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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste relatório é apresentada a Avaliação dos Impactos Ambientais previstos para o 

projeto da Usina Hidrelétrica de Lajeado, no rio Tocantins. 

 

No Capítulo 2 são relacionadas as ações do empreendimento que poderão gerar 

impactos, abrangendo as fases de construção, enchimento do reservatório e operação da 

usina. 

 

No Capítulo 3 são identificados os impactos, seguindo duas metodologias 

complementares: 

 

• as Redes de Interação que, partindo das ações do empreendimento, seguem um 

raciocínio de causa-efeito; 

 

• a Matriz de Interterferências, que permite a verificação dos impactos prováveis, por 

cruzamento das ações do empreendimento com os fatores do ambiente. Para isso são 

previamente definidos os fatores ambientais, que são os recortes do meio que facilitam a 

análise. 

 

Uma vez obtida a relação de impactos prováveis, no Capítulo 4 é realizada a avaliação dos 

mesmos, mediante textos descritivos resumidos no preenchimento de quadros que 

qualificam e, quando possível, quantificam os impactos previstos. 

 

Finalmente, no Capítulo 5 é apresentada a Hierarquização dos Impactos, obtida por 

discussão e decisão da equipe multidisciplinar que desenvolveu os estudos. 

 

Cabe ressaltar que a Avaliação de Impactos foi realizada na hipótese de o reservatório 

operar com deplecionamento de 4 m, de acordo com o definido no estudo de Inventário 

Hidrelétrico. A interação da Avaliação de Impactos com os estudos energéticos definiu a 

conveniência de evitar o deplecionamento pelos impactos detectados. 
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2. O EMPREENDIMENTO E AS 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 capítulo são descritas as ações ligadas à construção, enchimento do reservatório e 

operação, agrupadas de forma a facilitar a identificação dos impactos. 

 

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; 

 

• 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. Os desenhos LAJ-05-053-DE e LAJ-05-055 mostram a 

localização dessas áreas. 

 

O reservatório é mostrado no desenho LAJ-03-006, sendo que deverá ser adquirida a 

área ocupada pela enchente normal (Q = 10.000 m3/s). 
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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. 

 

Pela margem direita, a antiga GO-134, que une Palmas com Lajeado, chega na ombreira 

da barragem. A execução dos acessos implicará basicamente na adequação de estradas 

existentes, com alguma alteração de traçado e de rampas. 

 

O canteiro para as obras civis será implantado entre o dique e a margem do rio. 

 

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. 

 

Servirão também de apoio para a construção as cidades de Miracema, Palmas e Lajeado. 

 

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. 

 

2.3 Operação do Canteiro e do Acampamento 

 

A construção da obra ocupará um contingente de aproximadamente 4.000 homens no pico 

das obras. 
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Uma parte deste pessoal (solteiros) deverão morar no acampamento, do lado das obras, e 

poderão ter contatos com os vizinhos rurais nas horas de folga e nos fins de semana. 

 

O restante dos funcionários deverá morar em Miracema ou em Palmas e se deslocar 

diariamente para a obra. 

 

Como os canteiros serão localizados ao lado das obras,em terrenos a serem adquiridos 

pelo proprietário da obra, os efeitos ambientais das operações industriais (seleção de 

agregados, fabricação de concreto, preparo de ferros, etc.) terão pouca influência sobre as 

propriedades e núcleos vizinhos. 

 

A fabricação de concreto, por outro lado, exigirá a chegada ao canteiro de materiais não 

obtidos localmente, como cimento e ferro de construção, o que aumentará o tráfego de 

carga na rodovia Belém-Brasília e na ligação dessa com Miracema. 

 

Da mesma forma, a montagem dos equipamentos eletromecânicos da Casa de Força 

implicará no transporte de peças de grandes dimensões desde os locais de fabricação. 

 

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. 

 

A localização das áreas de empréstimo está indicada também no desenho LAJ-05-055. 

 

Não estão previstas pedreiras porque o volume e a qualidade da rocha das escavações 

obrigatórias atendem com folga as necessidades da construção. 
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A exploração das áreas de empréstimo de solo requererá a abertura inicial de estradas de 

acesso, a retirada da vegetação e da camada superficial de terra vegetal. 

 

Durante a utilização das áreas, equipamento pesado de escavação e transporte de terra 

operará no local e nos caminhos de ligação com a frente de obra. 

 

A exploração das áreas de empréstimo de solos, para ensecadeiras e para a barragem, 

deverá se estender por 5 anos, preferencialmente nas estações secas. 

 

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. 

 

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. 

 

- está 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 e provocará 

aumento da turbidez. O alteamento da ensecadeira será constituindo de aterro 

compactado.  
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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. 

 

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 fecha 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. 

 

Trechos menores construídos de terra fecham o reservatório nas ombreiras direita e 

esquerda, e, junto das estruturas de concreto, transições de enrocamento servem de 

abraço, diminuindo áreas de fundação com os seus taludes mais íngremes. 

 

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. 
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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 17,0 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 localizada na 

margem esquerda, a jusante dos rápidos do Lajeado, de forma a conseguir níveis de 

restituição mais baixos. 

 

Serão construídos conjuntamente 2 módulos de área de montagem para montagem e 

manutenção dos equipamentos eletromecânicos. 

 

O conjunto utilizará 500 mil m3 de concreto armado. 

 

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. 
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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 

 

O vertedouro será construído a partir do 2o trimestre do ano 2 e será concluído no 2o 

trimestre do ano 4, para permitir o desvio do rio de 2a fase. 

 

As barragens de terra serão construídas nas estações secas dos anos, 3, 4 e 5, enquanto 

que a barragem do leito do rio, de concreto rolado, será construída no período seco do 

ano 4, com o rio desviado pelo vertedouro. 

 

As escavações serão, dentro do possível, executadas antes do consumo dos materiais 

resultantes em aterros, transições e concretos. 

 

Os desenhos anexos mostram a planta geral das obras, seções pelas principais estruturas e 

cronograma geral de construção, além de histogramas de escavação, aterro e concreto. 

 

2.7 Enchimento do Reservatório 

 

O enchimento do reservatório deverá ser completado no mês de dezembro, no fim do 

quinto ano de construção. A configuração do vertedouro permitirá a manutenção 

permanente de deflúvio para jusante, de no mínimo 225   m3/s. 

 



 10 

 

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. 

 

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.  

 

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). 
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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). 

 

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. 

 

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 sobreelevação, particularmente nas seções mais distantes para montante, onde o 

comportamento do reservatório se assemelhará, nessas ocasiões, ao do rio. 
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A tabela a seguir mostra os níveis d’água atingidos nas principais seções, para vazões de 

cheia. 

 

CONDIÇÕES 

 

 

 

SEÇÕES 

NÍVEIS QUE SERÃO 
ULTRAPASSADOS 

10% DO TEMPO 

 

 

(Q = 5.000) 

NÍVEIS QUE SERÃO 
ULTRAPASSADOS 

1% DO TEMPO 

 

 

(Q = 10.000) 

COTA LIMITE 

(SOMENTE  

EXCEDIDA 1 VEZ  

A CADA 50 ANOS) 

 

(Q = 24.000) 

Eixo da Barragem 212 212 212 

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. 

 

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. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A identificação dos impactos seguirá basicamente dois procedimentos paralelos e 

complementares: 

 

- a confecção de redes de interação; 

- o preenchimento da matriz de interferências. 

 

Esta última utiliza as ações geradoras de impactos, definidas no Capítulo 1, e os fatores 

ambientais, que serão tratados neste capítulo. 

 

3.1 Redes de Interação 

 

A partir das ações do empreendimento são estabelecidas relações de causa-efeito, sem 

nenhuma qualificação ou hierarquização, apenas com a relação de causalidade. 

 

Foram previstos impactos de até terceira ordem mas, em alguns casos, a importância dos 

impactos provocados limitou a análise à primeira ou segunda ordem. 

 

A seguir são apresentadas as redes, em forma de tabela, para cada ação do 

empreendimento. 
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AÇÃO 01: AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIME NTO 
 
IMPACTOS:  
 
1ª ORDEM                                                                                               2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 
INSEGURANÇA DOS OCUPANTES DAS ÁREAS 
ADQUIRIDAS QUE DEVERÃO DESOCUPÁ-LAS 
QUANDO DO INÍCIO DAS OBRAS OU ANTES 
DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO 
            PRESSÃO SOBRE AS CIDADES 
            PRÓXIMAS 
PRESSÃO SOBRE O PREÇO DA TERRA  
 
 
EVENTUAL DESLOCAMENTO DE           PRESSÃO SOBRE BIOCENOSES 
POPULAÇÃO 
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ÇÃO 02: ADEQUAÇÃO DE ACESSOS E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO  
E 
AÇÃO 03: OPERAÇÃO DO CANTEIRO E DO ACAMPAMENTO  
 
IMPACTOS:  
 
1ª ORDEM                                                                                               2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 
CRIAÇÃO DE EMPREGOS                                                                  ATRAÇÃO DE POPULAÇÃO E                                              POSSIBILIDADE DE RESSURGI- 
                                                                                                                  DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                             MENTO DE DOENÇAS       
         DA EMPREITEIRA PARA A REGIÃO   ENDÊMICAS E  
                                EXÓGENAS 
 
 
           AUMENTO DE RENDA FAMILIAR                                      INTERFERÊNCIAS NAS RELA- 
          ÇÕES SOCIAIS DOS NÚCLEOS 
           VIZINHOS 
 
 
          AUMENTO DE DEMANDA POR      
          SERVIÇOS DE SAÚDE           
  
 
          PRESSÃO SOBRE EQUIPAMEN- 
          TOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
 
          AUMENTO DE DEMANDA          
          NO COMÉRCIO LOCAL           
 
 
          AUMENTO DE PRESSÃO  
          ANTRÓPICA SOBRE AS 
          BIOCENOSES       
 
 
          PERIFERIZAÇÃO DE ÁREAS 
          URBANAS 
 
 
 
AUMENTO NO TRÁFEGO DA ESTRADA DE ACESSO        INCÔMODO AOS HABITANTES DO ENTORNO 
 
 
           AUMENTO DA PROBABILIDADE     
          DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
 
 
AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL        AUME NTO DA CAPACIDADE DAS PREFEITURAS 
(ISS DA EMPREITEIRA)          PARA ATENDER QUESTÕES SOCIAIS E DE   
           INFRAESTRUTURA 
 
 
FORMAÇÃO DE POEIRA          INCÔMODO AOS HABITANTES DO ENTORNO 
           DO EIXO 
 
 
RETIRADA DE COBERTURA VEGETAL 
           POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE DOENÇAS 
           TRANSMITIDAS POR VETORES SILVESTRES 
 
 
INCREMENTO DE EROSÕES E INSTABILIZAÇÕES       DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM NOS LOCAIS   
NOS TERRENOS          DE INTERVENÇÃO  
 
 
           POSSÍVEL PREJUÍZO  
           ÀS POPULAÇÕES, PROPRIEDADES E  
           PAISAGENS VIZINHAS 
 
 
           AUMENTO LOCAL DA TURBIDEZ E DO  ALTERAÇÃO LOCAL NA 
          MATERIAL SÓLIDO NA ÁGUA DO RIO  QUALIDADE DA ÁGUA E  
         INTERFERÊNCIA 
          NA ICTIOFAUNA 
 
 
          ASSOREAMENTO DO RIO EM 
          ÁREAS LOCALIZADAS 
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AÇÃO 04: ABERTURA E EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E LIMPEZA DOS TERRENOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 
 
IMPACTOS:  
 
1ª ORDEM                                                                                               2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 
 
           POSSÍVEL PREJUÍZO A PROPRIEDADES 
           VIZINHAS 
POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE EROSÕES E  
INSTABILIZAÇÃO LOCAIS          AUMENTO LOCAL DE TURBIDEZ E D E  ALTERAÇÃO LOCAL NA  
           MATERIAL SÓLIDO NOS CURSOS  QUALIDADE DA ÁGUA E  
           D’ÁGUA    INTERFERÊNCIAS NA  
          ICTIOFAUNA 
 
 
RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS POR        DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM 
CORTES E ATERROS 
          INCÔMODO À POPULAÇÃO  
           POSSÍVEL FORMAÇÃO DE CRIADOUROS  LOCAL 
           DE MOSQUITOS 
 
 
ELIMINAÇÃO DE VEGETAÇÃO            COMPROMETIMENTO DA FAUNA 
NATURAL            ASSOCIADA 
 
 
            POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE 
            FOCOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR  
            VETORES SILVESTRES 
 
 
AUMENTO DE TRÁFEGO, RUIDO          INCÔMODO AOS HABITANTES DO ENTORNO   
E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS 
NAS ÁREAS VIZINHAS 
 
 
DESLOCAMENTO DOS 
OCUPANTES DAS ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO  
DAS OBRAS 
 
 
INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS 
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AÇÃO 05: DESVIO DO RIO 
 
IMPACTOS:  
 
1ª ORDEM                                                                                               2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 
DESMATAMENTOS LOCALIZADOS         INTERFERÊNCIA NA FAUNA 
 
 
            DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM 
 
AUMENTO LOCAL DA CARGA DE        DEPÓSITOS DE SEDIMENTOS A JUSANTE  
SEDIMENTOS NO RIO TOCANTINS       EM SEÇÕES DE MENOR VELOCIDADE DE FLUXO  
 
 
MUDANÇA LOCAL DO FLUXO DO          ALTERAÇÕES  NA ICTIOFAUNA E NA QUALIDADE 
RIO TOCANTINS         D’ÁGUA 
 
 
ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS D'ÁGUA DE MONTANTE        INUNDAÇÃO PARCIAL DE TERRAÇOS 
 
 
          ELEVAÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO E DOS NÍVEIS 
          D’ÁGUA DOS AQÜÍFEROS CONFINADOS 
 
 
INUNDAÇÃO DE TERRAS         INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 
 
 
DESLOCAMENTO DE POPULAÇÃO  
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AÇÃO 06: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM, DO VERTEDOURO E DA TOMADA D’ÁGUA - CASA DE FORÇA  
 
 
1ª ORDEM                                                                                               2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 
AUMENTO DE POEIRA, RUIDO E TRÁFEGO        INCÔMODO AOS HABITANTES DO ENTORNO                                          
POR MOVIMENTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PESADOS 
 
 
POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO DE AR,        DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM 
TERRA E/OU ÁGUA POR COMBUSTÍVEIS, 
E EMISSÃO DE GASES PELOS 
EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO  
 
 
           POSSÍVEL PREJUÍZO ÀS PROPRIEDADES E  
           POPULAÇÕES VIZINHAS 
 
 
POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE EROSÕES       AUMENTO LOCAL DA TURBIDEZ E  
E INSTABILIZAÇÕES        DO MATERIAL SÓLIDO NA ÁGUA DO RIO  ALTERAÇÃO LOCAL DA  
          QUALIDADE  DA ÁGUA 
 
 
RETENÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS        FORMAÇÃO DE CRIADOUROS POTENCIAIS INCÔMODO À POPULAÇÃO 
E SUBTERRÂNEAS         DE MOSQUITOS     LOCAL 
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AÇÃO 7: ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO          (Folha 1/3) 
 
1ª ORDEM                                                                                               2ª ORDEM                                                                                 3ª ORDEM 
 
MODIFICAÇÃO DA PAISAGEM          PERDA DE REFERENCIAL DE 
            PAISAGEM PARA A  
            POPULAÇÃO LOCAL 
 
AFOGAMENTO DA VEGETAÇÃO           DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE      
           DA ÁGUA 
 
 
PERD A DE FAUNA POR AFOGAMENTO          PERDA DE PATRIMÔNIO    EROSÃO GENÉTICA 
            NATURAL 
 
 
PERDA DE HABITATS 
 
            POSSIBILIDADE DE ACIDENTES 
            COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 
 
 
DESLOCAMENTO DE FAUNA          ADENSAMENTO DAS  
            POPULAÇÕES ANIMAIS NOS 
            AMBIENTES NATURAIS CIR-       
           CUNVIZINHOS 
 
 
ALTERAÇÃO DE AMBIENTES AQUÁTICOS          INTERFERÊNCIA NA FLORA E  
            FAUNA ASSOCIADA E NO CICLO 
            REPRODUTIVO DA ICTIOFAUNA 
 
 
FORMAÇÃO DE CRIADOUROS POTENCIAIS         POSSIBILIDADE DE AUMENTO  
DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE          DE INCIDÊNCIA  DE DOENÇAS  
MÉDICO-SANITÁRIO            ENDÊMICAS E DE       
            VEICULAÇÃO  HÍDRICA 
 
 
INSTABILIZAÇÃO / EROSÃO DE ENCOSTAS         PREJUÍZOS ÀS POPULAÇÕES 
MARGINAIS           PROPRIEDADES E PAISAGENS 
            VIZINHAS 
 
            ASSOREAMENTO EM ÁREAS       
           LOCALIZADAS DO - 
            RESERVATÓRIO  
 
            AUMENTO DA TURBIDEZ E DO 
            MATERIAL SÓLIDO NA ÁGUA 
            DO RESERVATÓRIO/ALTERA- 
            ÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA  
            E INTERFERÊNCIAS NA       
           ICTIOFAUNA 
 
 
POSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE SISMOS         PEQUENOS E EVENTUAIS DA- 
            NOS EM CONSTRUÇÕES  
            COMUNS 
 
 
INTERRUPÇÃO DA ROTA MIGRATÓRIA         ALTERAÇÕES NA REPRODUÇÃO E ALIMEN-  
DOS PEIXES             TAÇÃO DOS PEIXES 
 
            ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DA FAUNA  INTERFERÊNCIA NA   
           DE PEIXES    ALIMENTAÇÃO DE-   
        BOTOS 
  
FRAGMENTAÇÃO DE POPULAÇÃO          ISOLAMENTO GENÉTICO DA POPULAÇÃO  
DE BOTOS A JUSANTE E A MONTANTE         DE MONTANTE  
DO RESERVATÓRIO 
 
           DIMINUIÇÃO DA ENERGIA DE TRANSPORTE  FORMAÇÃO DE NOVOS DELTAS 
           DAS DRENAGENS AFLUENTES   (ASSOREAMENTOS   
         LOCALIZADOS) 
 
           ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS  INTERFERÊNCIAS NA  
            LIMNOLÓGICAS DA ÁGUA   COMPOSIÇÃO DA  
         ICTIOFAUNA TRANSFORMAÇÃO DE 
AMBIENTE 
LÓTICO EM LÊNTICO 
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          ALTERAÇÃO DO ATRATIVO TURÍSTICO  INTERFERÊNCIA NO   
         (PRAIAS)    POTENCIAL PESQUEIRO  
          
 
          FORMAÇÃO DE NOVOS AMBIENTES  ALTERAÇÃO NAS COMUNIDADES 
          AQUÁTICOS E RIBEIRINHOS   AQUÁTICAS  E RIBEIRINHAS 
 
           ALTERAÇÃO NAS REDES TRÓFICAS 
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AÇÃO 7: ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO         (Folha 2/3) 
 
1ª ORDEM                                                                                              2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 
           FORMAÇÃO DE NEVOEIROS NAS  
           BORDAS DO LAGO 
  
ALTERAÇÕES NO CLIMA LOCAL 
 
           AUMENTO DA UMIDADE RELATIVA COM 
           ALTERAÇÃO NO BALANÇO DA ENERGIA, 
           RESTRITO A BORDA DO LAGO 
 
INUNDAÇÃO DE JAZIDAS DE AREIA,        INTERFERÊNCIA  DE ABASTECIMENTO   REDUÇÃO DE  
CASCALHO E A RGILA          DE ARGILA PARA CERÂMICAS FORA DA  OPORTUNIDADES DE  
            ÁREA INUNDADA    EMPREGOS RURAIS E  

URBANOS 
 
 
          INTERFERÊNCIAS NO MERCADO DE AREIA, 
          CASCALHO, TIJOLOS E TELHAS 
 
          PERDA DE PRODUÇÃO -AGROPECUÁRIA 
           
PERDA DE APROXIMADAMENTE 75.000 HA 
DE TERRAS           COMPROMETIMENTO DA PRODUÇÃO DE 
          SUBSISTÊNCIA 
 
           DESAPARECIMENTO DE PONTOS DE ENCONTRO  
           E DE ÁREAS DE LAZER  
 
           PERDA DE ESTABELECIMENTOS 
           INSTITUCIONAIS (21) 
 
INUNDAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS       DESALOJAMENTO DE POPULAÇÃO   AUMENTO DO NÍVEL DE  
          URBANA    TENSÃO SOCIAL 
 
           PERDA DE ESTABELECIMENTOS DE INDÚS- REDUÇÃO DE EMPREGOS 
           TRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS   URBANOS  
 
         DESALOJAMENTO DA POPULAÇÃO   EVENTUAL PERIFERIZAÇÃO  
         RURAL     DE ÁREAS URBANAS 
 
         REDUÇÃO DE EMPREGOS RURAIS 
 
          DESAPARECIMENTO DE EXEMPLARES   
          PADRÃO DE ASSENTAMENTO RURAL   
 
PERDA DE 1239 ESTABELECIMENTOS RURAIS 
 
          INTERRUPÇÃO DE LIGAÇÕES ENTRE  
          MUNICÍPIOS 
      
 
          DIFICULDADE DE ACESSO E CIRCULAÇÃO  
          LOCAL      CRIAÇÃO DE TRANSTORNOS 
          OPERACIONAIS ÀS 
          PREFEITURAS 
PERDA DE INFRA -ESTRUTURA VIÁRIA VICINAL, 
LOCAL E REGIONAL 
 
          DESARTICULAÇÃO DO ATENDIMENTO  E DA 
          PROVISÃO DE BENS E SERVIÇOS NA 
          ÁREA RURAL E DO ENTORNO 
 
INTERRUPÇÃO DE TRAVESSIA DO       DESARRANJO DA REDE URBANA 
RIO TOCANTINS 
 
 
 
INTERFERÊNCIA COM REDES DE  
ENERGIA ELÉTRICA  
 
 
 
ALAGAMENTO  DE SÍTIOS  
ARQUEOLÓGICOS 
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           DIMINUIÇÃO DA GERAÇÃO DE 
PERDA DAS PRAIAS          EMPREGO E RENDA 
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AÇÃO 7: ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO         (Folha 3/3) 
 
1ª ORDEM                                                                                              2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 

       ACRÉSCIMO NA PRODUTIVIDADE DE  BENEFÍCIOS ÀS POPULAÇÕES 
       AQÜÍFEROS 

 
          FORMAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS E   INTERFERÊNCIAS COM INSTA- 
          ALAGADAS    LAÇÕES E POPULAÇÕES VIZI - 
          NHAS 
 
 
          INTERFERÊNCIAS EM ÁREAS  
         DE EMPRÉSTIMO 
          E EXPLORAÇÃO  
          ARGILAS 
 
 
ELEVAÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO E DOS       PEQUENA POTENCIALIZAÇÃO DA  
NÍVEIS DE ÁGUA DE AQÜÍFEROS        SUSCEPTIBILIDADE   DEGRADAÇÃO DA 
QUALIDADE 
CONFINADOS         À CONTAMINAÇÃO DE AQÜÍFEROS  DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 
 
 
 
           POSSÍVEIS FENÔMENOS DE COLAPSIVIDADE PREJUÍZOS ÀS INSTALAÇÕES E  
           DE SOLOS    CONSTRUÇÕES VIZINHAS 
 
 

         POSSÍVEIS FENÔMENOS DE EXPANSIVIDADE  PREJUÍZOS ÀS POPULAÇÕES E  
          DOS SOLOS E ROCHAS   PAISAGENS VIZINHAS 

 
 
           REATIVAÇÃO DE EROSÕES, RAVINAMENTOS AUMENTO DE TURBIDEZ E  
           E VOÇOROCAS, INSTABILIZAÇÃO/EROSÃO MATERIAL SÓLIDO NA ÁG UA 
           DE ENCOSTAS     
 
 
           POSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE SISMOS    
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AÇÃO 8: CONCLUSÃO DAS OBRAS 
 
 
1ª ORDEM                                                                                               2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 
          DIMINUIÇÃO NA DEMANDA  
         POR EQUIPAMENTOS SOCIAIS 
           E HABITAÇÃO 
      
 
 
           DIMINUIÇÃO DO CONTINGENTE  
DESMOBILIZAÇÃO          POPULACIONAL        
DE MÃO DE OBRA     
          DIMINUIÇÃO DAS ATIVIDADES  
                 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
 
 
           AUMENTO DE TENSÃO SOCIAL 
 
 
           DIMINUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR 
 
 
DIMINUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO  
MUNICIPAL (ISS DE EMPREITEIRAS) 
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AÇÃO 9: OPERAÇÃO  D A USINA                                                           
 
 
1ª ORDEM                                                                                               2ª ORDEM                                                                                  3ª ORDEM 
 
           APORTE DE NUTRIENTES DAS MARGENS  ACELERAÇÃO NA CICLAGEM  
          DE NUTRIENTES NO 
          MEIO AQUÁTICO 
 
 
           INUNDAÇÃO E EXPOSIÇÃO ALTERNADA  ALTERAÇÕES NAS  
           DAS ÁREAS MARGINAIS   COMUNIDADES BIÓTICAS 
 
 
VARIAÇÕES DO N.A. EM FAIXAS DE         FORMAÇÃO DE  CRIADOUROS POTENCIAIS POSSIBILIDADE DE AUMENTO  
TERRAS NA BORDA DO RESERVATÓRIO        DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO - INCIDÊNCIA DE DOENÇAS 
           SANITÁRIO           
 
 
           DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM LOCAL, EM POSSIBLIDADE DE AUMENTO  
          EM PARTICULAR EM PALMAS E PORTO    DA DEMANDA POR 
           NACIONAL    SERVIÇOS DE SAÚDE 
           
           
 
 
VARIAÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO DAS        POSSÍVEIS FENÔMENOS DE COLAPSIVI -  PREJUÍZOS ÀS INSTALAÇÕES 
ENCOSTAS MARGINAIS         DADE DE SOLOS    E CONSTRUÇÕES VIZINHAS 
 
 
           POSSÍVEIS FENÔMENOS DE EXPANSI- 
           VIDADE DE SOLOS E ROCHAS    
           
           
 
           REFLEXOS NA INSTABILIZAÇÃO /  
           EROSÃO DAS ENCOSTAS MARGINAIS 
 
           POSSIBILIDADES DE INDUÇÃO DE SISMOS  
           
           
 
MORTANDADE DE PEIXES NAS 
TURBINAS/VERTEDOUROS 
 
 
FAVORECIMENTO DA FAUNA SEMI-AQUÁTICA       EXPANSÃO DE POPULAÇÕES 
E RIBEIRINHA 
 
PROCESSO DE REEQUILÍBRIO DAS COMUNIDADES       POSSIBILIDADE DE FENÔMENOS DE  AUMENTO DE PISCOSIDADE 
AQUÁTICAS NO LAGO          PULULAÇÃO DE POPULAÇÕES  E EVENTUAL 
INSTALAÇÃO 
           (MACRÓFITAS, INVERTEBRADOS, PEIXES) DE DOENÇAS; INCÔMODO À 
          POPULAÇÃO  
 
 
NOVA DINÂMICA NA OCUPAÇÃO DO SOLO NO       AUMENTO DAS  
ENTORNO DO  RESERVATÓRIO        NECESSIDADES DE   
         SANEAMENTO  
 
 
          AUMENTO DE PRESSÃO  
         ANTRÓ PICA SOBRE OS 
          REMANESCENTES 
 
 
AUMENTO DA RECEITA MUNICIPAL PELO           MELHORES CONDIÇÕES ECONÔMICAS 
RECEBIMENTO DE         DOS MUNICÍPIOS 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  
 
AUMENTO REGIONAL DA OFERTA DE ENERGIA       OPORTUNIDADES PARA DESENVOLVIMENTO  
ELÉTRICA E MAIOR CONFIABILIDADE        REGIONAL 
NO FORNECIMENTO  
 
 
CONCENTRAÇÃO DE PEIXES        ATRAÇÃO DE PESCADORES “BARRAGEIROS” 
A JUSANTE DA BARRAGEM  
 
          INTERFERÊNCIAS NOS PROCESSOS REPRODUTIVOS 
          DOS PEIXES 
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VARIAÇÕES DOS NÍVEIS D’ÁGUA A JUSANTE       INTERFERÊNCIAS NAS PRAIAS A JUSANTE  
 
 
POSSIBILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE      GERAÇÃO DE EMPREGO E RE NDA 
DE NOVAS ATIVIDADES TURÍSTICAS 
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3.2 Definição dos Fatores Ambientais 

 

Os fatores ambientais são escolhidos por representar componentes do meio ambiente que 

deverão sofrer transformações com a implantação e operação do empreendimento. 

Constituem recortes do meio que servem para facilitar a análise dos impactos. 

 

Na seqüência, apresentam-se os Fatores Ambientais para cada meio: Físico, Biótico e 

Sócio-econômico. 

 

3.2.1 Fatores Ambientais do Meio Físico 

 
Com a finalidade de sistematizar a avaliação de impactos, o meio físico foi subdividido em 

três fatores interagentes: clima, recursos hídricos e terrenos. O clima é caracterizado 

através de parâmetros como variações anuais e sazonais, que oscilam ao redor de uma 

média que define o clima regional e local. Os recursos hídricos também são retratados por 

parâmetros dinâmicos, como níveis e vazões, variáveis em torno de médias que refletem o 

regime hidrológico, e por outros, mais estáticos, como as características físicas dos canais 

de escoamento superficial. O comportamento das águas subterrâneas e as alterações dos 

seus níveis d’água são controlados por parâmetros hidrogeológicos. Os terrenos são 

compostos por elementos estáticos, na escala temporal do empreendimento, como o tipo 

de solo, relevo e o substrato rochoso, submetidos a processos dinâmicos de erosão, e a 

esforços tectônicos, cujos reflexos podem ser observados principalmente através de 

eventos sísmicos e de instabilização de encostas. 

 

a) Clima 

 

Na região do reservatório, o clima local  pode ser caracterizado por um 

desdobramento dos climas zonais 
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A nível local assumem importância a circulação do ar e a orientação do relevo, que 

interagem com determinados parâmetros meteorológicos, tais como: umidade do ar, 

vento e nevoeiros. 

 

b) Recursos Hídricos 

 

Os recursos hídricos foram divididos em dois fatores com características próprias: 

 

- Águas Superficiais 

 

As águas superficiais compreendem o rio Tocantins e os afluentes do trecho afetado. 

 

A disponibilidade hídrica desses componentes varia no tempo e no espaço de acordo 

com as características do ciclo hidrológico, da fisiografía local e das ações antrópicas. 

 

Para a caracterização e a avaliação dos impactos nas águas superficiais foram 

definidos os seguintes fatores: 

 

• Regime de escoamento: é descrito com base nas vazões, nas velocidades e nos 

níveis d'água. 

 

• Transporte de sedimentos: depende fundamentalmente do regime de escoamento, 

das características fisiográficas da bacia hidrográfica, do ciclo hidrológico e das 

ações antrópicas sobre a bacia.  

 

- Águas Subterrâneas 

 

Para a avaliação de impactos nas águas subterrâneas foram consideradas as alterações 

do nível d’água das unidades hidrogeológicas que ocorrerão com o enchimento do 

reservatório e com a operação da usina. 
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As alterações dos níveis freático e dos níveis d’água dos aquíferos confinados 

dependem da extensão e continuidade das unidades hidrogeológicas, dos seus 

parâmetros hidrogeológicos, condutividade hidráulica, armazenamento específico e 

porosidade efetiva, os quais refletem as características litológicas, granulométricas e 

estruturais das unidades hidrogeológicas. As alterações dos níveis d’água subterrânea 

dependem também das condições iniciais e de contorno, ou seja, da situação inicial 

desse nível d’água, do nível d'água do rio Tocantins, do nível do reservatório durante o 

enchimento e operação da usina, da localização dos divisores e das áreas de recarga e 

descarga das águas subterrâneas. 

 

As alterações dos níveis freático e dos níveis d’água dos aquíferos confinados 

condicionam outros parâmetros, tais como: 

 

• Disponibilidade da água subterrânea e produtividade dos aquíferos - São 

controlados pelos mesmos parâmetros e condições já indicadas no caso de 

alterações dos níveis d’água subterrâneos. São medidas por vazões, vazões 

específicas e níveis estáticos e dinâmicos. 

 

• Formação de áreas úmidas e alagadas - É controlada pela posição do nível d’água 

subterrânea e pelo relevo, principalmente. 

 

• Susceptibilidade à contaminação das águas subterrâneas a partir de fontes de 

contaminação. É influenciada principalmente pelo tipo de aqüífero, estruturas 

geológicas, constituição litológica e geoquímica, capacidade de troca catiônica e 

características de condutividade hidráulica dos aqüíferos e da zona não saturada, 

pelos valores e distribuição das cargas hidráulicas nos aqüíferos e zonas não 

saturadas, pela posição do nível da água subterrânea ou espessura da zona não 

saturada. Depende também do tipo de contaminantes, como, por exemplo, se 

reativos ou não. 

 

As alterações nos níveis dos aqüíferos podem contribuir para alterações nos terrenos 

(tratados no item seguinte), como expansividade de solos e rochas e colapsividade de 
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solos de fundações, instabilização/erosão de encostas marginais, e sismicidade 

induzida. 

 

c) Terrenos 

 

Neste relatório o termo terreno é empregado para representar a parte sólida da 

superfície da terra, formada pelo substrato rochoso e pelos solos, modelada pelos 

processos de esculturação do relevo. 

 

Para a avaliação dos impactos sobre os terrenos foram considerados os seguintes 

fatores: a estabilidade de terrenos marginais, a sismicidade, o potencial agrícola das 

terras, o potencial de exploração mineral  e os recursos cênicos. 

 

- A estabilidade dos terrenos marginais pode ser afetada pelos seguintes 

fenômenos: 

 

• Os fenômenos de colapsividade  são influenciados pelos tipos de textura, estrutura, 

cimentações entre grãos nos solos não saturados. Com a elevação do nível d’água 

ocorre saturação de parte do solo anteriormente não saturada, o que pode provocar 

fenômenos de colapso. 

 

• Os fenômenos de expansividade  de solos e rochas são influenciados pelo 

conteúdo e tipo de argilo-minerais constituintes. Para a ocorrência de fenômenos de 

expansão, é necessário o contato da água com os minerais expansivos constituintes de 

solos e rochas inicialmente não saturados. Portanto, há influência, também, das 

estruturas geológicas e condutividades hidráulicas. 

 

• Os fenômenos de instabilizações e erosões das encostas marginais são 

influenciados por fatores como: características das unidades geológico- geotécnicas 

que recobrem as rochas, declividades das encostas e do topo rochoso subjacente aos 

materiais de cobertura; orientação das estruturas 
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geológicas presentes nos solos de alteração e nas rochas em relação às encostas; 

posição do nível d’água nas diferentes unidades geológico-geotécnicas e variação 

desse nível d’água; presença ou ausência de cobertura vegetal e de suas 

características; e uso e ocupação do solo de maneira geral, assinalando-se a 

interferência antrópica, como desmatamentos, construção e relocação de estradas, 

localização de drenagens superficiais e de suas descargas. 

 
- A Sismicidade induzida pela formação do reservatório resulta das tensões que se 

superpõem ao regime de tensões tectônicos pré-existentes, diminuindo a resistência e 

provocando acomodações nos maciços rochosos. Em geral, nos casos de sismos 

induzidos por reservatórios, os maciços rochosos já se encontram com tensões 

próximas àquelas da ruptura, antes do enchimento, pois as alterações das tensões 

resultantes desse enchimento são pequenas em comparação às tensões liberadas 

pelos sismos naturais. Assim sendo, a análise da sismicidade induzida deve considerar 

também as ocorrências da sismicidade natural. 

 
- O potencial agrícola das terras; entendido como a capacidade de suporte à 

produção agropecuária, depende da fertilidade e de outras características do solo  

que, em conjunto com o relevo, determinam a susceptibilidade à erosão e os fatores 

limitantes à moto-mecanização, e também, do suprimento de água, do tipo de manejo 

agrícola e das condições sócio-econômicas. O potencial agrícola foi analisado através 

da elaboração de um mapeamento de tipos de terreno e da realização de análise 

físico-químicas de amostras dos solos presente na Área Diretamente Afetada. 

 

- O potencial de exploração mineral é definido pela disponibilidade desses materiais 

ao longo da área a ser inundada. Atualmente ocorre extração de areia, cascalho e 

argila no Baixo Terraço do rio Tocantins. 

 

- Os recursos cênicos são representados pela paisagem da área afetada. O rio 

Tocantins e sua planície pluvial apresentam uma paisagem peculiar, com significativa 

beleza cênica. O canal do rio é predominantemente erosivo, apresentando várias 

corredeiras e afloramentos rochosos. As praias, que se formam nas épocas de 
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vazante, são bastante utilizadas para lazer. Os terraços, que margeiam o rio em vários 

trechos, possuem uma vegetação diferenciada do resto da região. 

 

3.2.2 Fatores Ambientais do Meio Biótico 

 

Os impactos gerados pelo empreendimento afetam diretamente biocenoses terrestres e 

aquáticas, através do afogamento de seus componentes e da alteração da dinâmica hídrica; 

indiretamente, pelo aumento de pressão antrópica e pelo efeito estendido da inundação 

sobre os remanescentes. 

 

Define-se biocenose como o conjunto inter-relacionado de fauna e flora, coexistindo em 

um determinado biótopo em determinado tempo (ACIESP, 1987)(1).  O conceito 

pressupõe, portanto, interações organizadas entre os componentes bióticos. As 

biocenoses, em situação natural, estão em equilíbrio dinâmico com as atuais condições 

físico-químicas do ambiente.  Este equilíbrio e a composição das biocenoses são produtos 

dinâmicos da história evolutiva, condicionada por eventos climáticos e geológicos locais, 

regionais ou globais. 

 

Os estudos realizados para a elaboração do diagnóstico e do prognóstico ambiental 

restringiram-se à análise de alguns parâmetros de determinados componentes das 

biocenoses locais para permitir, na escala temporal do trabalho, o delineamento de um 

quadro aproximado da vegetação e da fauna, mesmo sem contemplar parte dos aspectos 

da dinâmica ecológica.  

 

Tem-se, portanto, para o meio biótico, os seguintes fatores: 

 

                                                 
(1) ACIESP. 1987. Glossário de Ecologia. 1o  ed. Publicação ACIESP, no 57. 271 p. 
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a) Vegetação 

 

Refere-se ao conjunto de comunidades vegetais interagentes e modificantes do 

ambiente em que ocorrem, organizadas em associações florísticas condicionadas por 

fatores ambientais específicos.  

 

As diferentes formações vegetais podem ser caracterizadas quanto à classe e ao grau 

de alteração ou estágio de sucessão (para aquelas secundárias). O grau de alteração e 

o estágio de sucessão estão associados à composição florística, ao porte, à estrutura, 

entre outros parâmetros. 

 

A riqueza em espécies das diversas formações que compõem a área de estudo foi 

estimada em amostragens florísticas. A compreensão das características fisionômicas da 

área investigada foi facilitada pela análise da distribuição dos diversos estágios 

sucessionais através de mapeamentos da cobertura vegetal em diferentes escalas: Área 

de Influência - 1:250.000 (apresentação em 1:500.000) e Área Diretamente Afetada 

1:100.000. 

 

b) Vertebrados (exceto peixes) 

 

A fauna corresponde à vida animal de uma determinada área ou habitat em determinado 

tempo, com limites espacial e temporal arbitrários (ACIESP, op. cit.). Abrange o 

conjunto de espécies que desempenham diferentes papéis ecológicos (nichos 

ecológicos) em uma comunidade. No caso do presente estudo, a análise faunística 

restringiu-se aos vertebrados, sendo que os peixes estão contemplados como outro 

fator devido à suas peculiaridades com relação ao habitat,  aos impactos e ao interesse 

comercial.  

 

Desta forma, caracterizou-se a vida animal através de estudos qualitativos de 

vertebrados da região onde se insere a área de estudos e, em particular, de 

observações de campo de aves. 
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c) Limnologia 

 

As características limnológicas dos ecossistemas aquáticos constituem um conjunto de 

informações necessárias para identificar a estrutura e compreender o funcionamento dos 

ecossistemas. Tais características são definidas por fatores climáticos, juntamente com 

as condições geológicas, geomorfológicas, edáficas e da cobertura vegetal. Além destes 

aspectos, é considerada a interferência das atividades antrópicas, através do 

lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais nos corpos d'água e do 

manejo do solo por práticas agrícolas e mineradoras. 

 

A caracterização limnológica na região do reservatório foi feita a partir de dados 

obtidos em diferentes épocas do ano. Foram amostrados vários pontos do rio 

Tocantins, afluentes de ambas as margens e lagoas marginais. 

 

As características físicas e químicas consistem num conjunto de parâmetros, 

propriedades e concentrações de elementos dissolvidos ou em suspensão. Estas podem 

variar em função de processos naturais como, por exemplo, a ocorrência de cheias, em 

função de despejo de elementos poluentes ou podem estar associadas à alteração nos 

regimes fluvial, de escoamento, ou de transporte de sedimentos. 

 

d) Ictiofauna 

 

Os peixes são elementos importantes em quase todos os ecossistemas aquáticos, além 

de constituírem uma das razões principais do interesse humano por tais ecossistemas. 

Por seu tamanho, superior àquele de outros animais aquáticos, possuem maior 

longevidade, maior capacidade de acumular reservas, de movimento e transporte e de 

superar condições externas flutuantes. Por isso, estão destinados a predominar nos 

níveis mais altos da cadeia trófica e a exercer, nos ecossistemas, um papel de controle 

(Margalef, 1983)(1). 

 

                                                 
(1) Margalef, R. (1983). Limnologia. Barcelona, Omega, 1010 P 
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Para analisar os impactos do empreendimento procurou-se caracterizar a ictiofauna da 

área quanto à composição em espécies, densidades das populações, estratificação em 

jovens e adultos, e aspectos reprodutivos das principais espécies. Foram coletadas 

também amostras de ovos e lavas de peixes. As amostragens foram feitas em diferentes 

locais e épocas do ano. A partir desta caracterização foram avaliados os efeitos do 

empreendimento na estrutura e composição da ictiofauna. 

 

3.2.3 Fatores Ambientais do Meio Sócio-econômico 

 

a) Organização Territorial 

 

A organização territorial corresponde à uma determinada forma de distribuição da 

população e das atividades produtivas, em áreas urbanas e rurais. Define um 

determinado uso e ocupação do solo e um dado tipo de relação funcional entre os 

núcleos.  

 

Trata-se, assim, da base física sobre a qual encontram-se os assentamentos urbanos e 

rurais.  

 

b) Dinâmica Populacional 

 

Este fator focaliza os aspectos migratorios, alterações dos contingentes  de população 

fixa e flutuante nas áreas urbanas e rurais inclusive os deslocamentos compulsorios. 

Alguns impactos sobre as populações também são tratados no fator ambiental 

organização territorial.  

 

c) Infra Estrutura 

 

Este fator considera a oferta de infra-estrutura disponível para o atendimento das 

necessidades da população. 
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Com esse entendimento, o tema aborda os seguintes itens:  

 

- Infra-Estrutura Viária e de Transporte 

• Rodovias principais e vicinais 

• Ferrovias 

- Energia 

- Comunicações 

- Saneamento  

- Edificações Institucionais 

 

d) Atividades Econômicas 

 

Compreende a organização da produção vigente nas áreas de interesse do 

empreendimento, formada a partir da estrutura produtiva que gera o fluxo e a 

distribuição de bens e serviços, consumidos localmente ou exportados.  

 

Nesta organização, foram identificados alguns setores de atividades que correspondem 

à maior parte da formação do produto e da renda das áreas de interesse. Constituem o 

objeto de investigação, devido à sua importância na animação econômica, e aos seus 

impactos, que se manifestam à medida que evoluem a implantação e a operação do 

empreendimento.  

 

É essencial, por isso, o entendimento dos seguintes setores: atividades agropecuárias, 

extração de minerais (cascalho, areia, barreiros), atividades de comércio e serviços, 

emprego e renda.  

 

A atividade econômica inclui, também, as finanças públicas municipais.  

 

e) Condições de Vida 

 

Neste fator ambiental foram focalizados os aspectos que interferem nas condições de 

vida da população, decorrentes da implantação do empreendimento. A condição de 
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vida da população compreende o quadro resultante da conjugação dos seguintes 

elementos: 

 

- oferta e demanda de infra-estrutura (saneamento, energia, comunicação, educação e 

saúde). 

 

- saúde pública 

 

- aspectos culturais - interferências no modo de vida tradicional 

 

O entendimento completo dos impactos sobre as condições de vida pressupõe uma 

análise de vários fatores ambientais. No caso específico deste empreendimento, a saúde 

pública, dada a sua importância, foi considerada um fator ambiental separado. A análise 

da oferta e demanda de serviços públicos está analisada no fator ambiental - 

Instituições Governamentais, e alguns aspectos culturais no fator Patrimônio Cultural. 

 

f)  Saúde Pública 

 

Foi destacado um fator específico para Saúde Pública pela importância que este item 

merece no presente estudo.  

 

A questão saúde compreende as condições epidemiológicas, ocorrência de doenças 

endêmicas e oferta e demanda de serviços. 

 

g) Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 

 

O Patrimônio Arqueológico corresponde aos vestígios remanescentes (sitios 

arqueológicos) das atividades pretéritas de grupos humanos que ocuparam as áreas de 

interesse.  
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O Patrimônio Cultural trata aspectos de cultura popular, incluindo os modos-de-vida 

tradicionais, as manifestações populares, o uso do espaço, etc. O Histórico envolve, no 

caso específico, padrões de assentamento existentes.  

 

h) Áreas Indígenas 

 

A questão indígena da Área de Influência apresenta peculiaridades que justificaram um 

recorte específico para este tópico, abrangendo as áreas indígenas Funil e Xerente. 

 

i) Instituições Governamentais 

 

Este fator ambiental compreende o universo dos serviços públicos municipais, estaduais 

e federais e as diversas instituições e orgãos governamentais; e a análise abrangerá a 

relação entre a oferta e a demanda dos serviços.  

 

3.3  Matriz de Interferências 

 
A Matriz de Interferências relaciona, nas colunas, as diversas ações geradoras e, nas 

linhas, os fatores ambientais. A interseção desses elementos representa a origem dos 

impactos. 

 

Do ponto de vista das ações do empreendimento, a Matriz de Interferência permite 

concluir que, na fase de implantação, o enchimento do reservatório é a ação responsável 

por impactos em todos os fatores ambientais considerados. 

 

Na fase seguinte, a ação mais importante é a operação da usina, que causa interferências 

em um grande número de fatores ambientais. Também impactados na fase anterior, esses 

fatores continuam a sofrer interferências, porém de natureza distinta daquela provocada 

pela implantação do empreendimento. 

 



 

  

TABELA 3.3 

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 AGRÍCO LA 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 P OPULACIONAL 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  



 2 

 

INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS X X X X X X X X  
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4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

4.1 Clima 

 

A tabela 4.1 apresenta o quadro de avaliação dos impactos sobre o clima local. 

 

Na análise dos impactos foi considerada a seguinte abrangência local: 

 

− Pela margem direita, compreende a linha imaginária que passa pelo topo da Serra do 

Lajeado, estendendo-se até os limites do reservatório. 

 

− Pela margem esquerda compreende uma faixa de aproximadamente 5 km. 

 

4.1.1 Alterações na Umidade do Ar, Ventos e Nevoeiro 

 

Os possíveis efeitos, esperados sobre o clima local, são analisados separadamente para 

cada elemento climático, embora na atmosfera se encontrem indissoluvelmente ligados. 

 

- Umidade do Ar 

 

A ampliação da superfície líquida para a evaporação deverá implicar num aumento do 

teor de umidade atmosférica. 

 

Deve-se entretanto, considerar que o incremento da umidade do ar depende da ação do 

vento. Deverá ocorrer também, nessa mesma faixa, um aumento do número de dias com 

orvalho, principalmente nas manhãs com ventos fracos ou calmaria. 

 



 

  

 

 

TABELA 4.1  

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

FATOR AMBIENTAL: CLIMA 

 

 

 

SUB   ATRIBUTOS MAGNITUDE GRAU DE INSERÇÃO MEDIDAS 

FATOR AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT.  

OU 
PROB. ALCANCE DURAÇÃO REVERS.. QUANTIFIÇÃO QUALIFICAÇÃO 

RELEVÂNCIA TERRITORIAL MITIGADORA
S 

   NEGAT. DE  OCOR ESPAC.   ABSOLUTA RELATIVA (%)     

CLIMA LOCAL 7 E 9 ALTERAÇÃO DA UNIDADE DO AR, 
VENTOS E NEVOEIROS 

P C D P I   P B RESERVATÓRIO E 
ENTORNO 
PRÓXIMO 

MONITORA- 

MENTO 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de Canteiro e Acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura e exploração de  jazidas e área de empréstimo 
e limpeza de terrenos para implantação das obras; 5 - Desvio do rio; 6 - Construção da Barragem, do vertedouro e da Tomada Dágua e Casa de Força; 7 - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras;  
9 - Operação da barragem e da usina.  
 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo; 

Probabilidade de Ocorrência : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial  : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente, T - Temporário; 
Reversibilidade  : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alto, M - Médio, B - Baixo 
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- Ventos 

 

A mudança na rugosidade da superfície deverá provocar uma alteração local no perfil 

vertical do vento que, com a diminuição do atrito, tenderá a aumentar as velocidades nas 

baixas alturas. 

 

- Nevoeiros 

 

O aumento das taxas de evaporação, aliado à presença de umidade e ao mecanismo de 

brisas, poderá implicar no incremento local dos nevoeiros noturnos e matinais. Nevoeiros 

de advecção ou de radiação irão se intensificar, especialmente  durante o período 

abril/setembro, quando o ar mais frio da terra se deslocar sobre a superfície líquida mais 

aquecida. 

 

Os impactos sobre o clima local foram considerados positivos, pois, as possíveis 

modificações previstas tendem a trazer benefícios a região, com excessão aos nevoeiros 

tendo em vista a proximidade do aeroporto de Palmas da borda do lago. Os impactos 

considerados estão explicitados a seguir: 

 

• O aumento da umidade relativa deverá melhorar os índices dos meses mais secos, 

atenuando o efeito das baixas umidades relativas; 

 

• A intensificação dos ventos irá melhorar o aspecto de conforto térmico; 

 

• A intensificação dos nevoeiros tenderá a provocar interrupção na operação do aeroporto 

de Palmas, restrito todavia, a algumas horas da manhã, principalmente nos meses de abril 

a setembro. 

 

Como as modificações esperadas são muito pequenas, o impacto foi classificado como de 

pequena magnitude e baixa relevância. 



 

  

 
TABELA  4.2 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: RECURSOS HÍDRICOS 

 
   ATRIBUTOS MAGNITUDE    

SUB AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO 
GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

FATOR   NEGAT. DE OCOR. ESPAC.   ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

 RELEVÂNCIA   

REGIME DE 

ESCOAMENTO 
5, 7 e 9 

INTENSIFICAÇÃO DE ONDULAÇÃO NO 
ESPELHO DÁGUA 

N B D P I   P M RESERVATÓRIO MONITORAMENTO 

SUPERFICIAL 
 

VARIAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL D’ÁGUA DO 
TOCANTINS EM MIRACEMA 

N A L P R   P B RIO TOCANTINS MONITORAMENTO 

TRANSPORTE 
DE 

SEDIMENTOS 
4,5,6,7 e 9 

INTENSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
ASSOREAMENTO A MONTANTE 

N A D P I   P M RESERVATÓRIO MONITORAMENTO 

 

NÍVEL 

 ACRESCIMO DE PRODUTIVIDADE DOS 
AQUIFEROS 

P C L P I   M M AI MONITORAMENTO  

DA ELEVAÇÃO 

FREÁTICO 

E DE 
5,7 e 9 

FORMAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS E ALAGADAS N A D P I   M M BORDA DO 
LAGO 

DO NÍVEL  

FREÁTICO E DOS  

AQUÍFEROS 

CONFINADOS 

 ACRÉSCIMO DA SUSCEPTIBILIDADE À 
CONTAMINAÇÃO DOS AQUÍFEROS 

N A L P I   P M/B BORDA DO 
LAGO 

AQUÍFEROS  

CONFINADOS 

 9 VARIAÇÕES DO NÍVEL DURANTE A 
OPERAÇÃO 

N C L T R   M M/A BORDA DO 
LAGO 

 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de Canteiro e Acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura e exploração de jazidas e área de empréstimo 
e limpeza de terrenos para implantação das obras; 5 - Desvio do rio; 6 - Construção da Barragem, do vertedouro e da Tomada Dágua e Casa de Força; 7 - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras;  
9 - Operação da barragem e da usina.  

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo; 

Probabilidade de Ocorrência : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial  : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária; 
Reversidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 



 2 

 

Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alto, M - Médio, B - Baixo 
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4.2 Recursos Hídricos 

 

A tabela 4.2 apresenta o Quadro de Avaliação de Impactos sobre os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos.  

 

Nos sub-itens seguintes são descritos os impactos correspondentes a este fator ambiental.  

 

4.2.1 Intensificação de Ondulações no Espelho D’água 

 
O vento, atuando sobre uma superfície d’água,transfere energia para a massa líquida, 

promovendo a formação de ondas de translação e, para corpos d’água mais extensos,de 

marés de vento, com o deslocamento da massa líquída no sentido das predominâncias.  

 

A intensidade desses efeitos junto às bordas de um corpo d’água, está associada à 

profundidade, à extensão do eixo de atuação do vento sobre a superfície, o denominado 

“fetch”, e à velocidade e permanência do vento.  

 

Estas variáveis serão alteradas com a formação do reservatório, e pode-se esperar uma 

alteração na magnitude das ondas junto às margens do corpo d’água, e das ondulações no 

interior do reservatório, principalmente sabendo-se que as direções predominantes para os 

ventos da região são no sentido norte e sul, ou seja, ao longo do corpo do reservatório.  

 

Este impacto é significativo mas de pequena magnitude, a relevância pode ser considerada 

média porque aumenta o poder erosivo das águas sobre as barrancas marginais, eleva o 

poder de embate e de escalamento das águas nas estruturas edificadas em suas bordas e 

introduz maiores riscos e dificuldades à navegação.  
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4.2.2  Variação Diária do nível d’água do Tocantins em Miracema 

 

A operação da usina para cobrir variações de carga elétrica das regiões próximas 

implicará em variações do nível d’água de jusante ao longo do dia.  

 

Uma situação típica de estiagem, quando as oscilações serão maiores, implicará numa 

variação diária da ordem de 70 cm ao pé da usina.  

 

A variação em Miracema do Tocantins será necessariamente menor, pelo fenômeno de 

amortecimento hidráulico, e pode-se prever em princípio aumentos do nível d’água da 

ordem de 40 a 50 cm no período de aumento diário de carga e queda nos mesmos valores 

durante a noite, após o pico de consumo.  

 

Estas variações, em particular a subida diurna, significarão algumas condicionantes novas 

às instalações e aos modos de uso das praias de Miracema. A real consequência deste 

impacto é impossível de se prever, dado que dependerá, em cada estação, da vazão do rio 

Tocantins que será influenciada pelas chuvas e pela operação do reservatório de Serra da 

Mesa, e também da conformação dos depósitos de areia.  

 

Com os elementos hoje disponíveis pode-se avaliar como impacto negativo, de alta 

probabilidade de ocorrência, localizado, permanente porém reversível, de pequena 

magnitude e baixa relevância.  

 

4.2.3  Intensificação dos Processos de Assoreamento a Montante 

 

O trecho do rio Tocantins a ser ocupado pelo reservatório apresenta, atualmente, 

capacidade moderada de transporte sólido, oriunda basicamente da alta bacia. 

 

Durante o período chuvoso, que se estenda de novembro a março, as taxas de material 

sólido em suspensão giram em torno dos 200 mg/l. Já para os meses de estiagem, esses 

valores caem para algo em torno dos 15 mg/l. 
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Num primeiro momento, é de se esperar um aumento do depósito de material sólido junto 

às barras dos principais cursos d’água contribuintes ao lago, e no curso do rio Tocantins, 

junto ao final do estirão do reservatório. 

 

Com base nas medições de descargas sólidas e por métodos de cálculo empíricos, 

estimou-se que, para um período de 100 anos, o assoreamento do reservatório de 

Lajeado corresponderá a 50% do volume morto. 

 

Com o fechamento da barragem da usina de Serra da Mesa, situada no alto curso do rio 

Tocantins é de se esperar uma queda nas taxas de material sólido transportado, o que 

poderá se traduzir em um menor aporte de material sólido ao reservatório de Lajeado. 

 

Esse impacto é de pequena magnitude porém de relevância média porque o aporte de 

sedimentos previsto tenderá a ser maior caso se intensifique a ocupação antrópica da bacia 

diretamente contribuinte ao reservatório, mas esse efeito será minimizado com a 

implantação da Usina de Serra de Mesa. 

 

4.2.4 Elevação dos Níveis das Águas Subterrâneas com o Enchimento do Reservatório 

 

O enchimento do reservatório provocará elevação dos níveis freáticos e dos níveis d’água 

dos aqüíferos confinados. 

 

Foram identificados três trechos com comportamento hidrogeológico diferenciado, a saber: 

 

a) Entre o eixo e até aproximadamente 30 km a montante. As maiores elevações dos níveis 

d’água, e que atingem as maiores áreas, deverão ocorrer nos arenitos Serra Grande. 

São importantes as elevações de nível d’água nos tálus, colúvios e solos de alteração, 

pela sua influência nos fenômenos de instalabilização e erosão das encostas marginais. 
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b) Entre aproximadamente 30 km a montante do eixo e Porto Nacional. As maiores 

elevações dos níveis d’água, e que atingem as maiores áreas, deverão ocorrer nos 

arenitos Serra Grande e nos sedimentos dos terraços. 

 

c) Entre aproximadamente Porto Nacional e Ipueiras. As maiores elevações dos níveis 

d’água, e que atingem as maiores áreas, deverão ocorrer nos sedimentos dos terraços. 

 

A elevação do nível freático e dos níveis d’água dos aqüíferos confinados a partir do 

enchimento do reservatório, influenciam na produtividade dos aqüíferos, na formação 

de áreas úmidas e alagadas, na susceptibilidade à contaminação das águas subterrâneas 

a partir de fontes de contaminação, na expansividade de solos e rochas, na 

colapsividade de solos, na instabilização/erosão de encostas marginais e na sismicidade 

induzida. 

 

Os impactos relativos à colapsividade / expansividade, instabilização / erosão e 

sismicidade induzida serão discutidos no Fator Ambiental Terrenos. 

 

4.2.4.1 Acréscimo na Disponibilidade da Água Subterrânea e de Produtividade dos 

Aqüíferos 

 

A área do reservatório situada entre o eixo e aproximadamente Porto Nacional 

corresponde à zona de recarga regional da formação Serra Grande, importante aqüífero da 

Bacia do Parnaíba, por sua continuidade e condutividade hidráulica elevadas. Esse 

aqüífero aflora na área, capeado e confinado pelos pelitos da formação Pimenteiras e 

estende-se para Leste e para o Norte, em direção ao centro da bacia. Com o enchimento 

do reservatório, o nível d’água desse aqüífero será sobreelevado, devido a presença de 

afloramentos na área a ser inundada, favorecendo a utilização da água subterrânea através 

de poços profundos, especialmente nas cidades de Palmas e Porto Nacional. 
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Outro aqüífero importante pela sua continuidade e pela condutividade hidráulica elevada é 

o aqüífero livre constituído pelos cascalhos arenosos e areias dos terraços aluvionares, 

presente principalmente no trecho entre aproximadamente 30 km a montante do eixo e 

Ipueiras. Esse aqüífero terá também seu nível d’água sobreelevado devido ao enchimento 

do reservatório 

 

O enchimento do reservatório constitui uma recarga artificial para os aqüíferos aflorantes 

na área inundada, permitindo acréscimo na produtividade, que se manifesta por maiores 

vazões e maiores vazões específicas. O acréscimo na disponibilidade da água subterrânea 

e produtividade dos aqüíferos traz benefícios às populações, sendo um impacto positivo, 

de ocorrência certa nos arenitos da Formação Serra Grande e aluviões dos terraços, 

permanente e irreversível. Deverá ocorrer predominantemente quando do enchimento do 

reservatório e apresentar flutuações quando da variação do nível d’água durante a 

operação. É considerado de magnitude média, principalmente nas proximidades do lago, 

como em Palmas e Porto Nacional, onde a elevação do nível deverá mostrar valores 

significativos, provavelmente com pequenas perdas de carga hidráulica, devido às elevadas 

condutividades hidráulicas. É considerado de relevância média, devido à proximidade de 

Porto Nacional e Palmas que poderão receber os benefícios desse impacto e também pelo 

fato de ocorrer no arenito Serra Grande, presente na área de influência e com continuidade 

para jusante. 

 

4.2.4.2 Formação de Áreas Úmidas e Alagadas 

 

Nos trechos em que a borda do reservatório localiza-se em Baixos-terraços e Terraços,o 

nível freático poderá aflorar nas depressões naturais ou artificiais (como em áreas de 

exploração de argila, areias e cascalhos) e nas áreas de topografia rebaixada, provocando 

alagamentos e/ou umedecimentos e interferindo com instalações e populações vizinhas e na 

exploração de argilas e de áreas de empréstimo. 

 

A porção oeste de Palmas, localizada sobre Terraços, e a porção oeste da região norte de 

Porto Nacional, localizada sobre Baixos-terraços e Terraços, são as áreas urbanas mais 

susceptíveis à ocorrência de áreas úmidas e alagadas. 
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É um impacto negativo, com alta probabilidade de ocorrência nas áreas em que os Baixos-

terraços e Terraços estão na borda do reservatório. Deverá ocorrer de forma dispersa, 

permanente e irreversível, quando do enchimento e em função de variações do nível d’água 

durante a operação. É considerado de magnitude média e relevância média pela existência 

de terraços ao longo de grande parte do reservatório, inclusive em áreas urbanas como 

Porto Nacional e Palmas. 

 

4.2.4.3 Acréscimo da Susceptibilidade à Contaminação dos Aquíferos 

 

Nos sedimentos aluvionares encontrados  nas Planícies, Baixos-terraços e Terraços o nível 

d’água elevado e a alta condutividade hidráulica favorecem o alcance do lençol freático 

por contaminantes, de forma relativamente rápida, a partir de onde tendem a atingir 

distâncias relativamente elevadas, em períodos de tempo relativamente curtos. Após o 

enchimento do reservatório, haverá a elevação do nível freático nos terraços, aproximando 

eventuais fontes de contaminação com esse nível. Entretanto, como as condutividades 

hidráulicas dos materiais são elevadas, essa aproximação deverá representar apenas uma 

pequena redução nos tempos necessários para os contaminantes atingirem o nível freático. 

 

O aqüífero constituído pelos arenitos Serra Grande, apesar de confinado pelos sedimentos 

da formação Pimenteiras, é também susceptível à contaminação por apresentar locais de 

afloramentos, como nos contatos com as rochas pré-cambrianas e nos blocos rebaixados 

por falhas no patamar do rio Tocantins. A sua elevada condutividade hidráulica favorece a 

migração dos contaminantes que porventura o atingirem. 

 

A seguir são apresentadas considerações sobre a atual susceptibilidade à contaminação 

das águas subterrâneas, para as cidades de Palmas e Porto Nacional, onde se localizam as 

principais fontes de contaminação. Essas considerações fundamentam-se na localização 

das principais fontes, obtidas nos planos diretores municipais, sobre o mapa geológico. 

 

a) Palmas 

 



 47 

  

Em Palmas, com relação a fontes potenciais de contaminação das águas subterrâneas, 

citam-se depósitos de entulhos (que, a princípio, não devem ser fontes de 

contaminantes importantes) e aterro sanitário. Foi localizado um depósito de entulhos à 

esquerda da saída para Aparecida do Rio Negro, outro à esquerda da saída para 

Paraíso,  ambos na margem esquerda do córrego Comprido. O primeiro localiza-se 

sobre coberturas areno-argilosas laterizadas, assentadas sobre a formação Pimenteiras; 

o segundo sobre terraços. Além dessas fontes, está presente grande número de fossas.  

 

À esquerda na saída para Tocantínia, na margem direita do ribeirão Água Fria, localiza-

se o aterro sanitário de Palmas, sobre terraços, nas proximidades do contato com a 

formação Pimenteiras. Duas sondagens efetuadas no local do aterro indicaram a 

presença de areias com cascalhos até profundidades de 6,0 a 7,0m, possivelmente 

correspondentes a terraços aluvionares, assentados sobre silte argiloso e argila siltosa, 

possivelmente correspondentes à formação Pimenteiras. Outra sondagem localizada à 

leste, apresentou apenas siltes argilosos, possivelmente da formação Pimenteiras. 

Nessas sondagens os níveis d’água apresentaram-se entre 5,50 e 8,0 m. 

 

A localização do aterro sanitário e do entulho na saída para Paraíso, em terraços 

aluvionares, constituídos por cascalhos arenosos, favorece a migração de contaminantes 

nas águas subterrâneas, devido à previsível elevada condutividade hidráulica dos 

materiais subjacentes. 

 

O projeto de reestruturação do depósito de resíduos sólidos - aterro sanitário de 

Palmas - datado em 1996, apresenta taxas de infiltração entre 36 e 41 l/m2 x dia para 

os solos sobre os quais está assentado o aterro. Nesse projeto não estão indicados 

elementos impermeabilizantes na base e nem monitoramento das águas subterrâneas. 

Conforme o projeto, o tratamento da base do aterro é constituído por sistema de 

drenagem e no topo está prevista uma cobertura com solo argiloso, solo fértil e plantio 

de gramíneas. 

 

Parte da cidade de Palmas localiza-se sobre a formação Pimenteiras, recoberta em 

alguns locais por coberturas areno-argilosas detrítico-lateríticas (na porção leste) e em 
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outras sobre os terraços (na porção oeste). Portanto, de maneira geral, a porção oeste 

já é atualmente a mais susceptível à contaminação das águas subterrâneas, devendo-se 

evitar, na medida do possível, a localização de novas fontes de contaminação, ou 

adotar medidas para evitar a migração dos contaminantes na água subterrânea. 

 

b) Porto Nacional 

 

Em Porto Nacional, com relação a fontes potenciais de contaminação, citam-se  dois 

cemitérios, localizados, em áreas limítrofes entre a formação Pimenteiras e terraços, e o 

matadouro, em área de baixo-terraço, além do grande número de fossas. 

 

A localização dessas fontes de contaminação, em terraços aluvionares, constituídos por 

cascalhos arenosos, favorece a migração de contaminantes nas águas subterrâneas, 

devido à previsível elevada condutividade hidráulica dos materiais subjacentes, tal como 

em Palmas. 

 

A cidade de Porto Nacional localiza-se parte sobre a Formação Pimenteiras (porção 

leste) e parte sobre terraços (porção oeste), principalmente na região norte. Portanto, 

de maneira geral, a região norte, sobre os terraços, já é atualmente  mais susceptível à 

contaminação das águas subterrâneas. 

 

O acréscimo da susceptibilidade à contaminação das águas subterrâneas é um impacto 

negativo, pois apresenta acréscimo de riscos para as populações e representa degradação 

da qualidade das águas. É considerado de alta probabilidade de ocorrência em áreas onde 

as fontes de contaminação localizam-se sobre terraços. Deverá ocorrer de forma 

localizada, permanente e irreversível. É considerado de magnitude pequena devido à já alta 

susceptibilidade atual dos aqüíferos envolvidos. Assim, a relevância é considerada média a 

baixa, apesar de relacionado a importantes aqüíferos, como terraços e arenitos Serra 

Grande. 

 

4.2.5 Variações dos Níveis das Águas Subterrâneas durante a Operação 
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Durante a operação do empreendimento, ocorrerão variações nos níveis do reservatório 

entre os máximos e os mínimos e, consequentemente, também ocorrerão variações do 

nível freático e de aqüíferos confinados. Essas variações representam impactos negativos 

devido à influência em todos os impactos já indicados para a  elevação dos níveis das 

águas subterrâneas com o enchimento do reservatório, a maioria de caráter negativo. 

 

Foram identificados três trechos de comportamentos hidrogeológicos distintos quando da 

ocorrência de variações nos níveis das águas subterrâneas. Os trechos e os 

comportamentos previstos são os mesmos discutidos no caso da elevação dos níveis das 

águas subterrâneas com o enchimento do reservatório. 

 

É um impacto negativo de ocorrência certa, localizado na borda do lago, temporário e 

reversível, mas os fenômenos gerados, em grande parte, são irreversíveis. As magnitudes 

são médias mas a relevância é média a alta, devido a influência em outros importantes 

impactos também de relevância média a alta, como na potencialização da expansividade e 

na instabilização das encostas. 

 

4.3 Terrenos 

 

A Tabela 4.3 apresenta o Quadro de Avaliação de Impactos sobre os terrenos. 

 

Nos sub-itens seguintes são descritos os impactos correspondentes a este fator ambiental. 



 50 

 

 

4.3.1 Potencialização da Colapsividade de Solos e Expansividade de Solos e Rochas de 

Fundações 

 

a) Potencialização de Colapsividade de Solos 

 

Nas principais cidades, em Palmas e Porto Nacional, onde estão as principais 

construções e obras urbanas, nos locais de ocorrências de coberturas detrítico-

lateríticas e de coluviões, a elevação do lençol freático poderá ocasionar fenômenos de 

colapso. 

 

Até o presente momento, com as informações disponíveis, os fenômenos de colapso 

parecem ser de probabilidade baixa devido aos seguintes fatores: 

 

- As coberturas detrítico-lateríticas e os colúvios normalmente apresentam camadas de 

concreções limoníticas intercaladas a camadas de argilas arenosas ou de areias 

argilosas não laterizadas ou com menor grau de laterização. Essa camada não 

laterizada é aquela porosa, potencialmente sujeita a colapso, mas a sua forma de 

ocorrência, em intercalações com materiais laterizados não sujeitos ao fenômeno, é 

um aspecto favorável à não instalação ou à minimização do fenômeno. Entretanto, é 

possível a existência de áreas de ocorrência desprovidas de laterização  e cimentação. 

 

- As coberturas detrítico-lateríticas e os colúvios ocorrem normalmente em cotas 

relativamente elevadas em relação àquela da lâmina d’água e recobrem os pelitos da 

formação Pimenteiras, de baixa condutividade hidráulica, fatores que não favorecem a 

sua saturação. Áreas de ocorrência em cotas mais baixas e, portanto, mais sujeitas à 

saturação podem estar presentes em Taquaralto. 
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b) Potencialização da Expansividade de Solos e Rochas 

 

Nas cidades de Palmas e Porto Nacional, a formação Pimenteiras, atualmente não 

saturada, apesar da sua condutividade hidráulica relativamente baixa, poderá sofrer 

saturação, mesmo que em uma estreita faixa nas proximidades do lago. Essa saturação 

é favorecida em feições geológicas como planos de acamamento e lentes arenosas de 

maior condutividade hidráulica.  

 

Devido à presença de argilo-minerais, alguns expansivos, com a saturação, poderá 

ocorrer fenômenos de expansão, interferindo nas fundações de construções e obras 

urbanas implantadas sobre essa formação. Entretanto, esse fenômeno é possível apenas 

em locais onde a superfície do terreno com afloramentos da formação Pimenteiras 

encontra-se em cotas próximas àquelas do reservatório, pois é fundamental o acesso de 

água aos minerais expansivos e o desconfinamento das camadas, para a sua 

deflagração. 

 

A potencialização da colapsividade e expansividade são impactos negativos, com 

probabilidade de ocorrência baixa, alcance espacial disperso, em áreas de coberturas 

detrítico-lateríticas e dos pelitos da formação Pimenteiras, nas cidades de Porto 

Nacional e Palmas. São permanentes, devendo ocorrer predominantemente e com as 

maiores magnitudes quando do enchimento do reservatório, podendo ser reativados 

quando das variações de níveis d’água durante a operação. São irreversíveis e poderão 

apresentar magnitudes médias. O grau de relevância é considerado médio, pois apesar 

da baixa probabilidade de ocorrência pode atingir áreas urbanas com muitas instalações 

e construções. 

 

4.3.2 Instabilizações e Erosões nas Encostas Marginais 

 

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, submersão parcial com elevação da superfície 
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freática e oscilações dos níveis d’água do reservatório e dos níveis 
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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 deflagar 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. 

 

A estabilidade e erodibilidade das encostas marginais são influenciadas por vários fatores e 

principalmente por aqueles indicados a seguir: 

 

- características das unidades geológico-geotécnicas que recobrem as rochas; 

 

- declividades das encostas e do topo rochoso subjacente aos materiais de cobertura; 

 

- orientação das estruturas geológicas presentes nos solos de alteração e nas rochas, em 

relação às encostas; 

 

- posição do nível d’água nas diferentes unidades geológico-geotécnicas e variação desse 

nível d’água; 

 

- presença ou ausência de cobertura vegetal e de suas características e  

 

- uso e ocupação do solo de maneira geral, assinalando-se a interferência antrópica, como 

desmatamentos, construção de estradas ou implantação de outras obras. 

 

Considerando as  características geomorfológicas e geológicas da área, apresentadas nos 

mapas elaborados para a área, são identificados três trechos distintos quanto à estabilidade 

das encostas marginais: 
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a) Entre o eixo e até aproximadamente 30 km a montante. 

 

A lâmina d’água do reservatório estará principalmente em contato com relevos de 

Colinas e Morrotes, seguidos de Escarpas e Espigões Digitados na margem direita e em 

contato com Colinas Amplas e Morrotes Residuais, Rampas, Colinas e Morrotes, 

seguidos por Morros Isolados em trecho da margem esquerda. 

 

Estará em contato com diversas unidades geológicas, sedimentos de terraços            

aluvionares, coluviões, tálus recentes e antigos (denominados como sedimentos 

terciários na caracterização geológica), pelitos de formação Pimenteiras, arenitos da 

formação Serra Grande, rochas pré-cambrianas e seus solos de alteração.  No braço 

da margem esquerda do ribeirão Lajeado, a lâmina d’água estará em contato com 

coluviões, arenitos Serra Grande, pelitos das formações Pimenteiras e Longá e arenitos 

do Carbonífero indiferenciado. 

 

Os arenitos Serra Grande estão presentes principalmente no topo de morros, em cotas 

bastante elevadas, fora da influência da elevação do nível d’água do reservatório, 

podendo ser fonte apenas de queda de blocos, fenômeno que já ocorre, como 

constatado pelos inúmeros depósitos de blocos no sopé das escarpas.  Outras 

ocorrências de  arenito Serra Grande são encontradas em blocos de falhas, mas em 

área de relevo normalmente bastante suave. Sob a influência do reservatório, na 

ombreira esquerda e proximidades do eixo, estão presentes arenitos Serra Grande em 

área com relevo mais acentuado, sendo uma das poucas ocorrências nessas condições. 

 

Em uma tentativa de ordenar as unidades mais susceptíveis às instabilizações e erosão 

das encostas, em primeiro lugar, aparecem os tálus antigos e recentes, os coluviões, 

solos de alteração das rochas pré-cambrianas e por último os arenitos Serra Grande e 

os pelitos da formação Pimenteiras. 
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São condicionantes importantes para a estabilidade das encostas neste trecho, as 

estruturas geológicas, como os planos de acamamentos nas rochas sedimentares e as 

falhas que interceptam tanto as rochas do pré-cambriano como as sedimentares.  As 

falhas existentes nessa área condicionam em muitos casos a presença dos denominados 

tálus antigos. 

 

Os trechos mais susceptíveis à ocorrência de deslizamentos e erosões, conforme 

indicado na Ilustração  4.3.1, estão na margem direita, onde o reservatório mais se 

aproxima do pé da escarpa, com presença de tálus antigos e recentes, entre 4 e 18 km 

e entre 22 e 27 km e na margem esquerda, logo a montante do eixo e em escarpas de 

morro isolado, com corpos de colúvio e tálus, entre 8 e 15 km a partir de Lajeado, em 

uma linha Norte-Sul.  As erosões e escorregamentos nesses trechos deverão envolver 

porções localizadas, reativando aqueles já existentes ou representando novas 

ocorrências.Sulcos profundos de erosão foram identificados nesses locais.  

 

Além das instabilizações e erosões nos trechos  mais susceptíveis, outras poderão 

ocorrer em pontos localizados, preferencialmente nas unidades mais susceptíveis, 

anteriormente apresentadas.  

 

Citam-se alguns locais com deslizamentos e erosões instalados ao longo da estrada 

entre Lajeado e Palmas.  São deslizamentos e erosões localizados, devidos aos cortes 

para a implantação da estrada.  As localizações são apresentadas a partir de Lajeado, 

ao longo de uma linha com direção Norte-Sul: 

 

- Aproximadamente  a 6 e 10 km - ocorrência de depósitos de blocos. 

 

- Aproximadamente a 23 e 23,5 km - ravinas e sulcos de erosão em solo de alteração 

de granito e escorregamentos em tálus antigos, que se apresentam não saturados. 

 

- Aproximadamente a 25 km - Escorregamentos e sulcos de erosão em solos de 

alteração de granito. 
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- Nos estudos de Inventário do Médio Tocantins (Themag Engenharia) há citações de 

voçorocas em solos de alteração de granito, no local do denominado eixo de 

montante do sítio Lajeado, por volta de 14 a 15 km de Lajeado.  

 

b) Entre aproximadamente 30 km a montante do eixo e Porto Nacional. 

 

A lâmina d’água do reservatório estará principalmente em contato com relevos de 

Colinas Amplas e Morrotes Residuais, na margem esquerda e de terraços seguidos por 

Rampas e Colinas Amplas na margem direita. Estará tangenciando predominantemente 

o contato Baixo-terraço/Terraço na margem direita e os  contatos Terraço ou baixo-

terraço/formação Pimenteiras ou coberturas detrítico-lateríticas que recobrem a 

formação Pimenteiras, na margem esquerda. Nos principais braços da margem 

esquerda, do Ribeirão Santa Luzia e dos Mangues e nos diversos braços da margem 

direita, estará tangenciando a formação Pimenteiras e coberturas detrítico-lateríticas que 

predominantemente recobrem essa formação. 

 

A margem esquerda, de relevo mais acentuado e com nível d’água tangenciando 

diretamente os pelitos da formação Pimenteiras ou suas coberturas, aproximadamente 

no contato com o Baixo-terraço, apresenta-se mais susceptível aos fenômenos de 

instabilização e erosão que a margem direita. Os fenômenos a serem instalados devem 

ocorrer preferencialmente em pontos localizados. 

 

A condição de nível d’água tangenciando aproximadamente o contato entre o Terraço e 

os pelitos da formação Pimenteiras repete-se na margem direita, junto a Porto 

Nacional, a montante do Ribeirão São João. Os cascalhos arenosos dos terraços estão 

em contato com os arenitos Serra Grande e pelitos da formação Pimenteiras segundo 

uma superfície de inclinações médias a elevadas e apresentando degraus intermediários 

na superfície inclinada.  Essa superfície de contato coincide aproximadamente com a 

superfície do terreno. Sulcos profundos de erosão e voçorocas, cortando os terraços e 

as rochas sedimentares, foram registrados em vários locais de Porto Nacional como no 

acesso para a estação de barqueiros, junto a clubes localizados a montante e jusante, 

na rua Pacífico de Maciel e na rua Mizael Pereira. 
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O braço do reservatório no rio Taquaruçu, na margem direita, apresentará a lâmina 

d’água em contato com encosta íngreme, constituída por pelitos da Formação 

Pimenteiras e por coberturas detrítico-lateríticas.  Esse local corresponde ao limite de 

área urbana de Palmas, conforme o plano diretor de 1991, sem considerar a expansão 

urbana. 

 

A borda do reservatório, em Porto Nacional e na margem direita do Ribeirão 

Taquaruçu, em Palmas, merece atenção quanto à estabilidade devido as inclinações 

elevadas ou relativamente elevadas das encostas, ocupação urbana no topo das 

encostas e características das unidades geológicas dessas encostas. 

 

Os pelitos da formação Pimenteiras quando secos e desprovidos de outras estruturas 

que não as sedimentares, como falhas e fraturas, devem apresentar comportamento 

razoável quanto à estabilidade das encostas, contudo, submetidos à saturação pela 

elevação do nível d’água do reservatório, ainda que em uma pequena faixa junto à 

borda, por apresentar condutividade hidráulica relativamente baixa, podem sofrer 

processo de expansão que facilita desplacamento e instabilizações. O processo de 

expansão é previsto devido ao elevado conteúdo de argilas nessas rochas, algumas 

possivelmente expansivas. Evidências de expansividade dos materiais dessa formação 

são observadas através de desplacamento generalizado nas superfícies expostas. 

 

Destaca-se a presença de uma grande voçoroca com afloramento de água subterrânea 

em pelitos da formação Pimenteiras, no lado esquerdo da estrada, sentido Palmas-

Lajeado, na margem direita do córrego Taquari.  Essa voçoroca instalou-se em 

escavação lateral à estrada. 
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c) Entre, aproximadamente, Porto Nacional e  Ipueiras 

 

Na margem direita, a lâmina d’água das enchentes mais freqüentes estará próxima a 

relevos de terraços seguidos por Rampas e Colinas Amplas e na margem esquerda, a 

relevos de terraços, próximos ou seguidos de relevos de Rampas e Colinas Amplas e 

de Colinas e Morrotes, predominantemente. 

 

Na margem direita, entre aproximadamente montante de Porto Nacional e até 

aproximadamente montante do córrego Cachimbo e na margem esquerda, entre 

aproximadamente montante de Porto Nacional e até Brejinho de Nazaré, o nível d’água 

das enchentes mais freqüentes estará em contato com Baixos-terraços e Terraços, 

sendo que as diversas rochas pré-cambrianas, seus solos de alteração ou as coberturas 

detrítico-lateríticas estão próximas. Nas redondezas de Porto Nacional e até pouco a 

montante, na margem direita, estará tangenciando o contato terraço/formação 

Pimenteiras.  No braço do rio Areias, tangenciará as diversas rochas pré-cambrianas 

ou as coberturas detrítico-lateríticas. 

 

No restante do trecho até Ipueiras, o nível das águas das enchentes mais freqüentes 

estará em Baixos-terraços, sendo que as rochas pre-cambrianas estão distantes, 

aproximando-se apenas nas proximidades de Ipueiras. No braço do rio Crixás,  estará 

em contato com coberturas detrítico-lateríticas. 

 

Fenômenos de  instabilização e erosão das encostas devem ocorrer em pontos 

localizados, envolvendo pequenos volumes, principalmente no trecho em que o nível 

d’água estará próximo do contato terraços/solos de alteração das rochas pré-

cambrianas ou coberturas detrítico-lateríticas. 

 

Os processos de erosão e instabilização das encostas marginais podem ocasionar prejuízo 

às populações, propriedades e paisagens vizinhas, assoreamento do reservatório, aumento 

da turbidez e de material sólido na água no reservatório e dos rios, alteração de qualidade 

da água e ictiofauna, sendo, portanto, impactos negativos. É um impacto de ocorrência 

certa e de alcance espacial considerado disperso, pois deverá ocorrer em locais de 
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presença de fatores desfavoráveis. Ocorrerá de forma permanente e irreversível, apesar de 

que os seus efeitos são passíveis de tratamento ou mitigação. Poderão também ser 

evitados com a implementação de tratamentos e medidas mitigadoras prévias. 

 

É considerado de grande magnitude especialmente no trecho entre o eixo e até 30 km a 

montante, como mostrado na ilustração 4.3.2., onde se encontram os trechos de maior 

susceptibilidade, devido à concentração de fatores condicionantes e de processos já 

instalados. Os trechos mais susceptíveis à instabilização e erosão das encostas localizam-se 

na margem direita, no pé da escarpa da serra do Lajeado, entre 4 e 27km a montante de 

Lajeado, onde são encontrados corpos de tálus antigos e recentes e na margem esquerda, 

em escarpas de morro isolado, entre 8 e 15 km a montante de Lajeado, onde ocorrem 

corpos de colúvio e tálus. Em Porto Nacional, a montante do ribeirão São João e em 

Palmas, na margem direita do ribeirão Taquaruçu, encontram-se outras áreas susceptíveis, 

não só devido à declividade média a elevada das encostas e características das unidades 

geológicas, mas também devido ao tipo de ocupação das áreas adjacentes. O grau de 

relevância é considerado alto, pelo menos nos trechos anteriormente indicados. 

 

4.3.3 Sismicidade Induzida 

 

A atividade sísmica natural deve ser entendida como o resultado de uma liberação 

repentina de energia na crosta terrestre. O mecanismo mais comum pelo qual são 

produzidos sismos é a ruptura do tipo rígido de maciços rochosos, promovida pela 

concentração de grandes tensões em alguns locais e por movimentos da litosfera. Quando 

a concentração de tensões ultrapassa a resistência ao cisalhamento, a rocha sofre ruptura, 

preferencialmente nas partes mais fracas das áreas tensionadas, como em falhas pré-

existentes. 

 

Em vários reservatórios de usinas hidrelétricas, no Brasil e no exterior, o enchimento 

provoca a ocorrência dos chamados sismos induzidos. Nesses casos, o enchimento do 

reservatório aumenta as pressões neutras em zonas de grandes tensões pré-existentes no 

maciço rochoso, diminuindo sua resistência e provocando a ruptura. Em geral, no Brasil, 
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tais sismos têm baixa intensidade e ocorrem, com maior freqüência, logo após o 

enchimento do reservatório. 

 

Existe um consenso geral de que, na maioria dos casos de sismos induzidos por 

reservatórios, os maciços rochosos já se encontram com tensões próximas às de ruptura, 

antes do enchimento, pois as tensões provocadas pelo enchimento mostram-se pequenas 

quando comparadas às tensões liberadas pelos sismos naturais. 

O reservatório será implantado na área de ocorrência do Lineamento Transbrasiliano e de 

falhamentos NNE associados, aos quais estão relacionados sismos com magnitudes da 

ordem de até 4,0 mb. Assim, o potencial para sismos e induzidos no entorno do 

empreendimento apresenta-se com magnitudes da ordem de 4,0 mb e com intensidades 

V-VI da escala Mercalli Modificada, considerando as ocorrências naturais registradas no 

Lineamento Transbrasiliano. O Lineamento Transbrasiliano, presença de sistemas de falhas 

NNE associados a tal lineamento, presença de unidades geológicas com condutividades 

hidráulicas constrastantes, indicações de reativações desses falhamentos, como 

deformações em coberturas cenozóicas, depósitos possivelmente terciários associados a 

falhamentos e controle estrutural dos depósitos da planície do rio Tocantins são elementos 

para considerar a probabilidade de sismos induzidos como alta, apesar da carga de água 

ser relativamente pequena. 

 

Os eventos sísmicos são episódicos e de difícil previsão, tanto em relação à ocorrência do 

fenômeno em si, como ao local que será afetado. Apesar de um sismo ter efeito bastante 

localizado, dificilmente afetando áreas com poucas centenas de km2, seu alcance espacial 

pode ser considerado disperso, já que é difícil prever o local da ocorrência. 

 

A duração dos eventos sísmicos é muito curta, da ordem de segundos, sendo que 

eventuais impactos irão se processar de modo praticamente instantâneo. O fenômeno é de 

natureza irreversível, mas na área de interesse, os eventuais impactos decorrentes são de 

pequena magnitude, com pequenos ou eventuais danos em construções comuns, devido às 

baixas intensidades e magnitudes associadas aos sismos naturais e induzidos.  

 



 62 

 

Considerando o registro de sismos associados a grandes falhamentos e evidências de 

reativações em coberturas cenozóicas, bem como os atributos, principalmente 

probabilidade de ocorrência alta e magnitudes pequenas, o grau de relevância é 

considerado baixo a médio. 

 

4.3.4  Perda do Potencial Agrícola dos Solos Inundados 

 

O potencial agrícola de um terreno depende de uma série de fatores fixos ou variáveis, 

como as características físicas do solo, a disponibilidade hídrica, a fertilidade natural, os 

impedimentos a mecanização, as técnicas de manejo e o sistema de produção, além de 

fatores essencialmente econômicos como níveis de demanda e preços dos produtos 

agropecuários a nível nacional e internacional, incentivos governamentais a produção, etc.  

 

Desta forma a análise do potencial agrícola reflete não só as características edáficas dos 

terrenos em análise, mas também as condições econômicas atuais de exploração. 

 

O reservatório da UHE Lajeado afetará uma área de 750 km2 considerando-se a área a 

ser inundada, as áreas de empréstimo, acampamento, canteiro, etc. A maior parte destes 

terrenos pertence à Planície Fluvial do Tocantins, atingindo preferencialmente as unidades 

denominadas Planicie de Inundação e Baixo Terraço. 

 

A Planície de Inundação representa os terrenos rebaixados, elevados de 4 a 6 m acima do 

nível normal do rio Tocantins, que são inundados periodicamente durante os períodos de 

cheias normais. Estas áreas ocupam pequenas extensões ao longo do rio, como pode ser 

observado no desenho LAJ-08-015 a 017 - Tipos de Terrenos. Os Baixos Terraços, que 

abrangem a maioria dos terrenos a serem inundados pelo reservatório, são atingidos, nas 

condições naturais, apenas nas cheias excepcionais com recorrências superiores a 50 anos. 

Na região próxima ao eixo serão atingidas terras que não estão sujeitas atualmente a 

inundações, como os Terraços, Colinas e Morrotes.  

 

O potencial agrícola dos solos da Área Diretamente Afetada (onde predominam os 

Cambissolos Distróficos ou Álicos, substrato sedimentar aluvionar) não difere 
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substancialmente dos solos dos entornos e da Área de Influência. Os solos da região são 

todos álicos ou distróficos, apresentando baixa fertilidade natural e elevado grau de acidez, 

necessitando de emprego de corretivo e fertilizantes para viabilizar seu uso agrícola 

comercial. O principal uso do solo na região é a pecuária de corte extensiva em pastagens 

naturais, formadas a partir do manejo do cerrado, ou em pastagens plantadas. Em toda a 

área de influência é bastante frequente a presença de bancadas e concreções lateríticas, 

principalmente nos Terraços próximos a Brejinho de Nazaré e nos terrenos com relevo 

mais ondulado, o que dificulta ou impede a utilização dos solos com agricultura. 

 

Nos Baixos Terraços não foram observados concreções, mas existem outros 

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

áreas alagadiças. Mas, os ambientes mais úmidos do Baixo Terraço e da Planície de 

Inundação propiciam o plantio de pequenas roças para consumo doméstico, no período de 

vazante,  onde são plantados mandioca, arroz, feijão, milho e frutíferas, sempre com 

emprego de técnicas rudimentares de cultivo e mão de obra familiar. 

 

A tabela do item 4.9.1 - Perda de Terras, mostra o total de terras a serem inundadas por 

município e a porcentagem destas em relação ao total do município. 

 

Este impacto deve ser classificado como negativo, pois serão inundadas porções pequenas 

mas significativas das terras dos municípios atingidos. A ocorrência do impacto é certa e 

localizada na área a ser inundada pelo reservatório, a duração permanente e irreversível, 

pois permanece enquanto durar o empreendimento. Pode ser qualificado como de Média 

Magnitude pois apesar de atingir uma grande extensão de solos, este não apresentam 

características excepcionais para uso agrícola. A relêvancia também é média por 

representarem solos com possibilidade de sustentação de agricultura de subsistência em 

área restritas e pecuária de corte extensiva.  

 
4.3.5 Interferências nos Depósitos de Areia e Cascalho 

 

Os depósitos de areia e cascalho existentes na Área Diretamente Afetada estão associados 

aos aluviões recentes e terraços do rio Tocantins, estando alguns deles, portanto, sujeitos 
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às cheias anuais e/ou episódicas, independentemente da formação do lago. Esses eventos, 

embora frequentes e recorrentes, têm período de duração relativamente curto, e dificultam 

ou impedem a atividade minerária.  

 

Com o enchimento do reservatório, algumas jazidas serão impactadas negativamente, de 

forma definitiva, enquanto outras, situadas na borda do reservatório ou em locais de águas 

pouco profundas, podem ter sua exploração continuada com os mesmos equipamentos ou 

através de métodos adequados à nova situação. 

 

As  cascalheiras C3, C4, C5, C7 e C10,  (ver o mapa: Área Diretamente Afetada  e 

Entornos - Recursos Minerais - Folhas 1 a 3) terão suas atividades interrompidas com a 

formação do lago. Pela sua posição em relação ao rio, estima-se que a altura da coluna de 

água tornará inviável a sua exploração, mesmo com dragagem. O porto de areia A1, em 

princípio, será impactado, mas como se situa no rio Crixás, a baixa espessura da lâmina-

d’água permitirá a continuidade das atividades com uma simples adaptação dos 

equipamentos, ou com o deslocamento no sentido de montante do rio, explorando 

integralmente o seu leito, já que a realimentação dos depósitos será prejudicada pelo 

remanso do lago.  

 

As cascalheiras C1, C2, C8 e C11, por estarem situadas nos terraços do rio Tocantins, 

também apresentarão menor profundidade da lâmina d’água do lago. As duas primeiras 

são exploradas por meio de pá-carregadeira e trator, devendo portanto ser verificada a 

possibilidade de escavação sub-aquática; as cascalheiras C8 e C11, já exploradas com 

dragas, teriam apenas que ter seus equipamentos adaptados.  

 

As cascalheiras C6 e C9, as mesmas se situam nos limites do reservatório, estando fora de 

sua influência direta, mas serão afetadas pelo alteamento do lençol freático. A cascalheira 

C6 já é explorada por dragagem, abaixo de um nível-d’água natural de 1 a 3 m. Eventuais 

adaptações nos equipamentos ou nos locais de exploração permitirão a continuidade das 

atividades 
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Avaliando-se esse impacto conclui-se, portanto, que o mesmo tem ocorrência certa e terá 

efeitos adversos, sendo sua natureza negativa. Seu alcance espacial é localizado e a 

duração permanente para os depósitos afetados mas pode ser compensado com medidas 

mitigadoras. Desta forma foi classificado como um impacto de média magnitude, por afetar 

um número relevante de unidades produtoras, porém numa região de um grande potencial 

minerário, pela farta distribuição de depósitos de terraço de grande potencialidade. Além 

das adaptações nos equipamentos de lavra, poderão ser estudadas relocações da 

atividade para depósitos fora da área diretamente afetada como medida mitigadora dos 

impactos.   

 

4.3.6  Interferências nos Depósitos de Argila 

 

Os barreiros existentes na Área Diretamente Afetada situam-se nos baixios do rio 

Tocantins. O próprio tipo de depósito é característico de planícies de inundação, mas sua 

exploração é feita por escavadeiras, acima do nível do lençol freático.  

 

Dessa forma, pode-se esperar que praticamente todos os barreiros restem inviabilizados 

pelo enchimento do lago, pois a natureza do material não permite a sua lavra abaixo do 

mesmo. No caso do barreiro B1, no entanto, é provável que seja possível a exploração de 

argila nas épocas secas, uma vez que o mesmo se situa na faixa de variação, entre os níveis 

mínimo e máximo do reservatório.  

 

O impacto sobre os barreiros terá, portanto, ocorrência certa e irreversível, com efeitos 

adversos, de natureza negativa. Seu alcance espacial é localizado e irreversível. Foi 

classificado como de magnitude grave e relevância média pois afetará o mercado local 

produtor e consumidor de tijolos e telhas, caso não sejam tomadas as medidas mitigadoras 

adequadas.  
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A relocação de barreiros ou a estocagem de material para seu aproveitamento futuro, 

como medidas mitigadoras de impacto, pode se mostrar viável,  devendo  ser  objeto  

de programa específico. Essa alternativa se mostra interessante pelo fato de que 4 dos 

barreiros impactados têm suas próprias olarias instaladas fora da área diretamente afetada, 

e existem outras olarias que obtem matéria prima desses mesmos barreiros.  

 

4.3.7  Alteração da Paisagem pela Formação do Reservatório 

 
O rio Tocantins apresenta uma paisagem peculiar, com um canal predominantemente 

erosivo, apresentando várias corredeiras, como a do Rebojo em Porto Nacional, da 

Carreira Comprida em Brejinho de Nazaré e as de Lajeado.  

 

As praias, que se formam nas épocas de vazante, são muito utilizadas com a implantação 

de uma grande infra-estrutura de lazer para atendimento a população local e a turistas. Na 

região a ser inundada destacam-se as prais de Graciosa em Palmas e de Porto Real, 

Cícero Elias e Ilha do Rebojo em Porto Nacional.  

 

O enchimento do reservatório alterará radicalmente esta paisagem, transformando o rio em 

lago, e acarretando a necessidade de criação de alternativas de lazer para a população que 

utiliza as praias. Poderão ser construídas praias artificiais em alguns locais na borda do 

lago.  

 

A alteração da paisagem com a formação do reservatório foi considerado um impacto de 

grande magnitude, pois o rio será transformado em lago, representado uma alteração 

completa da paisagem. A relevância pode ser classificada como média pois o lago também 

representa um recurso cênico.  



 

  

TABELA 4.3 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

FATOR AMBIENTAL: TERRENOS 

   ATRIBUTOS MAGNITUDE    

SUB AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

FATOR   NEGAT. DE OCOR. ESPAC.   ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

 RELEVÂNCIA   

 

ESTABILIDADE 7 e 9 POTENCIALIZAÇÃO DA COLAPSIVIDADE DE 
SOLOS E EXPANSIVIDADE DE SOLOS E 
ROCHAS 

N B D P I   M M BORDA DO LAGO 

MONITORAMENTO DE 

RECALQUES E 
EXPANSÃO 

DOS TERRENOS 

MARGINAIS 2,4,6,7 e 9 INSTABILIZAÇÕES E EROSÕES NAS ENCOSTAS 
MARGINAIS 

N C D P I   G A BORDA DO LAGO 

MONITORAMENTO 
PROTEÇÃO 
SUPERFICIAL OBRAS DE 
CONTENÇÃO ÁREAS 
RESERVADAS 

SISMICIDADE 7 e 9 SISMICIDADE INDUZIDA N A D P I   P B/M ADA/AII 

MONITORAMENTO 

SISMOLÓGICO 

POTENCIAL 
AGRÍCOLA DAS 

TERRAS 

2 ,4,5,6,7 e 
9 

PERDA DO POTENCIAL AGRÍCOLA  DOS SOLOS 
INUNDADOS 

N C L P I   M M ADA 
 

 

POTENCIAL 
7 e 9 INTERFERÊNCIA NOS DEPÓSITOS DE AREIA E 

CASCALHO 
N C L P I   M P - 

 

MINERAL 7e 9 INTERFERÊNCIA NOS DEPÓSITOS DE ARGILA N C L P I   G M   

 

 

RECURSOS 

7  ALTERAÇÃO DA PAISAGEM PELA FORMAÇÃO 
DO RESERVATÓRIO 

N C L P I   G M ADA E ENTORNOS 
TRATAMENTO  
PAISAGISTICO  

CÊNICOS 9 DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM PELA 
OPERAÇÃO DA USINA 

N C L P I   G A ADA E ENTORNOS REGRAS DE OPERAÇÃO 
PREPARO DA ORLA DE 
PALMAS 

 

2,4,5,e 6 7 DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM PELA 
EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS DE TERRA E 
ROCHA 

N A L T R   P B 

CANTEIRO DE OBRAS 
E ACESSOS, ÁREA DE 

EMPRESTIMO E 
BOTA-FORA 

RECOMPOSIÇÃO 
PAISAGÍSTICA  

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de Canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura de áreas de empréstimo e limpeza de terrenos 
para implantação de obras; 5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem  do vertedouro e de Tomada D’água e Casa de Força; 7 - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da 
barragem e da usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo; 



 2 

 

Probabilidade de Ocorrência : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial  : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária; 
Reversidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.3.8 Degradação da Paisagem pela Operação da Usina 

 

As regras de operação do empreendimento preveem a depleção de até 4 metros do nível 

do lago (ver item 2.9, Operação da Barragem e da Usina). Nos períodos secos, quando 

são atualmente utilizados as praias, formar-se-ão grande áreas emersas na borda do lago e 

algumas ilhas, principalmente nas áreas ocupadas pelo Baixo-Terraço. O aspecto 

paisagístico será degradado, pois as áreas emersas estarão cobertas de lodo e serão 

formadas lagoas com águas pouco profundas.  

 

O impacto do deplecionamento do reservatório será maximizado pela a presença de áreas 

urbanas na borda do lago, como Palmas e Porto Nacional.  

 

Em particular para Palmas, pelos critérios de projeto adotados na concepção da cidade, a 

área urbana - lago formam, no contexto da paisagem, uma grande interrelação, tanto no 

aspecto visual, como de uso do solo. 

 

Conforme a Memória do Projeto, a faixa de terra entre a avenida Parque e o limite do lago 

será utilizada com equipamentos de lazer e cultura, o que enfatiza ainda mais a ligação 

terra-água. 

 
O rebaixamento de nível d’água em 4,00 metros criará uma grande faixa de terra, coberta 

de lodo, afastando a mancha urbana do espelho d’água e criando um ambiente inóspito e 

inadequado para a zona lindeira ao lago, bem como para toda a cidade, projetada para 

abrigar uma população de 2.000.000 habitantes. 

 
A saúde pública em Palmas e em Porto Nacional é outro fator a ser considerado, 

principalmente pelas características ambientais da região, tendo em vista que, nos períodos 

de deplecionamento, serão formadas nessa área poças d’água e pequenas lagoas de água 

estagnada. 

 
A alteração da paisagem pela operação do reservatório foi considerado um impacto de 

grande magnitude e alta relevância, pela possibilidade de deplecionamento do reservatório, 

criando áreas com uma paisagem de aspecto degradado, próximas a áreas urbanas. 
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4.3.9 Degradação da Paisagem pela Execução de Movimentos de Terra e Rocha 

 

A execução dos movimentos de terra necessários para implantação do canteiro, 

adequação das vias de acesso, exploração das áreas de empréstimo e execução das 

obras, resultando na remoção da cobertura vegetal e exposição do terreno aos processos 

erosivos superficiais representa um fato gerador de degradação da paisagem, inerente à 

execução de obras civis. 

 

O planejamento das obras deverá prever um sistema de proteção superficial adequado, 

complemetado pela execução de sistema de drenagem para as águas pluviais, e para os 

taludes de cortes e aterros.  

 

As áreas de empréstimo e bota-foras estarão, de acordo com o projeto, localizadas 

preferencialmente abaixo da cota de inundação, o que minimiza o problema. No caso de 

exploração de áreas de empréstimo fora da área a ser inundada, deverão ser adotadas 

medidas de recuperação ambiental.  

 

As interferências da liberação de material detrítico sobre a qualidade da água é tratada no 

item 4.6.1. 

 

Este impacto pode ser classificado como de pequena magnitude e baixa relevância pois 

trata-se de um impacto reversível e temporário, restrito à duração das obras, passivel de 

reversão atraves de medidas de recuperação ambiental e com alcance espacial localizado 

nas áreas de empréstimo e bota-fora, estradas de acesso e canteiro de obras. 

 

4.4 Vegetação 

 

4.4.1 Aumento de Pressão Antrópica sobre a Vegetação 

 
A expectativa da construção de uma usina hidrelétrica leva, de modo geral, a uma 

tendência de aumento de pressão antrópica sobre a vegetação, causada pela 
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iminência de perda deste recurso natural pelo alagamento. O fato de que uma parcela 

territorial deverá ser inundada estimula práticas predatórias como a retirada de madeira e 

de lenha, desmatamentos em área de preservação, etc. 

 

Verificou-se que, na área de estudos, as florestas-de-galeria e as diferentes fisionomias de 

cerrado atualmente observadas são resultantes de interferências antrópicas sistemáticas, 

sejam representadas por desmatamentos pontuais nos diques marginais para implantação 

de agricultura de subsistência e posterior abandono, sejam pelas queimadas periódicas 

para o manejo dos cerrados, utilizados como pasto. 

 

Menores alterações foram observadas na vegetação de áreas úmidas, especialmente nos 

sítios de grande encharcamento, de difícil acesso, onde ocorrem poucas espécies de valor 

comercial, e o substrato constantemente encharcado não permite a agricultura ou a 

pecuária. 

 

Não são esperados, portanto, grandes alterações no quadro atual na área a ser alagada, 

embora possa ocorrer um aumento de desmatamentos da vegetação ciliar (florestas-de-

galeria), atualmente já com características secundárias. Ainda que estes desmatamentos 

venham a ocorrer na área do futuro lago, faz-se necessário seu disciplinamento, de forma a 

evitar conflitos com as medidas de mitigação e de compensação a serem adotadas, bem 

como evitar desmatamentos além da cota de inundação, na faixa de proteção do futuro 

reservatório. 

 

Maior pressão é esperada no entorno do lago a ser formado, em função da aquisição de 

terras para a formação do reservatório, principalmente nos remanescentes das 

propriedades parcialmente adquiridas, devido à necessidade de ampliar as áreas de 

pastagem ou de agricultura. Há que se assinalar que os sítios com solos de maior fertilidade 

na região encontram-se sobre os diques marginais, onde vegeta a floresta-de-galeria, 

considerada de preservação permanente pela legislação brasileira. Assim, dois efeitos 

negativos se sobrepõem: além da alteração na estrutura e na dinâmica das comunidades 

vegetais, reduzindo a diversidade e a capacidade de regeneração, o fato de essa vegetação 
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encontrar-se sob proteção legal pode levar a conflitos de uso (preservação x uso 

intensivo). 
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Também a melhoria das vias de acesso em função das obras favorece uma ocupação mais 

intensa em seus entornos. Este aspecto pode ser esperado para as áreas junto ao eixo, na 

margem esquerda, no trecho entre a obra e Miracema do Tocantins (e, portanto, junto ao 

rio Tocantins, a jusante da barragem) ou, eventualmente, entre o local das obras e 

Barrolândia. Além disso, deve-se considerar o aumento do contingente humano 

relacionado com as obras, seja de trabalhadores, cerca de 4.000 previstos para o pico da 

construção, seja de aumento populacional derivado, o que pode levar a uma ocupação 

desordenada, na margem direita, na localidade de Lajeado e em direção sul, em função do 

acesso a Palmas e Taquaralto. Salienta-se que nesta margem, nas proximidades da cidade 

de Lajeado, encontram-se as Áreas Indígenas Funil e Xerente, as quais também poderão 

sofrer pressão sobre seus recursos naturais, devido ao aumento populacional na região. 

 

Os impactos decorrentes dos desmatamentos esperados, embora isoladamente sejam de 

baixa magnitude (no caso de áreas a serem alagadas) e média magnitude (quando 

ocorrerem nos entornos), assumem importância significativa no seu conjunto por 

representarem uma intensificação do processo gradativo de antropização da região, muito 

acentuado nesta década, em função da implantação da cidade de Palmas. 

 

Ações de desmatamento deverão ocorrer também por ocasião da construção da 

barragem, visando a implantação do canteiro de obras. Neste caso, sua localização na 

margem esquerda implicará, dependendo do sítio de implantação, em retirada de cerrados 

(lato sensu) e, eventualmente, de matas. 

 

Há que se considerar a ocorrência, na região, de flebotomíneos vetores de leishmaniose, 

insetos estes de hábitos silvestres e que, em função de desmatamentos ou da proximidade 

de matas junto a moradias (no caso, de alojamentos), podem se domiciliar, favorecendo a 

instalação de focos da doença. Da mesma forma, ações de retirada da cobertura vegetal 

para limpeza da bacia de acumulação, medida que antecede o fechamento das comportas, 

pode levar à propagação da doença entre os trabalhadores, bem como propiciar a 

domiciliação dos insetos em moradias lindeiras ao reservatório.  
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Dessa forma, os desmatamentos ocorrerão de duas formas: localizados e inevitáveis, no 

caso do canteiro de obras, barragem e reservatório, e generalizados e difusos, quando no 

entorno do reservatório e do local das obras. Cabe ressaltar que o impacto generalizado 

pode continuar ativo mesmo após o término das obras. Um disciplinamento adequado do 

uso do solo pode, no entanto, reduzir este impacto. O risco da generalização de doenças e 

de intensificação do processo de ocupação desordenado, aos moldes do que já acontece 

na periferia de Palmas, deve ser considerado com atenção e tem grande relevância. 

 

4.4.2 Redução da Vegetação por Sobrelevação do Nível D’água 

 

A formação do reservatório promoverá o mais severo impacto, de caráter permanente e 

irreversível, sendo diretamente atingida pelo alagamento uma área de aproximadamente 

750 km2 (considerando-se vazão de 10.000 m3/s). Desta área, 22,8% corresponde a 

formações florestais, 5,2% cerrado s.s., 17,1% campo cerrado, 37,6% campo sujo e 

9,8% áreas úmidas. Campos antrópicos compõem os 7,5% restantes (embora deva-se 

considerar que os campos cerrados, os campos sujos e as áreas úmidas são utilizados para 

pecuária extensiva, sendo, portanto, ambientes antropizados). 

 

Diferentes tipos de vegetação arbórea encontram-se agrupados sob a legenda “formações 

florestais”, conforme discutido no Diagnóstico. Sobre os diques marginais do rio Tocantins 

e de vários de seus tributários vegeta a floresta-de-galeria propriamente dita, onde as 

interferências antrópicas determinaram um caráter secundário. Embora bastante alterada, 

essa vegetação apresenta uma composição florística bastante interessante, produto da 

confluência de floras distintas, denotando a importância destas formações como 

corredores de dispersão de espécies de domínios florestais, notadamente da Hiléia 

Amazônica. Elementos amazônicos estão nitidamente presentes ainda nas florestas 

paludosas, encontradas nos sítios com umidade excessiva do solo. 
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Uma flora peculiar ocorre nas “Áreas Úmidas”, geralmente relacionadas com as florestas 

paludosas. Nas lagoas rasas ali presentes, espécies paludícolas, semi-aquáticas e 

aquáticas, adaptadas às temperaturas elevadas e à grande insolação, constituem 

comunidades aquáticas, subaquáticas e paludícolas, incomuns na região. Esta flora, 

escassamente representada em coleções científicas e, portanto pouco conhecida, será 

totalmente inundada, já que as áreas úmidas significativas foram identificadas na área do 

futuro reservatório. Estes ambientes brejosos, opostos às condições xéricas dos cerrados 

que caracterizam a região, propiciam o desenvolvimento de biocenoses distintas daquelas 

que caracterizam a Área de Influência, determinando as particularidades da Área 

Diretamente Afetada em relação à região onde está inserida. A perda destes ambientes 

significa a perda, nas mesmas proporções, das fitocenoses ali presentes e dependentes 

daquelas condições ambientais extremas. 

 

O mosaico de vegetação xeromorfa, representada pelas distintas fisionomias de cerrado, 

que caracteriza a região e que tem continuidade na Área Diretamente Afetada, torna-se, 

nesta última, mais complexo. O contato deste com os ambientes úmidos acima descritos e 

com os quais se alternam, também se constitui em um conjunto diferenciado e 

característico e que se perderá com a formação do lago. 

 

O mapeamento da cobertura vegetal e os estudos de campo permitiram verificar que 

trechos de florestas-de-galeria, considerados significativos devido à extensão e ao estado 

de conservação em que se encontram, estão presentes nas seguintes localidades: ao longo 

do ribeirão Lajeado, situado na margem esquerda, próximo ao eixo da barragem, ao longo 

dos ribeirões São João e Água Suja, bem como junto às áreas úmidas situadas entre 

ambos. É também nesta última localidade que os ambientes úmidos mais representativos 

estão presentes. Deve ser citada ainda a localidade denominada “Pântano do Papagaio” 

que, apesar de fortemente antropizada, apresenta ainda significativas áreas úmidas e 

formações florestais relativamente extensas. 
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Embora compreenda ambientes onde a interferência antrópica esteja presente com 

diferentes intensidades, a formação do reservatório implicará no alagamento de uma 

extensa área na qual há um importante conjunto botânico que será perdido de forma 

irreversível. Este fato contribui para o gradual processo de redução da biodiversidade e da 

variabilidade genética, a nível regional, das espécies ali representadas, já em curso pela 

crescente antropização da região. Este aspecto torna este impacto de grande relevância. 

 

Além disso, as amostragens realizadas indicam a ocorrência, na área a ser alagada, de um 

ponderável número de representantes de uma flora pouco conhecida no Brasil, 

característica de lagoas e de riachos tropicais de pequenas profundidades. Espécies das 

famílias Alismataceae, Pontederiaceae e Hydrocharitaceae, escassamente representadas 

em coleções de Herbários brasileiros foram encontradas nesta área, sendo esta 

documentação importante para o conhecimento da distribuição geográfica destas espécies. 

Um representante de pteridófita, coletado em riacho, pertencente ao gênero Isoetes 

provavelmente constitui uma espécie ainda não descrita, o que demonstra a escassez de 

conhecimentos e de documentação científica de espécies destes ambientes. 

 

Já a aroeira (Astronium urundeuva) é uma espécie arbórea de alto valor comercial e, por 

essa razão muito explorada, o que determinou a redução de suas populações em toda sua 

área de ocorrência natural. Atualmente esta Anacardiaceae encontra-se na lista das 

espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Na área de estudos são escassos os 

representantes desta espécie, presentes nas florestas dos diques marginais, já muito 

alteradas pela interferência antrópica. Outras espécies de valor comercial, notadamente 

espécies madeireiras, também têm sido exploradas, segundo informações locais e 

observações de campo. 

 

A formação do reservatório contribuirá, de forma irreversível, para o empobrecimento 

genético destas espécies, algumas das quais praticamente desconhecidas ou já muito 

ameaçadas pelas interferências antrópicas nos ambientes naturais. 
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4.4.3  Fragmentação de Ambientes 

 
A presença de florestas-de-galeria nos diques marginais, ao longo do rio Tocantins e de 

seus tributários assume importante papel do ponto de vista biogeográfico por constituírem 

ambientes ombrófilos dentro do domínio dos cerrados. Condições favoráveis à ocorrência 

de espécies menos tolerantes à grande insolação e ao stress hídrico são encontradas 

nestas formações, permitindo maior diversidade de espécies vegetais e animais. A 

constatação de componentes florísticos amazônicos depõem ainda a favor de sua 

importância enquanto ambientes propícios à dispersão biológica. Estas florestas formam 

um continuum com as florestas amazônicas, através da calha dos rios, permitindo que 

elementos da flora daquelas formações se dispersem, alcançando, na região onde está a 

área de estudo, seu limite sul de distribuição. É o caso de espécies como Gustavia sp., 

Myrciaria dubia, Myrcia bracteata, Micropholis cf. gardneriana, Qualea cf. coerulea, 

Coutobea ramosa e Dracontium lineare, entre outras. Há, portanto, duas formas de 

interação entre os cerrados e as florestas-de-galeria: por um lado, as florestas permitem a 

presença, em seu interior ou em suas bordas, de espécies comuns do cerrado, porém não 

heliófilas e, por outro lado, permitem a presença de flora ombrófila extra cerrado dentro 

deste domínio. 

 

Por outro lado, a maioria das florestas observadas são caracteristicamente secundárias e 

parcialmente degradadas, podendo ter, atualmente, menor importância nestes processos, 

principalmente no que diz respeito à dispersão da flora ombrófila. Apesar disso, a 

formação do reservatório cujo comprimento é de aproximadamente 190 km implicará na 

ruptura da continuidade que as caracteriza, interrompendo ou reduzindo o fluxo gênico 

estabelecido. 

 

Também os cerrados presentes no entorno do futuro reservatório ficam empobrecidos pela 

supressão destas florestas. Há que se salientar que as características pedológicas das 

margens do lago a ser formado são distintas daquelas dos diques marginais presentes ao 

longo dos rios. Não se espera, portanto, a recuperação natural da floresta-de-galeria nos 

entornos do lago, sendo os novos ambientes ribeirinhos diferentes dos que atualmente 

caracterizam as margens dos cursos d’água (o que será discutido no item seguinte). 
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Outro aspecto a ser considerado refere-se ao próprio barramento do rio e à formação do 

reservatório que eliminará, naquele trecho, o regime de cheias e vazantes que caracteriza o 

rio Tocantins, impossibilitando a dispersão de propágulos em seus entornos. Com relação 

à área de jusante do reservatório, deverão ocorrer depleções diárias devido as regras de 

operação da usina. Este fato pode significar alterações no ritmo de exposição e submersão 

de espécies presentes nos substratos rochosos que afloram no período seco, com 

possíveis alterações na dinâmica e composição específica destas comunidades. 

 

A barragem será ainda um fator de seleção de propágulos, representando uma barreira 

para muitas espécies, reduzindo ou eliminando sua transposição para jusante, incluindo 

aquelas espécies dispersas por peixes. Isto significará um menor aporte de material 

genético de montante para jusante, porém não se espera uma redução significativa de 

nenhuma espécie, mesmo a longo prazo. 

 

Este impacto pode ser considerado de média relevância tendo em vista que formas de 

dispersão de longa distância, principalmente por aves, poderão manter-se. Espécies que 

dependam exclusivamente do rio para sua dispersão poderão sofrer maiores interferências, 

notadamente pela redução de trocas genéticas entre populações. Por outro lado, mesmo 

as espécies com dispersão à longa distância, principalmente aquelas dos ambientes 

ribeirinhos, poderão reduzir o fluxo gênico em função da distância das populações após a 

construção da barragem, uma vez que o lago deverá praticamente eliminar por completo 

alguns ambientes, que só serão encontrados abaixo da barragem ou à montante do lago 

formado. 

 

4.4.4  Eliminação de Habitats e Alteração de Ambientes Marginais 

 

As condições fisiográficas da planície fluvial do rio Tocantins e de alguns de seus afluentes 

favoreceram o estabelecimento de tipologias vegetais florística e fisionomicamente distintas, 

estando presentes, desde formações campestres (representadas por campos úmidos, 

campos limpos, campos sujos e campos cerrados), até formações florestais mesófilas e 

hidrófilas (florestas-de-galeria e 
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paludosas). Evidencia-se, portanto, uma paisagem caracterizada por um mosaico onde 

alternam-se formações abertas e fechadas, xéricas, mésicas e palustres, constituindo 

habitats favoráveis a espécies com distintas exigências ecológicas. A constatação de uma 

ornitofauna semi-aquática e ribeirinha bastante rica (cerca de 20% do total) e de espécies 

animais exclusivamente florestais, bem de a presença de uma flora de ambientes úmidos e 

lacustres especializada, além de espécies amazônicas, evidencia a diversidade da 

paisagem. A eliminação destes ambientes significará, portanto, a eliminação destes habitats, 

pouco representados fora dos limites da área a ser alagada. Talvez o exemplo mais claro 

desta situação seja a eliminação de grandes populações de buritis (entre outras espécies 

associadas), tendo em vista que os maiores e mais expressivos buritizais (floresta paludosa 

com buritis) encontram-se na área de impacto direto. Apenas pequenas áreas de buritizais 

encontram-se fora da área de inundação. Este caso pode exemplificar ainda a íntima 

relação do impacto sobre a fauna e flora, visto que o buritizal é um habitat importante para 

alguns psitacídios e ardeídeos que utilizam estes ambientes para alimentação, pouso e 

nidificação. 

 

Conforme citado anteriormente, os novos ambientes formados no entorno do lago 

dificilmente apresentarão características similares à faixa ribeirinha atualmente existente. O 

tempo necessário ao estabelecimento de novas comunidades e os tipos de biocenoses que 

se estabelecerão dependerá das condições locais (tais como tipo de solo e presença de 

remanescentes próximos), bem como da intensidade de pressão antrópica sobre estas 

áreas. Deve-se considerar ainda a faixa de depleção do reservatório, onde as variações de 

nivel d’água promoverão alternadamente a exposição e a submersão do solo e das 

espécies vegetais que ali se fixarem, dificultando o estabelecimento de processos 

sucessionais. 

 

Também a faixa litorânea do reservatório terá características distintas daquelas atualmente 

ocorrentes nas lagoas da planície fluvial, sendo o processo de colonização dependente 

principalmente das condições morfométricas locais e das características bióticas das 

adjacências. Pode-se esperar, por exemplo, o estabelecimento de processos sucessionais 

mais rápidos e efetivos em remansos de 
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tributários que apresentem florestas-de-galeria remanescentes. Neste caso, os propágulos 

da flora de montante rapidamente atingirão a área, iniciando o processo de sucessão onde 

a faixa litorânea for mais extensa, constituindo sítios propícios para a fixação de espécies 

aquáticas, subaquáticas e paludícolas. 

 

Há que se considerar ainda que estes locais, com maior concentração de macrófitas 

hidrófilas, poderão constituir potenciais criadouros de invertebrados, especialmente de 

insetos, incluindo vetores de doenças, como a malária, ou causadores de incômodo, como 

várias espécies de culicídeos (pernilongos). A grande extensão da faixa litorânea do futuro 

reservatório poderá propiciar a formação de muitos destes criadouros potenciais, sendo 

consideradas mais propícias as localidades situadas nos remansos dos braços do 

reservatório e nos sítios com baixa profundidade e maior tempo de residência das águas. 

Tem estas características a faixa do lago junto a Palmas onde, portanto, especial atenção 

deverá ser dada ao monitoramento de macrófitas aquáticas. 

 

Convém salientar ainda que áreas úmidas poderão se formar localmente nos entornos do 

lago, devido à elevação do lençol freático, provocando a morte da vegetação ali presente e 

dando início a novos processos sucessionais (hidrosere). A escala temporal e as formas de 

ocorrência destes processos também dependerão das condições de entorno e da pressão 

antrópica local. 

 

Este impacto é considerado de grande relevância devido à extensa área que será perdida, 

resultando em alterações e perda de vegetação e com reflexos negativos na fauna, 

conforme discutido a seguir. 

 

4.5 Vertebrados (Exceto Peixes) 

 

4.5.1 Aumento de Pressão Antrópica sobre a Fauna 

 

A retirada da cobertura vegetal na área de estudo implica na redução das florestas-de-

galeria, geralmente secundárias, presentes nos diques marginais, bem como na 
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expansão de vegetação secundária ou mesmo de áreas degradadas. Quando em áreas de 

cerrado, essa interferência antrópica implica na homogeinização das fisionomias, reduzindo 

a complexidade do mosaico atualmente observado. Estas alterações representam uma 

pressão sobre os animais dependentes deste mosaico de ambientes, seja pela redução de 

ambientes propícios à sua presença, seja pela caça que normalmente acompanha a 

derrubada das matas. No caso dos desmatamentos das florestas-de-galeria, são mais 

afetados indivíduos de espécies estritamente florestais, fotófobas ou arborícolas. Dentre os 

mamíferos ocorrentes na área cita-se primatas como o souim (Callithrix jacchus 

penicillata) e o macaco-prego (Cebus apella), aparentemente bastante freqüentes na área 

de estudos, e outras espécies arborícolas como o ouriço (Coendou cf. prehensilis) e 

serelepe (Sciurus aestuans). Embora não florestais, espécies semi-aquáticas como a 

lontra (Lontra longicauda) e a ariranha (Pteronura brasiliensis), esta última muito rara 

na área, estão presentes em trechos do rio onde as florestas são mais conservadas, sendo 

estes ambientes refúgio para os mustelídeos, intensamente caçados em passado recente. 

Aves florestais observadas na área também tem grande dependência desta vegetação que, 

por sua maior diversidade florística em relação às florestas paludosas, constitui importante 

fonte de recursos tróficos. Desta forma, populações de espécies terrícolas e ombrófilas, já 

reduzidas atualmente devido à caça predatória, como de jaó (Crypturellus undulatus) e 

de mutum (Crax fasciolata), poderão tornar-se ainda mais raras. Outras espécies 

florestais como o udu (Momotus momota), o pula-pula (Basileuterus flaveolus), o 

chora-chuva (Monasa nigrifrons), bem como de espécies ribeirinhas como ariramba-de-

cauda-ruiva (Galbula ruficauda), choca-d’água (Sakesphorus luctuosus), garças 

(Casmerodius albus, Ardea cocoi, Pilherodius pileatus), entre outras, presentes na 

vegetação junto aos cursos d’água, também poderão ter suas populações reduzidas. 

 

O aumento de áreas de uso antrópico ou a intensificação das áreas alteradas favorece o 

processo de expansão das espécies periantrópicas e sinantrópicas, já observado 

atualmente. Aves comumente presentes em pomares, em áreas de agricultura ou em 

pastagens, dentre as quais cita-se pombas e rolas (Zenaida auriculata, Columbina 

talpacoti, Scardafella squammata, Claravis pretiosa), gaviões e falconídeos 

(Heterospizas meridionalis, Caracara plancus, Falco sparverius), anús (Guira 
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guira, Crotophaga ani), alguns beija-flores (Phaetornis nattereri), sabiá-do-campo 

(Mimus saturninus), etc, tornam-se mais freqüentes. Também entre outros grupos de 

vertebrados verifica-se a expansão de espécies heliófilas, de maior amplitude ecológica e 

que são favorecidas pelas interferência antrópica nos ambientes naturais. É o caso de 

répteis heliófilos como os calangos (Tropidurus spp.), por exemplo, e de mamíferos como 

o furão (Galictis sp.), o gambá (Didelphis sp.), alguns tatus (Dasypus novemcinctus), 

etc. 

 

A simplificação do mosaico de diferentes fisionomias de cerrado associadas às formações 

florestais interfere também na presença de espécies que requerem grandes áreas de vida 

como os predadores que, além da redução de presas, ficam mais suscetíveis à caça. 

 

Este impacto deve se dar de forma gradativa e difusa, associado às ações de 

desmatamento e em decorrência do aumento de pessoas próximo à area de implantação 

do empreendimento. Dependendo da intensidade dos desmatamentos, remanescentes 

situados próximo poderão ter suas populações subitamente adensadas pelo deslocamento 

da fauna. Este aspecto será discutido no item seguinte. 

 

4.5.2 Redução de Populações Animais por Sobrelevação do Nível d’Água 

 

Também para a fauna a sobrelevação do nível d’água em 30m constituirá um evento 

crítico, uma vez que os habitats dos quais dependem as populações animais serão perdidos 

por alagamento, sendo diretamente atingida grande parte da fauna ali presente. 

 

Pode-se esperar significativa mortalidade de animais por afogamento, devido à extensão 

da área afetada. Embora o relevo plano não favoreça a formação de ilhas temporárias, 

muitos indivíduos poderão ficar isolados nos sítios mais elevados, sofrendo posterior 

afogamento, por não atingir as margens do reservatório. Muitos exemplares de espécies 

arborícolas também permanecerão isolados em copas de árvores, o que será crítico para 

estes indivíduos pois as formações florestais estão, de modo geral, próximo aos cursos 

d’água e permanecerão distantes das bordas do 
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reservatório. Também filhotes e ovos, animais de baixa mobilidade e de hábitos fossoriais 

ou semi-fossoriais como dasipodídeos (tatus), alguns répteis como a cobra-cega 

(Leptotyphlops koppesi), cobras-de-duas-cabeças (Amphisbaena spp.), corais 

(Micrurus sp.), entre outros, sofrerão afogamento. As aves, exceto filhotes, ovos e 

representantes terrícolas, sofrerão menor impacto por afogamento, devido à sua maior 

mobilidade. 

 

Os indivíduos deslocados sofrerão impactos secundários, decorrentes do stress pela perda 

do habitat, maior suscetibilidade à predação e maior risco à caça e, uma vez que alcancem 

outros ambientes naturais, competição com a fauna residente e maior risco de doenças, 

seja pelo eventual adensamento, seja pelo aumento de suscetibilidade causada pelo stress. 

Também as populações locais sofrerão processo de stress. O aumento de competição 

inter e intra específica demanda maior dispêndio de energia na defesa de suas áreas de 

vida e na manutenção de seus processos vitais, levando, entre outros problemas, à redução 

das taxas de natalidade. Amplia-se, desta forma, o impacto inicial. Pode ocorrer ainda, 

muito localizadamente, um aumento de pressão sobre o ambiente devido ao pisoteio 

excessivo, inclusive em áreas de agricultura (por capivaras, por exemplo) ou decorrentes 

da deposição de excrementos (causado por agrupamentos de aves em remanescentes de 

florestas). 

 

Aparentemente as densidades das populações animais não são muito elevadas na área a 

ser alagada e na região, o que pode reduzir a intensidade deste impacto. Porém deve-se 

considerar as interferências antrópicas na vegetação, que certamente reduziu a capacidade 

de suporte destas formações. Assim, após o adensamento inicial deverá ocorrer um 

decréscimo do número de indivíduos, com a estabilização das densidades populacionais 

compatíveis com a capacidade de suporte do ambiente para cada espécie ou comunidade 

animal. 

 

Os impactos do alagamento sobre a fauna serão sentidos em toda a extensão da área do 

reservatório e em seus entornos, sendo mais críticos nas localidades onde a vegetação 

encontra-se mais conservada. Considera-se mais críticas as áreas localizadas nas 

circunvizinhanças dos ribeirões Lajeadinho e Santa Luzia, na margem 
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esquerda, e no trecho situado entre os ribeirões São João e Água Suja. Cabe salientar que 

este último trecho encontra-se nas vizinhanças de áreas mais alteradas pela pressão 

antrópica, sendo caracterizado por campos sujos, utilizados para pecuária, e por campos 

antrópicos, bem como pela presença da rodovia TO-050.  

 

As espécies terrestres tentarão se deslocar para as bordas do reservatório, acompanhando 

a lâmina d’água, sofrendo os impactos já descritos. Quanto às espécies de hábitos semi-

aquático (lontra, ariranha, jacaré), deverão também se deslocar para áreas a montante, 

podendo ocorrer redução das taxas de natalidade nos primeiros anos após a formação do 

reservatório.  

 

A alteração do regime hidrológico promoverá ainda o afastamento da população de botos 

(cf. Inia geoffrensis), presente a montante do eixo. Provavelmente os indivíduos irão se 

dispersar para montante do rio Tocantins e, eventualmente, dos afluentes de maior porte, 

como o rio Crixás, o que poderá levar ao isolamento genético deste grupo. 

 

Com relação a exemplares de espécies raras consideradas ameaçadas de extinção, cabe 

ressaltar que, a despeito das alterações ambientais observadas na área, populações 

residuais de espécies que se tornaram raras ou extintas em outras regiões do país podem 

ser encontradas na área de estudo. São de ocorrência comprovada ou muito provável 

nove espécies de mamíferos que constam na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de 

extinção. São elas: tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), lobo-guará 

(Chrysocyon brachiurus), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-do-mato (Oncifelis 

wiedii), lontra (Lontra longicauda), ariranha (Pteronura brasiliensis) e veado-campeiro 

(Ozotocerus bezoarticus). Grandes predadores (onça-pintada Panthera onca e 

sussuarana Puma concolor) também ocorrem na região e, embora populações residentes 

sejam pouco prováveis, indivíduos isolados podem realizar incursões à área, deslocando-

se pelas florestas-de-galeria. Também uma espécie de réptil, o jacaré-açu (Melanosuchus 

niger), relacionado entre as espécies ameaçadas,  aparentemente está presente na área.  
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Deve-se considerar ainda a possibilidade, ainda que remota, de existir população residual 

de cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) na área a ser alagada. Este cervídeo é 

encontrado em ambientes úmidos, os quais são incomuns fora da planície fluvial do rio 

Tocantins. Neste caso, os indivíduos deslocados pelo alagamento iniciarão migrações ao 

acaso, em busca de novo habitat, e, caso não encontrem áreas úmidas, provavelmente 

perecerão por falta de alimento ou ainda poderão ser predados ou caçados. 

 

Algumas espécies são consideradas vulneráveis ou sem dados suficientes (Bernardes et al, 

1990)(1) , incluindo-se neste grupo a anta (Tapirus terrestris), o papagaio-galego 

(Amazona xanthops), o jaboti (Geochelone carbonaria), e a tartarugo-verdadeira 

(Podocnemis expansa), presentes na área. 

 

Assim como para a flora, os impactos acima descritos sobre a fauna contribuirão de forma 

irreversível, para o empobrecimento genético dessas espécies na região, sendo por isso 

considerado de grande relevância.  

 

4.5.3  Perda e Fragmentação de Habitats e Formação de Novos Ambientes 

 

Entende-se por habitat o ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para 

o desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução de organismos nele ocorrentes 

(Aciesp, op. cit.). 

 

A formação do reservatório significará a submersão de aproximadamente 750 km2  de 

área, dos quais cerca de 90% correspondem a ambientes com vegetação nativa, ainda que 

com alterações por vezes intensas (devendo-se considerar que pelo menos 70% dessa 

área é utilizada também para pecuária extensiva). Apesar dessa pressão zoo-antrópica, 

constituem habitat para indivíduos de inúmeras espécies animais. Assumindo-se que estes 

ambientes naturais comportam densidades populacionais no limite de sua capacidade de 

suporte (considerando-se também as limitações causadas 

                                                 
(1) Bernardes, A. t.; Machado, A. B. M. & Rylands, A. B. 1990. Fauna brasileira ameaçada de 
extinção. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte. 62 p. 
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por agentes externos como, por exemplo, o pastejo, a caça e as queimadas), então a 

perda de fauna será aproximadamente proporcional à perda de ambientes, já que poucos 

indivíduos poderão sobreviver nos remanescentes do entorno (onde as densidades 

populacionais atuais também devem ser compatíveis com a capacidade de suporte dos 

ambientes ou seja, se as populações são reduzidas isto se deve à redução de recursos 

tróficos ou de nichos adequados para abrigo e reprodução). 

 

Com a formação do reservatório, ambientes florestais contínuos serão fragmentados e 

permanecerão isolados como remanescentes nos trechos superiores dos tributários, 

isolando populações animais. Poderão ocorrer fenômenos de pululação de algumas 

espécies com eventuais desequilíbrios na rede trófica, resultando em desproporções entre 

presa e predador ou pressão excessiva de herbivoria, inclusive sobre ambientes antrópicos 

como campos de cultivo presentes nas adjacências. Espera-se, contudo, um descrécimo 

destas populações nos anos subsequentes até sua estabilização de acordo com as 

densidades que os ambientes podem suportar ou abaixo, já que estas populações 

parcialmente isoladas tornam-se mais suscetíveis a perturbações ambientais.  

 

Conforme já descrito, o barramento do rio Tocantins significará também a fragmentação 

do ambiente fluvial, isolando a população de botos (cf. Inia geoffrensis), a jusante e a 

montante do empreendimento. Além dos problemas relacionados com o isolamento 

genético de populações, deve-se considerar as interferências nas rotas migratórias dos 

peixes, a possibilidade de redução de biomassa e de diversidade de presas, que poderão 

afetar estes mamíferos. 

 

Os novos ambientes que se formarão, representados pelo corpo principal do reservatório, 

pela sua faixa litorânea e pelas áreas de remanso, por outro lado, favorecerão espécies de 

hábitos semi-aquáticos e ribeirinhos que, nos sítios mais isolados onde a vegetação nativa 

esteja presente, poderão proliferar. Também pode ser esperado, a médio e a longo 

prazos, o aumento no numero de espécies migratórias como maçaricos (Tringa spp.) e 

batuiras (Pluvialis dominica),entre 
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outras atualmente já observadas na área. Entretanto, conforme discutido no item 4.4.4, 

criadouros potenciais de invertebrados também serão formados e explosões populacionais 

de diferentes grupos poderão ocorrer (como ocorreu com mosquitos do gênero Mansonia 

ou com espongilideos em Tucurui), não sendo possível antever a intensidade ou a escala 

temporal em que estes fenômenos poderão ocorrer, o que reforça  o grau de relevância 

desse impacto. 

 

A perda e a fragmentação de habitats é um impacto importante por representar uma 

significativa redução da heterogeneidade ambiental e, por conseqüência, da diversidade 

biológica e da variabilidade genética. Populações isoladas poderão sofrer processos de 

endocruzamento, tornando-se gradativamente mais suscetíveis a doenças. Ao lado disso, a 

formação de novos ambientes favorecerá algumas espécies que poderão proliferar 

localmente causando transtornos e incômodo à população humana lindeira ou propiciando 

a instalação de focos de doenças. 

 

Devido a estes aspectos e considerando a impossibilidade de se predizer a probabilidade e 

a intensidade de ocorrência dos fenômenos decorrentes da “acomodação” as novas 

condições ambientais, este impacto deve ser considerado de elevada relevância, sendo 

necessário um adequado monitoramento após o enchimento do reservatório, a fim de 

minimizar seus efeitos assim que o impacto comece a se manifestar. 



 

  

 

TABELA  4.4 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: VEGETAÇÃO 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 
DE 

INSERÇÃO 
TERRITORIAL 

MEDIDAS 
MITIGADORAS 

  NEGAT. DE OCOR. ESPAC.   ABSOLUTA RELATIVA 
(%) 

 RELEVÂNCI
A 

  

1,2,4,5,7,9 AUMENTO DE PRESSÃO ANTRÓPICA SOBRE A 
VEGETAÇÃO 

N C L/D T/P R   M A ADA/AI FAIXA DE PROTEÇÃO DO 
RESERVATÓRIO; UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO; APOIO 
À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

7 REDUÇÃO DA VEGETAÇÃO POR 
SOBRELEVAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA 

N C L P I * * G A ADA  
PROGRAMA DE PESQUISA; 

7 FRAGMENTAÇÃO DE AMBIENTES N C L P I  RESERVATÓRIO 
COM 

APROXIMADAMENT
E 150 KM DE 

COMPRIMENTO, 
SEPARANDO 

FLORESTAS-DE-
GALERIA A 
JUSANTE E 

MONTANTE E 
DIVIDINDO 

POPULAÇÃO  DE 
BOTOS 

G M ADA E 
ENTORNOS 

UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO; FAIXA DE 
PROTEÇÃO DO 
RESERVATÓRIO 

7, 9 ELIMINAÇÃO DE HABITATS E ALTERAÇÃO DE 
AMBIENTES  MARGINAIS 

N C L P I * 
** 

* G A ADA E 
ENTORNOS 

MONITORAMENTO; 
PESQUISA; UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO FAIXA DE 
PROTEÇÃO DO 
RESERVATÓRIO 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura de áreas de empréstimo; 5 - Desvio do rio;  
6 - Construção da barragem de concreto;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;        Km2 % ** Cerca de 1.100 km de faixa litorânea a ser formada 

Probabilidade de Ocorrência : C - Certa, A - Alta, B - Baixa;    * Formações florestais:  171 22,8 
Alcance Espacial  : D - Disperso, L - Localizado;      Cerrado s.s.   39 5,2 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;      Campo Cerrado  128 17,1 
Reversidade   : R - Reversível, I - Irreversível;      Campo Sujo  282 37,6 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande;     Áreas úmidas  74 9,8 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 



 

  

 

TABELA  4.5 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: VERTEBRADOS (EXCETO PEIXES) 

 
  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 
DE 

INSERÇÃO 
TERRITORIAL 

MEDIDAS 
MITIGADORAS 

  NEGAT. DE OCOR. ESPAC.   ABSOLUTA RELATIVA 
(%) 

 RELEVÂNCI
A 

  

1,2,4,5, 7 e 
9 

AUMENTO  DE PRESSÃO ANTRÓPICA SOBRE A 
FAUNA 

N C D T/P R   M M ADA/AI FAIXA DE PROTEÇÃO; 
UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO; 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

7 REDUÇÃO DE POPULAÇÕES POR 
SOBRELEVAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA 

N C L P I  OCORRÊNCIA 
COMPROVADA OU 
MUITO PROVÁVEL 
DE NOVE ESPÉCIES 
DE MAMÍFEROS 
AMEAÇADOS DE 
EXTINÇÃO 
(TAMANDUÁ-
BANDEIRA; LOBO-
GUARÁ; 
JAGUATIRICA; 
GATO-DO-MATO; 
ARIRANHA; 
LONTRA; VEADO-
CAMPEIRO E; 
POSSIVELMENTE 
ONÇAS PINTADA E 
PARDA), ALÉM DE 
UMA ESPÉCIE DE 
RÉPTIL (JACARÁ-
AÇU) 

G A ADA E 
ENTORNOS 

PESQUISA; UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO; 
PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES  COM ANIMAIS 
PEÇONHENTOS 

7 e 9 PERDA DE FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS E 
FORMAÇÃO DE NOVOS AMBIENTES 

N C L P R * 
** 

* G A ADA E 
ENTORNOS 

PESQUISA; UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO; 
MONITORAMENTO; FAIXA 
DE PROTEÇÃO DO 
RESERVATÓRIO 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura de áreas de empréstimo; 5 - Desvio do rio;  
6 - Construção da barragem de concreto;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;        Km2 % ** Cerca de 1.100 km de faixa litorânea a ser formada 

Probabilidade de Ocorrência : C - Certa, A - Alta, B - Baixa;    * Formações florestais:  171 22,8 
Alcance Espacial  : D - Disperso, L - Localizado;      Cerrado s.s.   39 5,2 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;      Campo Cerrado  128 17,1 
Reversidade   : R - Reversível, I - Irreversível;      Campo Sujo  282 37,6 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande;     Áreas úmidas  74 9,8 



 

 

Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.6 Limnologia 

 

São aqui apresentados os impactos referentes ao Fator Ambiental Limnologia, cuja síntese 

encontra-se na Tabela 4.6. 

 

4.6.1 Alterações nas Características das Águas a Montante da Barragem 

 

O reservatório de Lajeado terá um volume aproximado de 5,5 bilhões de m3. O tempo de 

residência estimado para este reservatório é de aproximadamente 16 dias para o período 

de cheia e 32 dias para o de estiagem. 

 

A retenção da água pelo barramento, com a conseqüente diminuição de sua velocidade, 

desencadeará uma série de alterações nas características limnológicas do sistema.  

 

Dessa forma, a alteração do regime de escoamento do rio Tocantins deverá provocar 

mudanças na composição das características físicas e químicas da água além de alterações 

nas comunidades planctônicas possibilitando, inclusive, a proliferação de algas. 

 

Apesar da morfometria pouco recortada do reservatório de Lajeado, são esperadas 

compartimentalizações horizontais do sistema, com diferenciações entre o corpo principal 

do reservatório e os segmentos laterais, além de gradientes longitudinais.  

 

Devido ao maior tempo de detenção da água nos segmentos laterais, aliado ao fato de um 

maior consumo de matéria orgânica pela decomposição da vegetação, são esperadas 

situações mais críticas de qualidade da água nesses locais, principalmente próximo à foz 

dos tributários, onde a profundidade média é reduzida e a vegetação afogada mais 

abundante. Os principais braços do reservatório serão formados pelos ribeirões Sta. Luzia 

e Lajeadinho, sendo que para o Lajeadinho (margem esquerda do reservatório, próximo à 

barragem) a estimativa do tempo médio de resistência é de 150 dias e a profundidade 

média da ordem de 5,7 metros. Nesses braços poderá haver um incremento da produção 

primária, proliferação de macrófitas aquáticas e 
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invertebrados de interesse médico sanitário, incluindo-se hospedeiros intermediários, 

vetores de doenças e aqueles causadores de incômodos. 

 

Os impactos na qualidade da água, nos segmentos laterais do reservatório, são 

considerados de grande magnitude e alto grau de relevância. 

 

Ainda com relação à morfometria tem-se o índice de desenvolvimento de margem (DL) 

que é a relação entre o perímetro do reservatório e o perímetro de um círculo com a 

mesma área do lago. Esta relação é importante, pois permite inferir o aporte de nutrientes 

pelas margens. Assim, quanto mais circular um lago mais próximo à unidade será este 

índice, indicando que menor será a contribuição de material alóctone pelas margens. O 

índice de desenvolvimento de margem do reservatório de Lajeado é 13,45  valor este 

significativamente menor quando comparado ao de Tucuruí, onde este índice é de 25,64. 

 

Um outro aspecto desfavorável à qualidade da água do reservatório de Lajeado refere-se 

à flutuações de níveis d’água decorrentes do sistema de operação. As flutuações previstas 

poderão atingir até 4 metros, sendo o período de maior deplecionamento compreendido 

entre agosto e dezembro. Este fato é extremamente negativo pois as flutuações do nível de 

água deixam expostas extensas áreas de sedimentos com vegetação em decomposição, 

que representam uma rápida fonte adicional de nutrientes após nova inundação. Além das 

modificações na dinâmica de nutrientes deve ser também considerada a perda de 

organismos bentônicos. 

 

A flutuação do nível permitirá, ainda, a formação de áreas alagadas que permanecerão 

isoladas do reservatório durante o período de maior deplecionamento. Essas áreas se 

tornarão propícias ao desenvolvimento de macrófitas aquáticas e de vetores de veiculação 

hídrica, fato este extremamente negativo, principalmente nas áreas situadas nas 

proximidades de centros urbanos como Palmas e Porto Nacional.  

 

A profundidade média do reservatório, também relacionada à morfometria, é estimada em 

6,5 metros. Já a profundidade máxima, nas proximidades da barragem, será em torno de 

40 metros. 
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Devido à profundidade relativamente pequena do reservatório, não são esperadas 

estratificações térmicas e químicas acentuadas. Processos de estratificação poderão 

ocorrer principalmente nos segmentos laterais onde o tempo de residência será 

relativamente maior quando comparado ao corpo principal do reservatório. Porém, nestes 

locais, a mistura da coluna d’água será facilitada pela ação do vento. 

 

Porto Nacional e Palmas principais núcleos urbanos nas margens do reservatório não tem 

coletores de esgoro e portanto os efluentes são descarregados no sub-solo por poços. 

Mesmo que no futuro sejam construídas redes para coleta de esgotos, a contribuição para 

a contaminação do lago seria muito pequena, desde que cuidados mínimos sejam tomados 

na descarga, como escolha do ponto adequado e difusão para evitar efeitos locais. 

 

Tendo em vista as características da atual qualidade da água do rio Tocantins e tributários, 

aliadas ao fato de não existir, atualmente, fontes poluidoras de grande magnitude na região 

e ao baixo tempo de residência da água do futuro reservatório, pode-se inferir que as 

condições da água não serão críticas. 

 

Há, no entanto, um aspecto importante que não pode ser negligenciado; refere-se à futura 

implantação de outros barramentos a montante da área em estudo (reservatórios de Serra 

da Mesa, Cana Brava, Peixe e Ipueiras). Dessa forma, as condições limnológicas do 

sistema localizado a jusante dependerá, em parte, das condições verificadas nos 

reservatórios de montante. As características das águas dependerão também das regras 

operativas que serão adotadas por esses reservatórios. 

 

Independentemente da implantação de outros reservatórios, conclui-se que as principais 

alterações na qualidade da água do resevatório de Lajeado serão mais evidentes durante o 

enchimento e imediatamente após esta etapa. Isto deve-se, principalmente, à incorporação 

da matéria orgânica e nutrientes provenientes das frações que são sujeitas facilmente à 

decomposicão. 
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A partir dessa situação inicial, são esperadas oscilações nas condições limnológicas do 

sistema, que tenderão a diminuir de intensidade à medida que as comundidades aquáticas 

se reorganizam. 

 

Embora a situação pós enchimento, em grande parte, seja intrínseca às características do 

próprio reservatório, como sua morfometria, suas características batimétricas, sua situação 

geográfica, que condiciona a sazonalidade determinada pela climatologia regional, as 

condições da futura qualidade da água estão estritamente relacionadas às regras 

operativas. 

O quadro a seguir mostra a comparação entre os principais parâmetros limnológicos 

obtidos para Tucuruí durante as fases rio, enchimento e reservatório. 

 
Fases I II III 

Parâmetros min. med. máx. min. med. máx. mín. med. máx. 

Temperatura 28,8 29,4 30,0 24,4 27,6 30,8 28,6 29,30 30,0 

Oxigênio (mg/l) 5,8 6,9 7,9 0,4 3,75 7,1 2,1 4,60 7,1 

pH 6,6 6,9 7,2 6,8 7,15 7,5 6,5 6,80 7,1 

Condutividade (µS/cm) 25,0 36,8 48,6 38,0 46,5 55,0 21,2 46,80 72,4 

N-NO3
- (µg/l) 2,6 28,65 54,7 6,7 47,35 88,0 7,8 25,90 44,0 

N-NH4+ (µg/l) 1,0 10,55 20,1 0,0 88,95 177,9 16,7 245,15 473,6 

P-PO4
3- (µg/l) 1,4 4,9 8,4 5,8 28,4 51,0 3,1 20,45 37,8 

Na+ (mg/l) 1,5 2,35 3,2 0,3 1,10 1,9 0,9 1,70 2,5 

K+ (mg/l) 0,7 1,10 1,5 0,2 0,75 1,3 0,8 1,15 1,5 

Mg++ (mg/l) 1,6 2,35 3,1 0,7 1,40 2,1 0,1 1,35 2,6 

Ca++ (mg/l) 2,0 4,05 6,1 2,8 4,25 5,7 0,2 3,05 5,9 

Fe3
+ (mg/l) 0,5 1,65 2,8 < 0,01 0,115 0,2 0,05 1,86 3,7 

Clorofila (µg/l) 6,2 10,05 13,9 1,1 4,30 7,5 1,0 8,00 15,0 

Transparência (m) 0,2 0,85 1,5 0,4 4,35 8,3 0,3 3,85 7,4 

 
I= rio; II= enchimento; III= reservatório 

fonte:Usina Hidrelétrica Tucuruí - Memória do Empreendimento, vol.8 

 

A situação para o reservatório de Lajeado será mais amena quando comparada à de 

Tucuruí, tendo em vista as diferenças morfométricas de ambos os reservatórios e as 

características da vegetação de cada região.  
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O enchimento e o início da operação do reservatório foram simulados com um modelo de 

reator único, que representa a degradação da vegetação e a sua influência nas 

características da água, em termos de oxigênio, nitrogênio e fósforo.  

 

Os resultados, para vários tempos de enchimento do reservatório entre 1 e 3 meses, 

mostram que poderá haver anoxia (nível zero de oxigênio) durante alguns dias. Em termos 

de nutrientes (fósforo e nitrogênio) os resultados não mostram acréscimos importantes, e 

os valores médios do rio são recuperados pouco após o fim do enchimento.  

 

Ao longo da calha do rio, onde a renovação de água é mais rápida, provavelmente será 

possível evitar a anoxia e os prejuízos decorrentes para a ictiofauna, adotando medidas 

como desmatamentos das frações mais densas (formações florestais) e regras de 

enchimento que favoreçam a renovação da água e a assimilação mais lenta da massa 

vegetal.  

 

Estes impactos podem então ser considerados negativos, certos, limitados à área do 

reservatório, permanentes e irreversíveis, de grande magnitude e alta relevância.  

 

4.6.2 Alterações nas Características das Águas a Jusante da Barragem 

 

As alterações nas características das água a jusante se darão à partir do início da 

construção da barragem. A movimentação de terras na área das obras, quer seja pelas 

aberturas de vias de acesso como pela própria obra em si, proporcionará um maior aporte 

de partículas sólidas, ocasionando um aumento de turbidez na água. Essa modificação, no 

entanto, pode ser considerada de pequena magnitude, temporária e de alcance espacial 

localizado. 

 

Com relação ao Canteiro de Obras, não deve ser negligenciado o aporte de substâncias 

poluidoras ao meio aquático provenientes das atividades de descarte como por exemplo 

óleos e graxas. Tem-se, também, resíduos de origem antrópica (lixo, esgoto etc) que 
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poderão interferir na qualidade da ága do rio. Propõe-se que sejam adotadas medidas de 

controle, como disposição adequada de resíduos sólidos e líquidos. 

 

As modificações no ecossistema aquático a jusante serão mais significativas à partir do 

enchimento do reservatório. 

 

A redução da vazão a jusante, durante o enchimento, será, em parte, amenizada com a 

contribuição de águas do rio Lajeado, cuja foz encontra-se imediatamete a jusante da 

barragem. A vazão média deste rio é estimada em 12 m3/s. 

 

É provável também que o trecho a jusante sofra, durante o echimento, uma redução nos 

teores de oxigênio dissolvido devido o recebimento de águas menos oxigenadas com 

maiores teores de matéria orgânica provenientes da área do reservatório. Essa redução 

será mais pronunciada na margem esquerda, tendo em vista que o rio Lajeado contribuirá 

com águas saturadas de oxigênio, pela margem direita. 

 

Após o enchimento, as alterações na qualidade da água de jusante estarão relacionadas às 

características das águas de montante, às regras operativas da usina e às características da 

barragem como por exemplo, altura da tomada d’água, posicionamento dos vertedouros, 

etc. 

 

Não é esperada contribuição de águas de diferentes qualidades, quando se considera as 

águas lançadas pelos vertedouros e as que passarão pelas turbinas. De acordo com as 

características da barragem, os vertedouros encontram-se localizados na margem 

esquerda, favorecendo a oxigenação da água de jusante nesta margem enquanto que a 

outra margem será, em parte, beneficiada pelas águas do rio Lajeado. 

 

Também não são esperadas situações críticas relativas à qualidade das águas que passarão 

pelas turbinas, visto que a altura da tomada d’água é de aproximadamente de 30 metros 

permitindo, dessa forma, a retirada de água de toda a coluna, contribuindo, inclusive, para 

a sua mistura. 
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De uma maneira geral pode-se afirmar que o trecho imediatamente abaixo da barragem 

deverá apresentar maior transparência da água em relação à fase atual, devido a 

sedimentação de partículas sólidas no reservatório. É esperada também uma maior 

concentração de organismos planctônicos, provenientes do reservatório. 

 

Os impactos na qualidade da água de jusante podem ser considerados permanentes e 

irreversíveis porém, de média magnitude e médio grau de relevância. 

 

4.7 Ictiofauna 

 

São apresentados aqui os impactos referentes ao Fator Ambiental Ictiofauna, cuja síntese 

encontra-se na Tabela 4.7. 

 

4.7.1 Alterações nas Comunidades de Peixes a Montante da Barragem 

 

As modificações na fauna de peixes serão, em grande parte, decorrentes das alterações 

limnológicas que se darão quando da formação do reservatório. Embora não sejam 

previstos processos de estratificação acentuados, com hipolimnio anóxico e formação de 

gás sulfídrico e outros elementos tóxicos, são esperadas mortandades de peixes 

localizadas, em função da depleção de oxigênio dissolvido, principalmente durante a etapa 

de enchimento do reservatório. 

 

O maior tempo de residência da água nos segmentos laterais do futuro ecossistema e a 

possível proliferação de macrófitas aquáticas nesses locais, favorecerá espécies de peixes 

com hábitos sedentários como por exemplo, acaris Loricariichthys spp, Ancistrus sp, 

lampréias Gymnotus carapo, Synbranchus marmoratus, sete léguas Callichtys 

callichthys, Hoplostermum thoracatum, piranhas Serrasalmus spp, carás Aequidens 

duopunctatus, Geophagus spp, tucunaré Cichla temensis e traíras Hoplias spp, 

Hoplerythrinus unitaeniutus . 
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As novas condições que serão impostas pelo futuro reservatório resultarão na alteração da 

abundância de peixes. Espera-se o aumento da abundância de espécies oportunistas e a 

diminuição de outras, podendo ocorrer a extinção de espécies migradoras e frugívoras. 

 

As espécies que tenderão aumentar no reservatório, ditas oportunistas, são, em geral, de 

pequeno e médio portes, apresentam ciclo de vida curto e alto potencial reprodutivo. Entre 

as espécies que ocupam os níveis tróficos inferiores pode-se citar o mandí-sardinha 

Auchenipetrus nuchalis, a branquinha Curimata spp, a ubarana Anodus elongatus e o 

mapará Hypophthalmus marginatus. Apesar do mapará não ter sido capturado nas 

coletas experimentais sabe-se que é abundante em outros trechos do rio Tocantins. Além 

destas espécies, citam-se outras oportunistas de hábito piscívoro, como a curvina 

Plagioscion squamosissimus, o tucunaré Cichla temensis e a piranha Serrasalmus spp. 

 

As espécies de grande porte são as que mais sofrerão impactos com o novo ambiente. 

Estas epécies são migradoras e possuem um ciclo de vida longo e baixo potencial 

reprodutivo. Entre estas, citam-se os grandes bagres como o surubim Pseudoplatystoma 

fasciatum, o jaú Paulicea luetikeni e o barbado Pinirampus pirinampu. 

 

Outras espécies que realizam migração alimentar e/ou reprodutiva como o voador 

Hemiodus unimaculatus, Hemiodopsis argenteus e Argonectes scapularis, a sardinha 

Triportheus spp, o jaraqui Semaprochilodus brama, o curimatá Prochilodus nigricans e 

o pacu Mylossoma duriventre, Mylesinus spp, Myleus sp e Melynnus hypsauchen, 

poderão apresentar modificações em suas abundâncias em função da interrupção de suas 

rotas de migração. 

 

A magnitude do impacto pela interrupção da migração para a alimentação é de difícil 

mensuração devido à escassez de dados sobre o comportamento alimentar das espécies 

da reigião. 

 

Embora também não se conheçam as rotas de migração dos peixes do rio Tocantins, 

pode-se afirmar que a interrupcão pela barragem trará conseqüências irrevesíveis à fauna 

de peixes. Ressalta-se ainda que a maioria das espécies de interesse comercial são 
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migradoras e que o estoque de peixes comerciais, como por exemplo filhote e dourada, 

sofreu, segundo pescadores da região, drástica redução após a formação do reservatório 

de Tucuruí. 

 

A implantação de mecanismos de transposição de peixes pela barragem contribuirá para o 

não agravamento da situação pesqueira, além de possibilitar a conservação da fauna de 

peixes. 

 

Outro impacto a ser considerado com a formação do novo ecossistema refere-se à 

redução da disponibilidade de alimento em relação à situação atual. Assim, a inundação da 

mata ciliar e a diminuição da relação perímetro/lâmina d’água implicarão na diminuição do 

alimento alóctone disponível (insetos, frutos e folhas). As principais espécies que sofrerão 

esse efeito são as frugívoras, como a piabanha Brycon brevicauda, e várias espécies de 

pacus Mylesimus spp, Myleus spp, Mylossoma duriventre, Melynnis hypsauchen. 

 

A perda de habitats, como por exemplo lagoas marginais, deve ser considerada como 

impacto negativo para a fauna de peixes. Essas lagoas, mesmo não apresentando conexão 

anual com o rio principal, são ocasionalmente inundadas (em cheias excepcionais) atuando 

como importante ecossistemas para a procriação de peixes. Por outro lado, os tributários 

da área do futuro reservatório também são considerados importantes como locais de 

reprodução de algumas espécies de peixes. A preservação destes tributários, em termos 

de qualidade da água, de vegetação ciliar etc, aliada a outras medidas de conservação da 

fauna de peixes, deve ser considerada. 

 

A oscilação do nível d’água do reservatório, nos moldes previamente propostos, também 

não é recomedada para a fauna de peixes.  Como pretende-se implantar um mecanismo de 

transposição de peixes pela barragem, é de fundamental importância que as oscilações do 

nível d’água se dêem da forma mais próxima à natural, ou seja, com sobrelevação do nível 

d’água no início do período chuvoso. 

 

Por outro lado, se não houver oscilação decorrente das regras operativas é possível que 

haja também uma mitigação dos impactos pois, na porção superior do reservatório 
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(remanso) há, atualmente, lagoas marginais que muito provavelmente passariam a ser 

inundadas sazonalmente preservando, dessa forma, ambientes propícios para a criação. 

 

Outra medida compensatória, que foi muito adotada pelas concessionárias elétricas (e 

ainda vem sendo, embora em menor escala), refere-se à implantação de estações de 

piscicultura e repovoamento com alevinos.  

 

No caso específico do reservatório de Lajeado deve ser ressaltado que o repovoamento 

não é recomendado como medida mitigatória, pelo menos enquanto não se dispor de 

conhecimentos consolidados sobre a biologia das espécies, da dinâmica das populações e 

das interações entre o meio ambiente e as comunidades de peixes. O repovoamento até 

poderá vir a ser adotado, porém, se ocorrer, deverá ser baseado na comprovação 

científica de sua necessidade, ocasião em que deverão ser predeterminadas as espécies 

(exclusivamente da bacia) e determinados os números e os tamanhos dos indíviduos a 

serem estocados, bem como os locais para o repovoamento. Esses requisitos, se não 

considerados, podem levar ao comprometimento das espécies nativas, quer seja pelo 

endocruzamento como pela alterações da relação predador-presa, além da alocação 

indevida de esforços e recursos. 

 

Com relação às atividades da pesca, sabe-se que a pesca profissional na região não é 

permitida  (Portaria 1355 de 5/12/89 do IBAMA). No entanto, após a readequação da 

comunidade de peixes é possível que a pesca torne-se atrativa, podendo até ser 

incentivada do ponto de vista comercial como medida de controle, caso se dê explosão de 

determinados peixes  como por exemplo o tucunaré e a curvina.  

 

Sabe-se que o tucunaré  proliferou após a formação do reservatório de Tucurui e que 

atualmente a sua pesca representa uma atividade econômica importante para a região. Os 

dados da estatística pesqueira revelam que cerca de 300 toneladas/mes de peixes são 

obtidos atualmente naquele reservatório. Dentre os peixes mais pescados citam-se a 

pescada, o jaraqui, o curimba, o tucunaré, o piau e o mapará. 
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Os impactos na fauna de peixes são considerados negativos, permanentes, com alcance 

espacial disperso, irreversíveis, com grande magnitude e alto grau de relevância. 

 

4.7.2 Alterações nas Comunidades de Peixes a Jusante da Barragem 

 

Os impactos a jusante da UHE Lajeado estarão associados principalmente à intercepção 

da rota migratória de peixes e às alterações de vazão e da qualidade da água liberada.  

 

É muito provável que durante a segunda fase do desvio do rio ocorram restrições à 

migração ascendente, tendo em vista o aumento significativo de velocidade da água 

normalmente verifiada durante esta fase. 

 

Durante o enchimento poderá ocorrer mortandade de indivíduos a jusante que 

permanecerão isolados, em poças ou depressões rochosas do leito do rio. 

 

Este impacto, embora temporário, será sentido principalmente entre a barragem e a foz do 

rio do Sono. 

 

Durante a operação da usina são esperados impactos decorrentes, principalmente, das 

variações de nível d’água ocasionadas pela operação. Esses pulsos de vazão diária ou 

semanal têm, de acordo com dados obtidos em situações similares, efeitos deletéricos para 

as comunidades de peixes de jusante devido às alterações na sincronização entre os 

fenômenos reprodutivos e o nível do rio, além de danificar os ovos aderidos na vegetação 

marginal. O impacto dependerá da amplitude e da freqüência desses pulsos e, portanto, 

dos procedimentos operacionais da usina. 

 

A qualidade da água do reservatório também influenciará na comundidade de peixes a 

jusante. O grau desses impactos dependerá das condições limnológicas de montante. 

Devido ao fato de não serem esperadas liberações de águas anóxicas, com gás sulfídrico e 

elementos tóxicos, pode se dizer que os impactos decorrentes da qualidade da água não 

serão tão pronunciados. Há, no entanto, de se considerar as influências devidas às 

alterações nas características físicas da água, onde a maior transparência a jusante (devido 
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a sedimentação de sólidos no reservatório) poderá levar a uma maior atividade de peixes 

predatórios. 

 
Finalmente deverão ser abordados os impactos relacionados às características da obra 

como os apresentados a seguir: 

 
- turbulência na região do vertedouro ou pressão elevada nas turbinas, que causa a 

mutilação de peixes nas proximidades da barragem. Este fato pode atrair espécies 

predadoras, visto que as presas tornam-se mais suscetíveis; 

 
- supersaturação gasosa nas proximidades dos vertedouros, causando mortandade de 

peixes por embolia; 

 
- confinamento de peixes nos tubos de succão seguido de morte por asfixia durante os 

trabalhos de manutenção das turbinas; 

 
- interrupção da rota migratória (na ausência de mecanismos de transposição) 

comprometendo o estoque pesqueiro e contribuindo para a extinção local de muitas 

espécies de peixes. 

 
Os impactos na fauna de peixes a jusante são considerados irreversíveis e permanentes. 

Esses efeitos, com alcance espacial disperso, podem ser considerados de grande 

magnitude e alto grau de relevância. 

 
Embora a pesca profissional no rio Tocantins, na região do futuro reservatório, não seja 

permitida por lei, além da restrição específica que proibe a pesca nas imediações da 

barragem - 200 metros acima e 200 metros abaixo - (PORTARIA 1534 de 20/12/89 do 

IBAMA), recomenda-se uma fiscalização intensiva desta atividade a jusante da barragem. 

Esta fiscalização deverá se dar, sobretudo, durante o período de cheias, ocasião em que 

haverá concentrações de cardumes de peixes reofílicos, independentemente da instalação 

do mecanismo de transposição. 



 

  

TABELA 4.6 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: LIMNOLOGIA  

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÕES) IMPACTOS POSIT. PROB. ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUALIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT. DE OCOR. ESPAC.   ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

 RELEVÂNCIA   

7 e 14 ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DAS 
ÁGUAS A MONTANTE DA BARRAGEM 
PARTICULARMENTE NOS SEGMENTOS 
LATERAIS (BRAÇOS) DO RESERVATÓRIO 

N C L P I   G A ADA DESMATAMENTO E 
LIMPEZA DA ÁREA DE 
INUNDAÇÃO; 
MONITORAMENTO 
ACOPLADO ÀS REGRAS 
OPERATIVAS 

2, 3, 4, 5, ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DAS 
ÁGUAS A JUSANTE DA BARRAGEM 

N C D P I   M M  JUSANTE REGRAS OPERATIVAS 
ADEQUADAS 

(1)  - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de Canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura de áreas de empréstimo; 5 - Desvio do rio; 6 - 
Construção da 

          barragem de concreto; 7 - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da barragem e da usina. 
 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo; 

Probabilidade de Ocorrência : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial  : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária; 
Reversidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 



 

  

 
 
 
 

TABELA 4.7 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

FATOR AMBIENTAL: ICTIOFAUNA 

 
  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÕES) IMPACTOS POSIT. PROB. ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT. DE OCOR. ESPAC.   ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

 RELEVÂNCIA   

5, 7 e 9 ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DAS 
COMUNIDADES DE PEIXES A MONTANTE DA 
BARRAGEM 

N C D P I   G A ADA MONITORAMENTO, 
SISTEMA DE 
TRANSPOSIÇÃO PARA 
PEIXES. REGRAS 
OPERATIVAS ADEQUADAS; 
RECOMPOSIÇÃO DA 
VEGETAÇÃO NAS MARGENS 
DO RESERVATÓRIO; 
FISCALIZAÇÃO DA PESCA 

5, 7 e 9 ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DAS 
COMUNIDADES DE PEIXES A JUSANTE DA 
BARRAGEM  

N C D P I   G A  JUSANTE REGRAS OPERATIVAS QUE 
MANTENHAM VARIAÇÕES 
DE VAZÃO SEMELHANTES 
ÀS ATUAIS ; SISTEMA DE 
TRANSPOSIÇÃO PARA 
PEIXES; SALVAMENTO DE 
PEIXES NAS TURBINAS; 
FISCALIZAÇÃO DA PESCA 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de Canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura de áreas de empréstimo; 5 - Desvio do rio; 6 - 
Construção da barragem de concreto; 7 - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da barragem e da usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo; 

Probabilidade de Ocorrência : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial  : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária; 
Reversidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.8  Organização Territorial 

 

Na sequência são apresentados os impactos referentes ao Fator Ambiental - Organização 

Territorial, cuja sintese encontra-se na Tabela 4.8.  

 

4.8.1.  Inundação de Parcela Territorial da Sede Urbana de Porto Nacional  

 
A formação do reservatório deverá inundar cerca de 55 ha da área urbana de Porto 

Nacional.  

 

Esta área compreende as áreas mais baixas da cidade, de ocupação mais recente e parte 

de edificações mais antigas. Esta inundação não deverá desarticular todo o núcleo urbano 

na medida em que as interferências ocorrerão na área lindeira. Entretanto, terá que ser 

realizada uma reurbanização desta área e um projeto de urbanização que incorpore as 

novas áreas de reassentamento a serem construídas dentro das diretrizes de uso e 

ocupação do solo de Porto Nacional.  

 
Este é um impacto localizado, permanente, negativo, irreversível, de média magnitude e alta 

relevância.  

 
4.8.2 Fortalecimento dos Nucleos Urbanos de Miracema do Tocantins e Lajeado 

 
O canteiro de obras e o acampamento localizar-se-ão na margem esquerda do rio 

Tocantins e terão como cidade de apoio Miracema do Tocantins. A estrada que liga 

Miracema do Tocantins até o eixo da barragem será asfaltada, facilitando a ligação desta 

área rural com a sede. A cidade de Miracema deverá se expandir e passará a 

desempenhar novamente uma série de funções que já realizou quando se constituiu na 

capital provisória do novo estado. Novos serviços deverão ser implantados e deverá 

aumentar a polarização deste município em relação aos municípios próximos, 

principalmente Tocantinia, Lajeado e Miranorte.  

 

Lajeado, situada à margem direita do rio Tocantins ficará em frente ao local do 

barramento. Este núcleo, bastante pequeno, abarca uma população total da ordem de 800 
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pessoas. Deverá abrigar uma série de novas atividades e mudar consideravelmente de 

porte. 

 

Este é um impacto positivo, reversível, de grande magnitude e alta relevância.  

 

4.8.3  Fortalecimento dos Nucleos Urbanos de Palmas, Porto Nacional e Rearranjo da 

 Rede Urbana. 

 

Durante a fase de construção do empreendimento deverá haver um rearranjo na rede 

urbana regional com a ampliação das funções atualmente exercidas pelas cidades da área 

de influência. Além do crescimento das funções urbanas de Miracema do Tocantins e 

Lajeado ressalta-se que Porto Nacional, pelo porte e importância que já dispõe deverá 

manter sua posição e mesmo reforçar seu papel na rede urbana. Palmas deverá ter suas 

funções ampliadas assim como deverá expandir sua área de influência.  

 

É um impacto positivo, reversível, de média magnitude e relevância. 

 

4.8.4  Periferização das Áreas Urbanas 

 
O afluxo de população será significativo desde a etapa inicial das obras. 

 

Para cada emprego gerado diretamente pela obra surgem outros, decorrentes da expansão 

do setor terciário, formal e informal. Isso gera uma animação econômica urbana, nem 

sempre ordenada, que estimula a atração de novos contingentes populacionais.  

 

Parte dessa população atraída, especialmente aquela de mais baixa renda, não é absorvida 

no mercado de trabalho local e tende a localizar-se nas periferias urbanas das cidades 

próximas às obras principais, como Tocantinia, Miracema do Tocantins, Lajeado, e com 

menor intensidade nos núcleos de Palmas e Porto Nacional.  Como resultado poderão 

surgir assentamentos urbanos com residências precárias em áreas inadequadas e em  

péssimas condições sanitárias. 
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Este processo é agravado sempre que ocorre diminuição no ritmo das obras, com 

desmobilização temporária da mão-de-obra, devendo ser intensificado na desmobilização 

final.  

 

Vale a pena ressaltar que Miracema do Tocantins e Porto Nacional sofreram impactos 

similares quando da implantação de Palmas, resultando expansão das áreas periféricas nos 

respectivos municípios.  

 

Trata-se de um impacto negativo, de alta probabilidade de ocorrência, temporário, 

localizado e reversível, de média magnitude e relevância.  

 

4.8.5  Aumento Temporário da Mão-de-obra 

 
A construção do empreendimento, prevista para ser executada em 6 anos, demandará um 

contingente de aproximadamente 3.700 trabalhadores no pico das obras. Parte deste 

contingente deverá ser contratado localmente e parte virá de outras localidades, juntamente 

com a empreiteira.  

 

Da mão-de-obra contratada, a maioria dos solteiros deverão morar no acampamento ao 

lado do canteiro de obras e o restante dos funcionários em Miracema do Tocantins e 

Palmas. É muito provavel que uma parcela das pessoas contratadas localmente residam em 

Tocantinia, Lajeado e Palmas (Taquaralto) e outras cidades próximas do local das obras. 

Estes funcionários deverão se deslocar diariamente para a obra.  

 

A presença deste contingente de população trará reflexos na comunidade local. O aumento 

do capital circulante como consequência do maior número de empregos existentes 

incentivará o comércio local.  

 

Por outro lado, a presença desta população provocará interferências nas relações sociais 

com a população local. 
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Em Miracema do Tocantins, este impacto será mais intenso. Entretanto, este município já 

vivenciou problemas similares quando da implantação da nova capital Palmas.  

 

No período em que Miracema do Tocantins foi a capital provisória do estado, houve uma 

expansão urbana bastante acentuada, acompanhada de especulação imobiliaria; novos 

bairros foram implantados e abertos vários estabelecimentos de comércio e serviços. 

Posteriormente, com a mudança da capital para Palmas, esta cidade foi perdendo 

importância e arcando com o ônus desta situação. Vários estabelecimentos fecharam sua 

portas, o desemprego aumentou e muitas pessoas tiveram que sair em busca de novas 

oportunidades de emprego. Os problemas sociais enfrentados pela população foram  

grandes. A repetição dos problemas, assim como os benefícios decorrentes de uma maior 

circulação de dinheiro tanto poderão ser mais intensos que os anteriormente verificados 

como poderão ser minorados pelo entendimento de que são impactos ou circunstâncias 

transitórias.  

 

Em Tocantinia, os impactos decorrentes de um aumento de  população serão 

extremamente diversos. A sede  municipal de Tocantinia está encravada entre áreas 

indígenas Xerente. É uma cidade que  não tem condições de se expandir muito. É 

totalmente polarizada por Miracema. Entretanto, pode vir a oferecer condições  mais 

vantajosas, para instalações de moradias e estabelecimentos comerciais e de serviços. A 

maior circulação de pessoas na cidade e seus entornos pode significar uma maior 

circulação na área indígena próxima e o surgimento de eventuais problemas com estas 

populações, fatos já frequentes na área.  

 

Lajeado, como pequeno núcleo, localizado em frente ao local das obras, deverá ter um 

aumento significativo da população flutuante e fixa. Esta localidade, atualmente bastante 

pacata, poderá se desestruturar significativamentre. De um lado deverá haver novas 

oportunidades de emprego para a população local. De outro lado, há a possibilidade de 

introdução de vários problemas sociais - falta de infra-estrutura adequada, aumento de 

doenças, prostituição, etc.  
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Palmas e Porto Nacional, em menor escala, sofrerão também os impactos positivos e 

negativos deste contingente populacional. Entretanto pelo porte das cidades, estes 

impactos será um pouco mais diluídos.  

 

Este é um impacto positivo/negativo, temporário, reversível, de grande magnitude e alta 

relevância.  



 

  

 

TABELA 4.8 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

7 INUNDAÇÃO DE PARCELA TERRITORIAL DA 
SEDE URBANA DE PORTO NACIONAL 

N C L P I 55 Ha M A ADA REURBANIZAÇÃO 

2, 3, 14 FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE 
MIRACEMA DO TOCANTINS E LAJEADO 

P C L T R  G A AI CONVENIO COM  AS 
PREFEITURAS 

2,3,14 FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE 
PALMAS, PORTO NACIONAL E REARRANJO 
DA REDE URBANA 

P C L T R  M M AI CONVENIO COM AS 
PREFEITURAS 

2,3,4,5,6,7,
8 

PERIFERIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS N A L T R  M M AI CONVENIO COM AS 
PREFEITURAS 

2,3,4,5,6 AUMENTO TEMPORÁRIO DA MÃO DE OBRA  P/N C L T R 3.700 EMPREGOS 
NO PICO DAS 

OBRAS 

G A ADA/AI CONTROLE E EDUCAÇÃO 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura e exploração de áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporário ; 
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 



 109 

  

4.9  Dinâmica Populacional 

 
Neste item são apresentados os impactos sobre a Dinâmica Populacional cuja sintese 

encontra-se na Tabela 4.9.  

 
4.9.1.  Deslocamento Compulsório de População da Sede Municipal de Porto 

 Nacional 

 
A formação do reservatório da UHE Lajeado deverá deslocar 347 famílias, num total de 

1.583 pessoas. 

 

A área a ser inundada caracteriza-se por uma mescla de ocupação mais antiga e áreas de 

ocupação recente. A ocupação mais recente verifica-se nas proximidades do córrego São 

João e em áreas baixas, e refere-se principalmente a pessoas que migraram para Porto 

Nacional após a criação do estado do Tocantins. Cerca de 25% dos chefes de família que 

serão deslocados residem  em Porto Nacional há menos de 7 anos. A maior parte dos 

chefes de família é proprietária das residências e tem como atividade aconômica principal, 

a prestação de serviços em área urbana. As residências, em geral, são de alvenaria; 

possuem energia elétrica, fornecida pela Celtins e água encanada da Saneatins.  

 

Cerca de 62% dos chefes de família auferem rendimentos que variam de menos de um até 

3 salários mínimos. As famílias são em sua maior parcela nucleada, isto é, formadas por 

pai, mãe e filhos. A população da ADA é composta por 1583 pessoas com predominância 

de população jovem - cerca de 50% encontra-se na faixa etária de até 19 anos. Cerca de 

27% da população total é constituída por estudantes que frequentam as escolas públicas 

nas proximidades das residências.  

 

A população a ser afetada se abastece na propria cidade de Porto Nacional assim como 

utiliza toda a rede de serviços públicos e privada desta sede municipal.  

 

Trata-se de um impacto localizado negativo, permanente, irreversível de grande magnitude 

e alta relevância. 
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4.9.2  Inundação Total de Aglomerados com Características Urbanas - Vila Canela, 

 Lajeadinho (Lajeado de Miracema), Vila Graciosa e Inundação Parcial de 

 Pinheirópolis 

 
Os nucleos urbanos de Vila Canela, Lajeadinho e Vila Graciosa serão totalmente 

inundados e os mesmos deverão ser reconstruídos dentro dos respectivos municípios. 

 

• Vila Canela (Palmas) 

 

Vila Canela é um núcleo antigo, que abrigava até há uma década, algumas famílias 

naturais da região. Com a construção de Palmas este núcleo registrou um crescimento 

muito grande. Abriga hoje cerca de  91 famílias e alguns estabelecimentos de comércio e 

serviços. Dista cerca de 10 Km do centro de Palmas e o acesso se dá através de 

estradas não pavimentadas. O núcleo conta com equipamentos sociais (escolas, posto de 

saúde, posto telefonico, campo de futebol e igreja).  

 

As 91 famílias totalizam 370 pessoas. Nesta localidade, ninguém possui título de 

propriedade, muito embora uma parcela dos moradores têm direito de posse.  

 

A maior parte dos domicílios foram contruídos pelos próprios moradores e cerca de 

71% dos mesmos são de alvenaria e piso de cimento. A maior parte das residências 

conta com  energia elétrica e parcela da população dispõe de água encanada. Não há 

sistema de tratamento dos efluentes domésticos. Cerca de 45% das residências possuem 

fossa séptica e 34%, fossas rudimentares.  

 

Cerca de 37% dos chefes de família prestam serviços na área urbana e 19% são 

funcionários públicos. Cerca de 76% dos chefes de família auferem rendimentos que 

variam de menos de 1 até 3 salários mínimos. 

 

A quase totalidade das crianças em idade escolar (97%) frequentam a escola local. O 

posto de saúde atende a população local e encaminha os casos graves para Palmas.  
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• Vila Graciosa (P.N.) 

 

Vila Graciosa, também conhecida como Vila da Balsa, pertence ao distrito recém-criado 

de Luzimangues, município de Porto Nacional. Esta vila cresceu durante e após a 

construção de Palmas. Com a formação do reservatório serão  afetadas 52 famílias que 

perfazem um total de 238 pessoas. A grande maioria das famílias  (77%) reside há 

menos de 3 anos na localidade. Na vila  há uma escola estadual, posto de saúde e posto 

telefônico, além de alguns estabelecimentos comerciais, bares e pequenos armazéns.  

 

Os domicílios em sua maior parte são construídos em alvenaria (63%), piso de cimento 

(55%) e telhado de telhas cerâmicas (49%) ou palha (49%). A grande maioria das 

residências possui energia elétrica. O abastecimento de água provém de poços e em 

81% dos domicílios não é realizado nenhum tipo de tratamento.  

 

As famílias são nucleadas e cerca de 25% dos chefes de família são agricultores ou 

lavradores, 15% funcionários públicos e 21% trabalham em atividades diversas na área 

rural ou urbana. Cerca de 85% dos chefes de família auferem rendimentos que variam de 

menos de 1 até 3 salários mínimos.  

 

A preferência para a instalação de residências em Vila Graciosa refere-se ao fato de sua 

proximidade com Palmas (mercado de trabalho) - do outro lado do rio - e à 

posssibilidade de terem acesso a moradia.  

 

As crianças em idade escolar estudam na própria localidade. A Escola Estadual Beira-

Rio localiza-se no centro da Vila e atende também a população rural da área do entorno. 

A população utiliza o posto de saúde local e os equipamentos de saúde de Palmas.  

 

Os gêneros de consumo duráveis e não duráveis, assim como os serviços públicos e 

privados são procurados em Palmas.  

 

A formação do lago deverá alterar substancialmente as vantagens locacionais hoje 

existentes nesta localidade. O reservatório, neste trecho, terá aproximadamente 7 km de 
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largura, o que inviabiliza a travessia de uma margem para outra. A relocação do núcleo 

para áreas mais afastadas (interiores) deverá considerar a capacidade de absorção de 

mão-de-obra.  

 

• Lajeadinho (Miracema do Tocantins) 

 

Este aglomerado situa-se na margem esquerda do rio Tocantins, dista cerca de 15 km de 

Miracema e só é acessível através de estrada precária não pavimentada. Não há 

transporte público para o lugarejo. Residem 18 famílias que perfazem um total de 77 

pessoas.  

 

Segundo informações dos moradores, a área pertence à Prefeitura de Miracema e 

ninguém possui o título de propriedade dos lotes. Os domicílios são rústicos, não 

dispondo de energia elétrica, sistema de abastecimento de água e nem esgotamento 

sanitário. 

 

Existe na localidade uma escola municipal em funcionamento e um posto médico que está 

fechado por falta de médico e/ou enfermeiro. A maior parte dos chefes de família (+ de 

50%) reside em Lajeadinho há mais de 9 anos. Os chefes de família aposentados são 

numerosos (28%). Os demais são funcionários públicos, lavradores e prestadores de 

serviços na área rural. As oportunidades de emprego na região são bastante restritas.  

 

No total, somando-se as famílias das 3 localidades, deverão ser relocadas 161 famílias 

num total de 685 pessoas. Além das famílias deverão ser relocados os equipamentos 

sociais existentes, públicos e privados. As áreas para os novos núcleos, deverão ser 

escolhidas com muito cuidado,  dentro dos municípios atuais.  

 

Estes impactos são negativos, localizados permanentes, irreversíveis, de grande magnitude 

e alta relevância.  
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• Pinheirópolis (Porto Nacional) 

 

No caso de Pinheirópolis, lugarejo situado em frente à Porto Nacional, na margem 

esquerda do rio Tocantins, a situação é um pouco distinta. Esta localidade conta com 

aproximadamente 120 domicílios e somente uma pequena parcela territorial será afetada 

quando da formação do reservatório: a primeira rua em relação ao rio e a primeira 

quadra da avenida principal.  

 

Serão afetadas 21 famílias que totalizam 85 pessoas. Os domicílios, em sua maior 

parcela (67%) são construídos de barro, com cobertura de telhas cerâmicas.Possuem 

energia elétrica e água encanada (86%). 

 

Cerca de 57% dos chefes de família entrevistados residem na localidade há mais de 20 

anos e tem como ocupação principal a agricultura (38%). É grande o número de 

aposentados (24%).  

 

Cerca de 95% dos chefes de família auferem  rendimentos de menos de 1 até 3 salários 

mínimos. As crianças em idade escolar frequentam a escola local. As pessoas utilizam o 

posto local para atendimento médico e dirigem-se também para Porto Nacional.  

 

As famílias a serem relocadas deverão ser assentadas na própria localidade. O impacto 

do deslocamento compulsório, ainda que para área próxima, é um impacto negativo, 

irreversível, de média magnitude e alta relevância.  

 

4.9.3  Deslocamento Compulsório da População Rural 

 

A formação do reservatório deverá implicar no deslocamento de 997 famílias distribuidas 

entre os municípios de Palmas (333), Miracema do Tocantins (112), Lajeado (31), Porto 

Nacional (417) e Brejinho de Nazaré (104). 

 

Estas famílias totalizam 4.130 pessoas, as quais concentram-se principalmente nos 

municípios de Porto Nacional (44%) e Palmas (30%). 
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Cerca de 41% dos chefes de família declaram-se donos dos domicílios, 35% são 

funcionários e as casas onde residem pertencem ao proprietário do estabelecimento, 23% 

são ocupantes consentidos e 1% são arrendatários ou locatários. 

 

A situação dos que se declaram funcionários é extremamente delicada na medida em que  

podem também perder o emprego. A inundação total do estabelecimento pode levar aos 

proprietários decidirem se alojar em outros municípios e/ou mudar de atividade. A situação 

da área rural no Estado do Tocantins é crítica e praticamente não existe oferta de 

emprego. 

 

A grande maioria (84,3%) dos chefes de família desempenham atividades econômicas 

vinculadas aos estabelecimentos rurais - seja como agricultores/lavradores (55,9%), seja 

como prestadores de serviços na área rural (28,4%). Em Palmas e em Porto Nacional 

existem chefes de família que, embora residentes na zona rural, trabalham como 

prestadores de serviços na área urbana.  

 

Cerca de 80% dos chefes de família auferem rendimentos de até 3 salários mínimos 

mensais. Cerca de  76% dos chefes de família possuem roça própria e outras estratégias 

de subsistência(caça, pesca, troca de mercadorias e aquisição de produtos).  

 

Somente 15% dos chefes de família residem há mais de 20 anos no local. Para este 

segmento, o local onde vivem e trabalham representa também um pouco de sua própria 

história. Muitas vezes é o local onde nasceram, casaram, criaram os filhos, enterraram seus 

mortos, etc. Existe uma vinculação afetiva com aquela porção de terra, e portanto o 

impacto decorrente do deslocamento compulsório é mais intenso que para os demais. A 

maior parte dos chefes de família que compõe este segmento encontram-se nos municípios 

de Porto Nacional, Miracema e Brejinho de Nazaré.  
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Cerca de 60% dos chefes de família residem há menos de 5 anos nos municípios 

pesquisados. Isto significa que esta população se dirigiu para as diversas áreas rurais após 

a criação do estado do Tocantins, e via de regra tinham como perspectiva o inicio de uma 

nova vida.  

 
O deslocamento compulsório da população rural é um impacto negativo, irreversível, de 

grande magnitude e alta relevância. 

 
4.10  Infra-estrutura 

 
Neste item são  apresentados os impactos sobre a Infra-estrutura, cuja sintese encontra-se 

na tabela 4.10. 

 
4.10.1 Interferências com Estradas e Pontes 

 
O enchimento do reservatório provocará interferências em vários trechos de rodovias 

estaduais, municipais e estradas secundarias, como também em pontes e seus respectivos 

acessos. 

 
Estas interferências podem ser de diferentes magnitudes. Em alguns casos o reservatório 

inundará trechos de estradas e/ou pontes, e em outras a água só encostará nas mesmas, 

não chegando a inundá-las.  

 
As interferências provocarão dificuldades no acesso e na circulação entre as diversas 

localidades. Na área rural salienta-se que a inundação de estradas vicinais interfere 

também nos acessos aos estabelecimentos.  

 
As interferências são identificadas e localizadas a seguir. 

 
- Margem Direita do rio Tocantins 

 
a) Rodovia TO-010, Palmas-Lajeado. 

 
Próximo a cidade de Lajeado, serão inundados cerca de 8,0 Km da estrada asfaltada 

interrompendo a ligação existente entre Palmas e Lajeado. Além disto serão afetados, 
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porém não inundados, cerca de 700 mts de estrada asfaltada nas proximidades da 

Fazenda Firmeza.  



 

  

TABELA 4.9 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: DINÂMICA POPULACIONAL 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

7 DESLOCAMENTO COMPULSÓRIO DA 
POPULAÇÃO DE PORTO NACIONAL 

N C L P I 347 FAMÍLIAS OU 
1.583 PESSOAS 

G A ADA RELOCAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

7 INUNDAÇÃO DE AGLOMERADOS C/ 
CARACTERÍSTICAS URBANAS (VILA 
CANELA, LAJEADO DE MIRACEMA DO 
TOCANTINS, VILA GRACIOSA, E 
PARCIALMENTE PINHEIRÓPOLIS)  

N C L P I 182 FAMÍLIAS OU 
770 PESSOAS 

G A ADA RELOCAÇÃO DE NÚCLEOS  
E DA POPULAÇÃO E 
REURBANIZAÇÃO DE 
PINHERÓPOLIS 

1,5,7 DESLOCAMENTO COMPULSÓRIO DA 
POPULAÇÃO RURAL  

N C L P I 997 FAMÍLIAS OU 
4.130 PESSOAS 

G A ADA PROGRAMA DE 
REMANEJAMENTO DA 
POPULAÇÃO 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura de  exploração áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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Serão afetados pela proximidade d’água, porém não inundados, cerca  de     1.000 

mts  de acessos asfaltados e respectivas pontes de concreto sobre os córregos Todos 

os Santos e Ronca.  

 

b) Rodovia TO-080, Palmas-Paraiso 

 

Serão inundados cerca de 7,0 Km de estrada asfaltada que liga as cidades de Palmas 

e Paraiso do Tocantins (5,5 Km na margem direita e 1,5 Km na margem esquerda do 

rio Tocantins);  

 

c) TO-050, Palmas - Porto Nacional - Silvanópolis 

 

Serão afetados pela proximidade da água, porém não inundados, cerca de 2.300mts  

de acessos asfaltados e respectivas pontes de concreto sobre o ribeirão Taquaruçu 

Grande, rio Água Suja, córrego Lajes, rio Areias e córrego Manduca; 

 

d) Porto Nacional 

 

Será inundada a ponte sobre o córrego São João e seus acessos em uma extensão 

aproximada de 80 mts. Esta ponte encontra-se localizada na área urbana, mais 

especificamente na avenida Joaquim Aires. 

 

Serão afetados pela proximidade d’água, porém não inundados, cerca de 1.100 mts  

de acessos à ponte sobre o rio Tocantins em Porto Nacional.  

 

- Margem Esquerda do rio Tocantins 
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a) Estrada Vila Graciosa-Barrolândia 

 

Serão inundados cerca de 18,0 Km de estrada de terra, a partir de Vila Graciosa, e a 

ponte de concreto sobre o ribeirão Santa Luzia. Com a formação do reservatório, a 

distância entre as margens ficará significativamente larga, o que demandará um 

rearranjo para a manutenção da ligação.  

 

b) TO-440, Pinheirópolis - Paraiso do Tocantins 

 

Serão inundados cerca de 400 mts de acessos de terra e respectiva ponte sobre o 

ribeirão do Carmo. 

 

c) TO-255, Porto Nacional - Fátima 

 

Serão afetados pela proximidade da água, porém não inundados, cerca de 600 mts de 

acessos asfaltados e respectiva ponte de concreto sobre o ribeirão do Carmo.  

 

d) TO-070, Porto Nacional - Brejinho de Nazaré 

 

Serão inundados cerca de 700 mts de acessos de terra e respectivas pontes sobre o 

ribeirão Conceição, córrego Cipó e ribeirão Sete Ranchos. 

 

e) Rio Crixás 

 

Serão inundados cerca de 1.500 mts de estradas, acessos de terra e respectiva ponte 

de madeira sobre o rio Crixás, na estrada que permite o acesso ao sul de Brejinho de 

Nazaré, acompanhando a margem do rio Tocantins. 
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- Estradas Secundárias  

 

Serão inundados aproximadamente 540 km de estradas secundárias de leito carroçavel, 

onde se incluem estradas vicinais, caminhos e acessos a fazendas, provocando 

dificuldades na circulação local.  

 

O comprimento das estradas secundárias atingidas por município, é o seguinte: Lajeado-

10 Km; Miracema do Tocantins-35 Km; Palmas-160 Km; Porto Nacional-275 Km e 

Brejinho de Nazaré-60 Km.  

 

O impacto provocado pelo reservatório sobre a rede viária é considerado como 

negativo, de ocorrência certa, alcance localizado, permanente nos casos de inundação da 

estrada e reversível.  

 

Os impactos tem  magnitude e relevância médias, estando inscritos na área diretamente 

afetada.  

 

4.10.2  Interrupção de Travessia no rio Tocantins  

 
A formação do reservatório afetará a travessia por balsa do rio Tocantins que permite a 

ligação entre as cidades de Palmas e Paraiso, entre as quais existe um intenso intercambio 

de comercio e serviços.  

 

Por outro lado 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-Brasilia (BR-153).  

 

Este impacto é considerado negativo, de ocorrência certa, alcance localizado, duração 

permanente e reversível. A sua qualificação é de grande magnitude e alta relevância.  
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4.10.3  Sobrecarga no Sistema Viário Regional e Adequação de Acessos 

 
A construção da barragem aumentará significativamente o  movimento de veículos, 

provocando sobrecarga no sistema viário regional e no perímetro urbano de Miracema do 

Tocantins, com probabilidade de aumento dos acidentes de trânsito.  

 

O aumento da circulação de veículos ocorrerá desde a adequação dos acessos e 

instalação do canteiro de obras e acampamento, até a conclusão das obras.  

 

Para permitir o acesso ao empreendimento a partir de Miracema do Tocantins, será 

necessário adequar as estradas e travessias atuais, que estão em condições precárias para 

o tráfego de veículos pesados e de grande porte.  

 

Se por um lado  isto melhorará as condições de circulação e acesso dos moradores da 

região, por outro provocará transtornos durante o condicionamento das estradas, e 

posteriormente pelo aumento significativo na movimentação de veículos.  

 

Este impacto foi classificado como negativo pelos transtornos a serem provocados durante 

a adequação das estradas e pelo aumento na movimentação de veículos, porém é 

considerado como positivo ao melhorar as condições de acesso local, que hoje são 

precárias.  

 

A ocorrência do impacto é certa, de alcance espacial disperso, de duração temporária e 

reversível. A magnitude e o grau de relevância foram qualificadas como baixos, sendo que 

a inserção territorial é a Área de Influência. 

 

4.10.4  Interferência na Rede Elétrica de Distribuição 

 
Na área do futuro reservatório encontram-se 4 linhas de transmissão que serão afetadas. 

As interferências são descritas abaixo:  

 

- Linha de 34,5 Kv (Lajeado-Palmas). Esta linha, que acompanha a antiga estrada 

rodoviária, deverá ser afetada em aproximadamente 20 Km. 
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- Linha de 138 Kv (Palmas Paraiso). Esta linha atravessa o rio Tocantins em frente a 

Palmas, onde o reservatório terá aproximadamente 7,0 Km de largura.  

 

- Linha de 69 Kv, (Porto Nacional-Paraiso). Esta linha atravessa o rio Tocantins a 

aproximadamente 10 Km ao norte de Porto Nacional. No local, o reservatório terá 

aproximadamente 5,5 Km de largura.  

 

- Linha de 13,8 Kv (Porto Nacional-Pinheirópolis/Escola Brasil). Esta linha cruza o futuro 

reservatório em frente a Porto Nacional, em local que terá aproximadamente 4,0 Km de 

largura.  

 

Este impacto foi qualificado como negativo, de probabilidade de ocorrência certa, alcance 

localizado, de duração permanente e reversível. A magnitude e  relevância foram 

qualificadas como médias.  

 

4.10.5  Interferências no Sistema de Saneamento 

 
A formação do reservatório provocará interferências no sistema de saneamento das 

cidades de Palmas, Porto Nacional e Pinheirópolis. 

 

A elevação do nivel das águas interferirá tanto nas captações de água para abastecimento, 

sejam estas subterrâneas ou superficiais, como também no sistema sanitário, formado por 

fossas sépticas e negras.  

 

Em termos de águas subterrâneas, em Porto Nacional serão afetados dois poços 

profundos que estão localizados nas proximidades da ponte sobre o rio Tocantins, os quais 

ficarão dentro do reservatório.  

 

Com referência às águas superficiais, o sistema de abastecimento para a cidade de Palmas 

utiliza três locais de captação de água bruta: o ribeirão Taquarussú, o córrego Água Fria e 

o córrego Brejo Comprido.  
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Um deles pertence a Prefeitura, sendo a sua manutenção realizada pela Saneatins, 

atendendo a parte baixa do setor Imperial. O outro poço encontra-se desativado. 

 

A captação no córrego Água Fria possue uma barragem com crista na cota 205,0 m 

permitindo a nivelação para o bombeamento d’água. Esta captação será afetada pela 

formação do reservatório, que alcançará a cota 212,0.  

 

As captações no ribeirão Taquarussú Grande e no Brejo Comprido tem a crista da 

barragem nas cotas 212,94 m e 230,12 m respectivamente, pelo que não serão afetadas 

pelo reservatório.  

 

Na área urbana de Porto Nacional, Pinheirópolis e Palmas o sistema de esgotamento é 

formado por fossas sépticas e negras.  

 

A elevação do nível freático decorrente da formação do reservatório poderá causar 

impacto nas fossas localizadas nas proximidades do lago, principalmente em aquelas áreas 

que a geologia define como Terraços. 

 

Os impactos no sistema de Saneamento foram considerados como negativos, de 

ocorrência certa, localizados, de duração temporaria/permanente e reversível. A magnitude 

e grau de relevância é baixo.  

 

4.10.6  Interferências com Edificações Institucionais 

 
Dentro da área a ser ocupada pelo reservatório foram identificados 21 estabelecimentos 

institucionais.  

 

Os estabelecimentos institucionais correspondem a Escolas (4), Postos de Saúde (4), 

Igrejas (4), Cemitérios Rurais (3), Postos Telefonicos (2), e um Posto da Polícia Militar. 

Outros estabelecimentos encontrados são um cartório, um posto de Serviço Social da 

DERTINS e um gerador de energia elétrica. (ver quadro no fim do texto).  
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Os estabelecimentos encontram-se localizados nas áreas rurais e nas vilas Canela, 

Graciosa e Lajeadinho, sendo importantes na medida em que fornecem serviços essenciais 

para as comunidades do entorno. 

 

Caso especial é constituido pela presença de cemitérios dentro da Área Diretamente 

Afetada. Estes locais, denominados “Campo Santo”são antigos, pequenos, com poucos 

túmulos e encontram-se atualmente desativados. Porém, precisarão ser removidos antes 

do enchimento do reservatório.  

 

Os cemitérios identificados estão todos localizados no município de Porto Nacional, 

encontrando-se um em Pinheirópolis (Portinho), e dois em Vila Graciosa (um em Vila da 

Balsa e o outro a aproximadamente  8 Km pela estrada a Barrolandia). 

 

Com a necessidade de relocação dos estabelecimentos institucionais, como também da 

população por eles servida, o impacto provocado pela sua perda, não será tão 

significativo. Porém, é importante a restituição destes equipamentos, nos locais dos novos 

assentamentos.  

 

O impacto é considerado negativo, de ocorrência certa, disperso, permanente e reversível. 

A magnitude do impacto e a sua relevância é considerada baixa.  

 

ESTABELECIMENTOS INSTITUCIONAIS 

ÁREA RURAL E URBANA 

 

ESTABELECIMENTOS 
PORTO NACIONAL PALMAS MIRACEMA DO 

TOCANTINS TOTAL 

 URBANO VILA 
GRACIOS

A 

RURAL VILA 
CANELA 

LAJEADINHO  
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ESCOLA 

POSTO DE SAÚDE 

IGREJA 

POSTO TELEFÔNICO 

POLICIA MILITAR 

CARTÓRIO 

GERADOR 

DERTINS (2) 

CEMITÉRIO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1(1) 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

3 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

TOTAL 1 8 4 6 2 21 

(1) Escola Estadual, as outras são Municipais 
(2) Corresponde a um posto de Serviço Social da Dertins 



 

  

TABELA 4.10 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: INFRA-ESTRUTURA 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

2,7 INTERFERÊNCIAS COM ESTRADAS E PONTES N C L P R APROX. 38 KM DE 
ESTRADAS 

PRINCIPAIS E 540 
KM DE 

SECUNDÁRIAS 

M M ADA E AI PROGRAMA DE 
ADEQUAÇÃO E 
RECOMPOSIÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

7 INTERRUPÇÃO DE TRAVESSIA NO RIO 
TOCANTINS 

N C L P R 01 - PALMAS/ 

PARAISO 

G A ADA PROGRAMA DE 
ADEQUAÇÃO E 
RECOMPOSIÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

2,3,6,8 SOBRECARGA NO SISTEMA VIÁRIO 
REGIONAL E ADEQUAÇÃO DE ACESSOS 

N/P C D T R  P B AI PROGRAMA DE 
ADEQUAÇÃO E 
RECOMPOSIÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

5,7 INTERFERÊNCIAS  NA REDE ELÉTRICA DE 
DISTRIBUIÇÃO 

N C L P R 4 LINHAS M M ADA E AI PROGRAMA DE 
ADEQUAÇÃO E 
RECOMPOSIÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

7 INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE 
SANEAMENTO 

N C L T/P R  P B AI PROGRAMA DE 
ADEQUAÇÃO E 
RECOMPOSIÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

7 INTERFERÊNCIAS COM EDIFICAÇÕES  
INSTITUCIONAIS 

N C D P R 21 
ESTABELECIMEN

TOS 

P B ADA PROGRAMA DE 
ADEQUAÇÃO E 
RECOMPOSIÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura e exploração de áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  



  

 

2

Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.11  Atividades Econômicas 

 

Neste item são apresentados os impactos sobre as Atividades Econômicas, cuja sintese 

encontra-se nas tabelas 4.11.a e 4.11.b. 

 

4.11.1  Perda de Terras 

 

A Área Diretamente Afetada abrange porções territoriais de cinco municípios, a saber: 

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

 

A área a ser afetada pelo reservatório corresponde a aproximadamente 751 km2, 

distribuidos pelos municípios segundo a seguinte relação: 

 

MUNICÍPIOS ÁREA DO ÁREA 
INUNDADA 

PELO  

OUTRAS TOTAL 

 MUNICÍPIO  

(km2)(1) 

RESERVATÓRIO  

(Km2) 

ÁREAS  

(Km2) 

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 

1 

- 

- 

- 

- 

72 

27 

175 

400 

77 

2,6 

8,7 

6,4 

8,5 

2,9 

TOTAL 13.217,5 750 1 751 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. 

(2) Corresponde a área do Canteiro de obras, áreas de empréstimo, acampamento, sub-estação e 
alojamentos. 

 

Às terras ocupadas pelo reservatório devem-se somar as áreas destinadas a 

Acampamento (36,0 ha), Sub-Estação (18,0 ha), Alojamento (8,0 ha) canteiro de obras 

(12,0 ha), áreas de empréstimo (26,0 ha fora do reservatório),  totalizando assim 75.100 

ha que serão afetadas pela implantação da Usina de Lajeado, o que representa 5,7 % dos 

municípios da Área de Influência.  
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Os terrenos a serem inundados correspondem, em sua  quase totalidade, à Planície de 

Inundação e Baixo Terraço, nos quais encontram-se solos Cambissolos distróficos ou 

álicos.  

 

Estes solos apresentam problemas de  inundações periódicas, e características químicas de 

alta acidez e baixa fertilidade natural.  

 

Nas proximidades do eixo, o reservatório afetará pequenas extensões de Terraços e de 

Colinas e Morrotes. Nos Terraços os solos correspondem aos Podzólicos Vermelho - 

Amarelos e/ou extensas couraças lateríticas.  

 

No caso das Colinas e Morrotes encontram-se os solos Plintossolo Pétrico, Latossolo 

Vermelho-Amarelo e Combissolo - substrato rochas granitóides.  

 

De todas as áreas a serem afetadas, os Terraços são os que possuem maiores condições 

para serem utilizados na agropecuária, mas em aqueles locais com predominio de solos 

Podzólico Vermelho-Amarelos com ausência de Laterita. 

 

A perda de terras é um impacto negativo, de ocorrência certa, localizado, permanente e 

irreversível. Em termos de magnitude é grande (75.100 ha) e de relevância alta. Este 

impacto se insere na área diretamente afetada.  

 

4.11.2 Perda de Produção Agropecuária 

 
a) Produção Pecuária 

 

A principal atividade no setor rural é a produção pecuária. Esta atividade é 

predominante na região como também dentro da área diretamente afetada, sendo 

porém desenvolvida em forma extensiva a semi-extensiva, obtendo índices de 

produtividade da ordem de menos de 0,5 cabeça por hectare, o que é muito baixo. 
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A principal criação realizada na área afetada é de gado bovino, cujo rebanho atinge  

38.509 cabeças, como pode ser observado na tabela  4.11.1. 
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TABELA 4.11.1 

EFETIVO DO REBANHO  

NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA  

E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

PRINCIPAIS  

CRIAÇÕES 

ÁREA DE 

INFLUÊNCIA(1) 

1994 

ÁREA 

DIRETAMENTE 

AFETADA 1996 (2) 

 

%  

BOVINOS 

SUINOS 

EQUINOS 

OVINOS 

CAPRINOS 

GALINHAS 

GALOS, FRANGOS(AS) E 

PINTOS 

315.298 

49.602 

9.045 

6.451 

3.328 

155.438 

 

173.886 

38.509(3) 

3.239 

1.499 

344 

259 

30.124 

 

- 

12,2 

6,5 

16,6 

5,3 

7,8 

19,4 

 

- 

(1) Fonte: FIBGE - Produção Pecuária Municipal - 1994 
(2) Fonte: Pesquisa Sócio Econômica - 1996 
(3) Inclui gado de corte e de leite 
 
 
Outra criação que se destaca pelo alto número de unidades é a de galinhas, com 

30.124 cabeças, porém em sua maioria, sem objetivo comercial. Cada família possue 

um pequeno número de aves, como forma de complementar a dieta alimentar.  

 

A criação de suínos também é numerosa, com rebanho da ordem 3.239 cabeças. As 

características da exploração são similares ao das galinhas, sendo em geral pequenos 

rebanhos cujos produtos são comercializados eventualmente.  

 

Outras criações, como ovinos e caprinos, constituem um rebanho pequeno, com pouca 

expressão regional.  

 

Os equinos são criados para ajudar nos trabalhos do campo, não existindo criações 

próprias para comercialização. 
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Na tabela  4.10.1, também são incluídos dados de Produção Pecuária Municipal de 

1994 (FIBGE), como referência para os dados obtidos na área diretamente afetada, 

apesar de que não  é possível compará-los por terem datas bases diferentes.  

 

As  38.509 cabeças do rebanho bovino se constituem em um número expressivo ao se 

pensar que na região são necessários aproximadamente 2 ha para alimentar um animal. 

 

Por outro lado o gado criado na área diretamente afetada deve representar algo em 

torno de 12% do rebanho da área de influência, se referenciado com o plantel existente 

em 1994.  

 

Apesar de importante, este valor não é tão significativo, já que bastaria um mínimo de 

esforço e de recursos aplicados na melhoria da eficiência da área remanescente (o que 

é perfeitamente viável), para substituir com êxito a área que será inundada. 

 

A perda de produção pecuária pela formação do reservatório é considerada como um 

impacto negativo, de ocorrência certa; alcance localizado; de duração permanente e 

irreversível.  

 

A magnitude se estimou como média e a relevância baixa, sendo a sua inserção na área 

diretamente afetada. 

 

b) Produção Agrícola 

 

A pesquisa Sócio Econômica identificou a exploração agrícola de diversas culturas 

dentro da Área Diretamente Afetada. Estas culturas totalizaram 4.684,5 ha, o que 

representa 4,8% do total de área dos estabelecimentos pesquisados, como pode ser 

observado na tabela 4.11.2. 
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Para se ter um ponto de referência, são incluídos na tabela os dados da Produção 

Agrícola Municipal de 1994 (FIBGE). Apesar de não ser possível comparar estes 

dados com os obtidos na pesquisa por serem de áreas diferentes, são citados por que 

fornecem uma refêrencia da participação da agricultura em uma região onde predomina 

a pecuária.  

 

 

TABELA No 4.11.2 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA  

NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA  

E NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

PRINCIPAIS  

CULTURAS 

ÁREA DE INFLUÊNCIA(1) 

1994 (ha) 

ÁREA  

DIRETAMENTE AFETADA(2) 

ARROZ 

MILHO 

SOJA 

BANANA 

FEIJÃO 

MANDIOCA 

ABACAXI 

MELANCIA 

CANA-DE-AÇUCAR 

HORTIGRANJEIROS 

POMARES 

PASTO PLANTADO 

OUTROS 

9.606 

4.399 

3.300 

2.035 

525 

510 

135 

77 

46 

S/I 

S/I 

S/I 

S/I 

1.816,2 

846,6 

- 

79,0 

339,5 

342,3 

70,7 

43,3 

160,2 

45,9 

160,2 

436,8 

343,8 

TOTAIS DE LAVOURAS 20.633 4.684,5 

ÁREA DOS MUNICÍPIOS DE 

INFLUÊNCIA 

ÁREA DOS 

ESTABELECIMENTOS 

 

1.321.750 

 

- 

 

- 

 

97.323,5 

(1) Fonte: FIBGE - Produção Agrícola Municipal - 1994 
(2) Fonte: Pesquisa Sócio Econômica - 1996 
Obs.: S/I - Sem Informação 



  

 

132

 
Pelo observado na tabela  acima,  a participação das terras cultivadas no total de área é 

pequeno tanto nos estabelecimentos pesquisados (4,8%) como nos municípios como 

um todo, onde as culturas representavam 1,6% da área municipal, em 1994.  

 

Como as terras destinadas à agricultura na Área de Influência são poucas, as áreas 

cultivadas dentro da área diretamente afetada adquirem um peso maior em termos de 

participação (22,7%). Porém,  este é um valor relativo, já que em termos quantitativos, 

as áreas cultivadas são de pequena representação tanto nos municípios como na área 

diretamente afetada. Na sua maioria são lavouras familiares, existindo poucas  lavouras 

comerciais. A área cultivada é considerada pequena em relação à área total dos 

estabelecimentos pesquisados.  

 

Em termos de economia regional a importância é pequena. A principal utilização é para 

culturas de subsistência, com baixos rendimentos. Assim os produtos, frequentemente, 

não chegam a ser comercializados, sendo consumidos pelos próprios produtores. 

Porém, em função destas características, a agricultura  adquire grande importância para 

a economia familiar, tanto dos moradores do local como de aqueles que praticam 

culturas de vazante. 

 

Os produtos obtidos suprem de alimentos o grupo familiar o ano todo, e ainda podem 

fornecer alguma renda em caso de existirem excedentes.  

 

O anteriormente exposto é confirmado ao se observar o tipo de cultivo realizado. As 

espécies mais plantadas são arroz, milho, mandioca e feijão, que ocupam praticamente 

72% da área cultivada. Destas, só o arroz detém 38,8% da área total plantada.  

 

Para os moradores da área diretamente afetada, será possível reproduzir a estrutura 

produtiva de agricultura de subsistência nos seus novos locais de residência, desde que 

tenham espaço e terras adequadas. 
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A situação é mais difícil para aqueles que moram fora da área e plantam em terras de 

vazante, já que eles utilizam terras alheias. A área cultivada nas proximidades do rio 

Tocantins é da ordem de 1.000 ha. 

 

As terras da beira do rio são mais úmidas e mais férteis que as terras altas, o que 

permite o bom desenvolvimento das culturas, sem o uso de fertilizantes. Assim, a 

reprodução desta situação, só será possível em condições inferiores às atuais. 

 

O abastecimento de Hortifrutigranjeiros para a cidade de Palmas é realizado, em parte, 

pela produção das chácaras do Cinturão Verde, localizadas no entorno da cidade. Não 

se dispõe de dados oficiais sobre a participação desta produção no total do 

abastecimento de Palmas, mas se estima que seja importante.  

 

A formação do reservatório afetará grande parte do setor de chácaras, mas outras 

áreas produtoras ficarão fora. Este fato, somado à rapidez de desenvolvimento dos 

hortifrutigranjeiros, permitirá a manutenção do fornecimento para cidade de Palmas. 

 

Outros produtos agrícolas que deixem de ser fornecidos em função da inundação de 

terras cultivadas, podem ser supridos por alguns dos municípios da vertente do rio 

Araguaia, que são grandes produtores agrícolas, além de estarem localizados 

relativamente próximos da área de influência., como é o caso de Formoso do Araguaia, 

Lagoa da Confusão e Dueré. 

 

Pelo anteriormente exposto os impactos sobre a atividade agrícola são considerados 

como negativos, de ocorrência certa, alcance localizado, duração permanente, 

irreversíveis de magnitude baixa e de grau de relevância média. O impacto se insere no 

espaço territorial da área diretamente afetada.  

 

4.11.3  Alteração da Estrutura Fundiária 

 
Na área diretamente afetada encontram-se 1.239 estabelecimentos rurais,  que serão 

parcial ou totalmente afetados.  
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O maior número de estabelecimentos rurais encontra-se nos municípios de Palmas e Porto 

Nacional, com 47,4% e 33,1% respectivamente, concentrando mais de 80,0% do total de 

estabelecimentos.  

 

Existe uma alta concentração de estabelecimentos de até 80 ha, encontrando-se nesta 

situação 60,5% das unidades pesquisadas, no entanto na área de influência, este mesmo 

segmento participa só com 25,1% dos estabelecimentos. 

 

Cabe destacar que no extremo oposto, os grandes estabelecimentos, que são só 2,2%, 

detém 57% das terras, indicando a alta concentração de propriedades existente na área.  

 

GRUPOS DE ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

ÁREA (ha) ESTABELECIMENTOS ÁREA 

 No %  ha %  

Até 80 

81 a 320 

321 a 1.200 

acima de 1.200 

Não Classificados/sem 

informação (1) 

749 

161 

75 

27 

 

227 

60,5 

13,0 

6,0 

2,2 

 

18,3 

3.190,74 

12.010,52 

26.681,84 

55.439,94 

 

- 

3,3 

12,3 

27,4 

57,0 

 

- 

TOTAL GERAL (2) 1.239 100 97.323,04 100 

(1) Incluindo 165 estabelecimentos vazios. 
(2) Ressalta-se que a área dos estabelecimentos extrapola a área a ser inundada 
 

Em termos da situação jurídica dos imóveis, identificou-se que a maior parte (41,1%), 

possue escritura, mas também observa-se que 31,5% dos estabelecimentos tem só a 

posse das terras.  

 

Este alto percentual indica uma concentração de posseiros dentro da área diretamente 

afetada em relação a área de influência, onde este segmento só representa 15,1%.Esta 

situação exige cuidados especiais na época da compra e/ou desapropriação das terras.  
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Cabe mencionar a presença de um percentual significativo, de 13,3% ou 165 

estabelecimentos, que não tem moradores ou estavam vazios, sem exploração, na época 

da realização da pesquisa.   

 

Dos estabelecimentos vazios, 144 encontram-se em Palmas, 10 em Miracema do 

Tocantins e 11 em Porto Nacional. São em geral pequenos estabelecimentos.  

 

Em sintese, a formação do reservatório irá eliminar um número proporcionalmente elevado 

de pequenos estabelecimentos, muitos deles voltados à produção de subsistência, 

alterando a estrutura fundiária atual.  

 

Por outro lado, também afetará um número significativo de posseiros, que apesar de terem 

o acesso a terra, não tem o pleno domínio sobre o estabelecimento.  

 

O impacto sobre a perda de estabelecimentos foi considerado como negativo, de 

ocorrência certa, permanente, irreversível de grande magnitude e alta relevância.  

 

A inserção do impacto se dá no âmbito dos municípios da área diretamente afetada. 

 

4.11.4  Pressão sobre o Preço das Terras 

 
A implantação de um empreendimento de porte como a UHE de Lajeado, atinge 

inevitavelmente o mercado imobiliário de terras.  

 

O efeito sobre o preço das terras se manifesta com maior ou menor intensidade 

dependendo da localização das áreas em relação ao reservatório e da influência das ações 

a que são submetidas.  

 

A valorização das terras dissociada da evolução natural do mercado, incorporando o 

comportamento especulativo, ocorre em locais onde há: 

 

- melhorias na infra-estrutura, principalmente de acesso às terras (estradas e pontes);  
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- aumento brusco da demanda por terras, como é o caso da necessidade de relocação de 

população, seja rural ou urbana; e 

 

- uma nova situação de oportunidade locacional, quando terras distantes de fontes hídricas 

ficarão próximas do recurso, como as propriedades do entorno do lago.  

 

Este impacto é considerado negativo, com alta probabilidade de ocorrência, disperso pela 

área de influência, temporário e reversível à medida em que o próprio mercado 

reestabelece a evolução normal dos preços. Em termos de magnitude e relevância, essa 

interferência classifica-se como média.  

 

4.11.5 Redução de Empregos na Área Rural 

 

Pelos dados da pesquisa sócio econômica, 1.526 famílias residem nas áreas urbanas e 

rurais da área diretamente afetada, totalizando 6.483 pessoas.  Deste grupo, 908 são 

chefes de família ocupados diretamente na agropecuária seja como agricultores/lavradores, 

seja como prestadores de serviço na área rural, que serão impactados pela formação do 

reservatório,  perdendo suas fontes de subsistência. 

 

A reinserção no mercado de trabalho rural deste grupo é bastante reduzida, considerando 

que a atividade dominante é a pecuária,  desenvolvida de forma extensiva e poupadora de 

mão-de-obra. 

 

O desaparecimento de 1.239 estabelecimentos rurais, diminuirá as fontes de emprego 

disponíveis na região.  

 

Este impacto é mais grave porque os trabalhadores também  residem em seus locais de 

trabalho , os  que também serão inundados. Verifica-se, desta forma, a simultânea perda 

de fonte de renda e do local de moradia, o que é especialmente grave para os 

trabalhadores não proprietários, que se constituem em um grupo importante. Configura-se, 
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desta forma, a possibilidade estas famílias integrarem a periferia das áreas urbanas 

,aumentando os problemas sociais já existentes. 

 

Por outro lado, tratando-se de uma força de trabalho essencialmente familiar,  a perda dos 

locais de trabalho atingirá, simultaneamente, o  conjunto dos membros economicamente 

ativos da família, multiplicando o número de desocupados.  

 

Pelas considerações  antes expostas, este impacto é considerado como negativo, de 

ocorrência certa, alcance disperso, permanente  e irreversível. É de grande magnitude e 

alta  relevância., estando seus efeitos inseridos na área de influência. 

 

4.11.6 Geração de Emprego e Renda  

 

Se, por um lado, a  formação do reservatório influencia negativamente as oportunidades de 

trabalho /emprego, por outro lado, as obras principais na barragem e as obras secundárias 

, são fontes importantes de  trabalho.  

 

A construção do aproveitamento terá uma duração de seis anos, sendo o pico das obras 

no terceiro  ano, quando serão gerados aproximadamente 3.700 empregos.  

 

As necessidades de mão-de-obra ao longo da construção são variáveis, assim no 1ºano a 

média de emprego gira em torno de 300/mês; no 2º ano é quando ocorre o principal 

aumento na oferta, passando para 3.300 no final do ano; no 3º ano as necessidades são 

altas, atingindo 3.700 homens/mes; no 4º ano é iniciada a desmobilização de mão-de-obra 

contratada, caindo mês a mês, até finalizar com aproximadamente 800 pessoas 

contratadas. No 5º ano a desmobilização continua, passando para 300 empregos no fim 

do ano, porém existe um pico de 1.800 postos no meio do ano, mas esta mão-de-obra é 

especializada na instalação de equipamentos eletro-mecânicos; no 6º ano continuará a 

desmobilização, diminuindo para 100 pessoas. Em neste último ano os postos de trabalho 

correspondem, quase que exclusivamente, a montagem dos equipamentos.  
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A  construção da obra deverá  gerar em torno de 3 empregos indiretos por emprego 

absorvido no empreendimento; assim, o total de oferta de empregos ascenderá a  14.000 

postos durante o pico das obras, que estima-se deva ter uma duração de 

aproximadamente 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 de 

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 repercutirá em aumento das atividades  do comercio e 

serviços, principalmente em Miracema do Tocantins, Lajeado, Porto Nacional e Palmas , 

como também de forma secundaria em outras cidades da região. 

 

A geração de emprego é um impacto positivo, de ocorrência certa, disperso, de duração 

temporal e reversível.  É um impacto de grande magnitude e relevância, sendo inserido na 

Área de Influência e entornos. 

 

4.11.7 Diminuição de Emprego e Renda 

 

Com  a proximidade do término da construção se dá inicio à desmobilização da mão-de-

obra, provocando diminuição de emprego e renda  na região. Em conseqüência  disto, 

diminuirá a demanda por comercio e serviços, afetando também o emprego nestes setores. 

 

É um impacto considerado negativo, de ocorrência certa, disperso, temporário e  

reversível. A  sua magnitude e relevância são altas em consideração ao alto número de 

empregos diretos e indiretos criados pelo empreendimento, alem do que  as cidades mais 

próximas , como Miracema do Tocantins, Lajeado, Tocantinia e Palmas não têm 

condições de absorver esta mão-de-obra, podendo aumentar os problemas sociais 

existentes.  
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4.11.8 Aumento da Demanda de Materiais de Construção e de Bens de Consumo 

 

Obras de porte, como é o caso da construção de uma hidrelétrica, demandam grande 

quantidade e variedade de materiais, que em função do volume requerido são, na maioria 

das vezes , fornecidos pelos fabricantes e por atacadistas. Mas, dependendo do tipo de 

material e do volume requerido, podem ser adquiridos no comercio local e regional.  

 

Por outro lado, a  afluência de grandes contingentes de população, atraídos pelo 

empreendimento, demandarão do comercio local uma quantidade alta e variada de bens de 

consumo duráveis e não duráveis. 

 

Assim , este impacto  tem como decorrência principal o aumento e/ou escoamento de 

produção destes materiais e correspondente  dinamização do setor  produtivo e do 

comercio local.  

 

Este impacto é positivo, de ocorrência certa, disperso, temporário e reversível, de média 

magnitude e relevância. Ocorrerá  nas áreas de fornecimento, na área de influência e áreas 

externas. 

 

4.11.9 Queda das Atividades Econômicas 

 

A redução e fim das obras de construção da usina implicará na desmobilização de mão-

de-obra. Isto significará um menor potencial de mercado consumidor , que induzirá a uma 

redução na demanda de bens e serviços, e assim, na dinâmica econômica de alguns 

municípios da região, pois em geral são constituídos por economias frágeis, susceptíveis a 

qualquer oscilação, seja do lado da oferta, seja da demanda.  

 

A queda das atividades econômicas é um impacto negativo, de ocorrência certa, disperso, 

de duração temporária e reversível . A sua magnitude é grande e o grau de relevância 

médio. Este impacto se insere nos municípios da Área de Influência e entornos. 
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4.11.10 Aumento da Arrecadação de ISS 

 

Durante a implantação das obras a empreiteira encarregada da construção 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, este 

será o principal beneficiário deste impacto. 

 

O impacto é considerado positivo, de ocorrência certa, localizado, de duração temporária 

e reversível. A magnitude e  relevância são altas. 

 

4.11.11 Diminuição na Arrecadação de ISS 

 

Uma vez concluídas as obras, será desmobilizado o acampamento e desmontado o 

canteiro de obras, cessando a arrecadação de ISS por parte da Prefeitura de Miracema 

do Tocantins. 

 

Este impacto foi classificado como negativo, de ocorrência certa, alcance localizado, de 

duração permanente e irreversível . A magnitude e a relevância são  consideradas altas. 

 

4.11.12 Recebimento de Compensação Financeira 

 

Os municípios  que fazem parte da  área diretamente afetada  receberão compensação 

financeira pela geração de energia , proporcionalmente às terras  que serão alagadas. Estes 

recursos  reforçarão os orçamentos municipais a partir da entrada em 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. 

 

O impacto é considerado como positivo, de ocorrência certa, disperso, de duração 

permanente e irreversível. A magnitude deverá ser grande  e a relevância alta., estando 

inserido nos municípios da área diretamente afetada. 
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4.11.13 Perda de Atividades Econômicas  Associadas ao Desaparecimento das Praias 

 
Com a formação do reservatório, as praias de Porto Nacional e de Palmas desaparecerão. 

Isto deverá implicar na supressão das atividades terciárias e dos empregos gerados pelas 

mesmas. A maior parte destas atividades são desenvolvidas no período de julho a 

setembro. Envolvem atividades do mercado formal e informal, e se constituem em um 

ingresso de recursos substancial para a economia e população local. A exploração 

comercial das praias vem se intensificando a cada ano, sendo que os eventos programados 

(shows) atraem população de áreas mais distantes.  

 

Este é um impacto localizado, reversível, de grande magnitude e alta relevância.  

 
4.11.14 Possibilidade de Criação de Novas  Atividades Turísticas  e de Lazer 

 

A formação do reservatório implicará na possibilidade de se planejar novas atividades 

econômicas vinculadas ao turismo. O lago possibilitará a exploração dos esportes náuticos, 

a implantação de praias artificiais na borda do lago que podem ser exploradas em moldes 

comerciais; a instalação de clubes de recreio e áreas de lazer.  

 

Este é um impacto positivo, localizado, reversível, de média magnitude e média relevância.  

 

4.11.15 Perda de Estabelecimentos de Indústria, Comercio e Serviços e Atividade 

Minerária 

 

Dentro da área a ser ocupada pelo reservatório foram identificados 100 estabelecimentos 

dedicados a Indústria, Comércio e Serviços e Atividades Minerárias, que são detalhados 

nos quadros abaixo. Estes se encontram , tanto na área urbana como na rural.  

 

Na área urbana, os 49 estabelecimentos identificados apresentam um perfil mais voltado 

para o comércio e serviços, sendo os bares (13) e armazéns (13) os predominantes. 
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Outros estabelecimentos, encontrados em menor número, são de oficinas mecânicas, 

borracharias, lava-jato, posto de gasolina e outros. 

 

Destes estabelecimentos, 61% encontram-se na cidade de Porto Nacional, estando 

localizados em um movimentado ponto comercial, o cruzamento da  Av. Joaquim Aires 

com o ribeirão São João.  

 

O comércio desta área atende principalmente a população da cidade, pessoas que não 

serão afetadas pelo empreendimento, sendo que a importância deste impacto transcende a 

área de inundação. Mas por outro lado a participação destes estabelecimentos no conjunto 

do comércio local é baixa.  

 

Na área rural foram localizados 51 estabelecimentos, nos quais predominam os de 

extração mineral (11 cascalheiras e 6 barreiros) e a produção oleira (18) e cerâmica (3), e 

um porto de areia.  

 

Outros estabelecimentos importantes, (mais pela atividade que pelo número) 

correspondem aos clubes de recreação localizados na beira do rio Tocantins.  

 

Os bares e outros estabelecimentos são de pequeno porte, à exceção do 

matadouro/frigorífico de Porto Nacional, que, além de ser novo, é o unico de porte no 

município.  

 

A inundação de cascalheiras é importante do ponto de vista dos estabelecimentos, dos 

empregos e da produção que deixarão de ser gerados. As cascalheiras extraem a matéria 

prima de áreas de terraço, dos quais permanecerão extensas áreas fora do reservatório, 

sendo possível relocar as atividades destes estabelecimentos, dependendo só da 

identificação de locais com condições favoráveis.  

 

No caso dos barreiros, o impacto maior é provocado nas cerâmicas abastecidas pelo 

barro retirado da área diretamente afetada. Em princípio, existem outras fontes de barro na 
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região que permitiriam suprir desta materia prima às cerâmicas locais, podendo 

eventualmente encarecer o custo de transporte, por estarem mais distantes.  

 
As olarias afetadas são em geral de pequeno porte, abastecendo-se de pequenos barreiros 

localizados na mesma propriedade. Trabalham com mão-de-obra familiar, sendo a sua 

produção comercializada localmente.  

 

As cerâmicas, são unidades industriais, com volumes significativos de produção, 

comercializadas no âmbito local e regional.  

 
A inundação das olarias e cerâmicas é importante do ponto de vista da atividade 

econômica e também pela geração de emprego, mas é possível relocar as suas instalações 

fora da área afetada, desde que se garanta o fornecimento do barro.  

 
Os clubes de recreação, localizados todos no município de Palmas, estão orientados 

principalmente para o lazer familiar. O movimento maior ocorre nos finais de semana e no 

período de verão (Julho-Setembro). 

 
Os clubes mais estruturados e equipados tem movimentos ao longo do ano todo, contando 

para isso com infra-estrutura adequada, formada por piscinas, quadras de futebol e 

poliesportivas e áreas de recreação para adultos e crianças.  

 

A inundação dos clubes significará uma diminuição significativa das opções de lazer 

familiar, levando-se em consideração que Palmas carece de alternativas deste gênero.  

 
Por outro lado, a presença do reservatório, com uma extensa borda, possibilitará a 

instalação de novas áreas de recreação em padrões similares aos atuais.  

 

Pelo anteriormente exposto, o impacto sobre os estabelecimentos de indústria, comércio e 

serviço nas áreas rurais e urbana, é considerado negativo, de ocorrência certa, disperso, 

permanente e reversível.  
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A magnitude é grande e o grau de relevância é médio, estando inseridos na área 

diretamente afetada e entornos. 
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ESTABELECIMENTOS  

DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  

E ATIVIDADE MINERÁRIA - ÁREA RURAL 

 

ESTABELECIMENTOS ÁREA RURAL TOTAL 

 PALMAS PORTO 
NACIONAL 

BREJINHO DE 
NAZARÉ 

 

OLARIA 

CASCALHEIRA 

BARREIRO 

CERÂMICA 

CLUBE 

BAR 

OUTROS(1) 

9 

10 

3 

1 

4 

3 

1 

4 

1 

3 

2 

- 

1 

3 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

18 

11 

6 

3 

4 

4 

5 

TOTAL 31 14 6 51 

(1) São considerados: 
Palmas - 1 Pesque-Pague 
Porto Nacional - 1 Abatedouro; 1 Carvoaria e 1 Fábrica de Farinha; 
Brejinho de Nazaré - 1 Extração de Areia 

 
ESTABELECIMENTOS  

DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO  E ATIVIDADE MINERÁRIA 

ÁREA URBANA 

 

ESTABELECIMENTOS ÁREA URBANA TOTAL 

 PORTO 
NACIONAL 

VILA 
GRACIOSA 

VILA CANELA  

BAR 

ARMAZEM 

OFICINA MECÂNICA 

BORRACHARIA 

LAVA-JATO 

CERÂMICA 

POSTO DE COMBUSTÍVEL 

OUTROS (1) 

7 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

9 

3 

5 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

13 

13 

4 

2 

2 

1 

1 

13 

TOTAL 30 10 9 49 

(1) São considerados:  
Porto Nacional - 1 Restaurante; 1 Consultório Dental; 1 Serraria; 1 Vidraçaria; 1 Loja de Autopeças, 
1 Marcenaria, 1 Banca de Frutas, 1 Açougue e 1 Beneficiadora de Arroz.  
Vila Graciosa - 1 Venda de Gás.  
Vila Canela - 1  Escritório da Balsa; 1 Máquina Beneficiadora de Arroz e 1 Açougue. 
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4.11.16 Potencialização Para a  Implantação e Diversificação das Atividades  

 Econômicas 

 

A energia a ser gerada pela UHE de Lajeado será suficiente para suprir as atuais 

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 na  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 que são 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. 

 

Este impacto foi considerado positivo, de ocorrência certa, alcance espacial disperso, 

duração permanente, irreversível, de grande magnitude e alta relevância, pelas 

conseqüências sociais de bem estar e de impulso ao desenvolvimento econômico, no 

estado como um todo, proporcionados pela oferta  de energia abundante e de boa 

qualidade. 

 

4.11.17  Atração de Pescadores nos Primeiros Quilometros a Jusante do Reservatório 

 

Com o fechamento da barragem, é comum o aparecimento de pescadores que se 

concentram nos primeiros quilômetros a jusante da barragem. Estes pescadores tanto 

podem ser da região como de outras áreas. Em geral, esta atividade invade a área de 

segurança da barragem, onde a pesca é proibida face aos riscos de acidentes, mas onde, 

também, há um acúmulo de peixes, que não conseguem ultrapassa-la.  
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A chegada de pescadores atraidos pela concentração de peixes no pé da barragem pode 

gerar conflitos, já que a pesca profissional no trecho do rio Tocantins onde se insere o 

empreendimento é proibida por lei.(Portaria 1355 de 5/12/89 do IBAMA)  

Este impacto é considerado negativo, de probabilidade de ocorrência alta, de alcance 

localizado, permanente e irreversível. A sua qualificação e magnitude são consideradas 

baixas.  

 

4.11.18  Atração de Pescadores “barrageiros”ao Reservatório 

 
Nos primeiros anos após a formação do reservatório, espera-se um aumento da massa de 

peixes, o que atrairá para a área os chamados “pescadores barrageiros”, que conhecem 

esse fenômeno e tem a tecnologia e os equipamentos adequados para a pesca em 

reservatórios.  

 

Estes pescadores costumam permanecer nos locais até que a população de peixes de 

interesse comercial comece a decrescer.  

 

Como a pesca profissional no trecho do rio Tocantins onde se localiza o empreendimento 

é proibida por lei (Portaria 1355 de 5/12/89 do IBAMA), existe a possibilidade do 

surgimento de conflitos.  

 

Este impacto é considerado negativo, com alta probabilidade de ocorrência, disperso no 

reservatório, temporário e reversível. A sua magnitude e relevância são baixas.  



 

  

TABELA 4.11-a 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

5,7 PERDA DE TERRAS N C L P I 75.100  Ha G A ADA  

2,4,5,7 PERDA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

- PRODUÇÃO PECUÁRIA 

- PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

N 

N 

 

C 

C 

 

L 

L 

 

P 

P 

 

I 

I 

 

38.509 BOVINOS 

4.684 ha DE 
LAVOURAS 

 

M 

P 

 

B 

M 

 

ADA 

ADA 

INDENIZAÇÃO; 
INTENSIFICAÇÃO DE 
ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS; 
COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA 

5,7 ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA N C L P I 1.239 
ESTABELECIMEN-

TOS 

G A ADA INDENIZAÇÃO DE 
PROPRIEDADES, 
PROGRAMA DE 
REMANEJAMENTO 

EM 
TODAS 

AS 
AÇÕES 

PRESSÃO SOBRE O PREÇO DA TERRA N A D T R  M M AI  

5,7 REDUÇÃO DE EMPREGOS NA ÁREA RURAL N C D P I 908 CHEFES DE 
FAMÍLIA 

G A ADA PROGRAMA DE 
REMANEJAMENTO DA 
POPULAÇÃO 

2,3,4,5,6,7,
8,9 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA P C D T R  G A AI RECOMPOSIÇÃO E 
MELHORIA NA INFRA 
ESTRUTURA 

8 DIMINUIÇÃO  DE EMPREGO E RENDA N C D T R  G A AI  

2,3,4,5,6 AUMENTO DA DEMANDA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO E DE BENS DE CONSUMO 

P C D T R  M M AI  

7,8 QUEDA NAS ATIVIDADES ECONÔMICAS N C D T R  G M AI CONVENIO COM AS 
PREFEITURAS 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura e exploração de áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
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Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 



 

  

TABELA 4.11-b 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

2,3,4,5,6 AUMENTO NA ARRECADAÇÃO DE ISS P C L T R  G A AI APOIO TÉCNICO E 
CAPACITAÇÃO DAS 
PREFEITURAS 

7,8 DIMINUIÇÃO NA ARRECADAÇÃO DE ISS N C L P I  G A AI APOIO TÉCNICO E 
CAPACITAÇÃO DAS 
PREFEITURAS 

9 RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA 

P C D P I  G A AI  

7 PERDA DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 
ASSOCIADAS AO DESAPARECIMENTO DAS 
PRAIAS 

N C L P R  G A ADA RECOMPOSIÇÃO DAS 
PRAIAS 

7,8,9 POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVAS 
ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE LAZER 

P A L P R  M M ENTORNO DO 
RESERVATÓRI

O 

PROGRAMA DE FOMENTO 
AO TURISMO 

7 PERDA DE ESTABELECIMENTOS DE 
INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS 

N C D P R 100 G M ADA E 
ENTORNOS 

PROGRAMA DE 
REMANEJAMENTO E 
INDENIZAÇÕES 

9 POTENCIALIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO 
E DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

P C D P I  G A ESTADO DO 
TOCANTINS 

 

9 ATRAÇÃO DE PESCADORES NOS PRIMEIROS 
QUILOMETROS A JUSANTE DO 
RESERVATÓRIO 

N A L P I  P B JUSANTE DA 
BARRAGEM 

RESTRIÇÕES DE USO DAS 
ÁREAS DE SEGURANÇA 
DA BARRAGEM 

9 ATRAÇÃO DE PESCADORES 
“BARRAGEIROS”AO RESERVATÓRIO 

N A D T R  P B RESERVATÓRI
O 

 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura e exploração de áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
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Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.12 Condições de Vida 

 

A seguir são apresentados os impactos sobre Condição de Vida, cuja sintese encontra-se 

na tabela 4.11. 

 

4.12.1 Insegurança da População que Será Deslocada ou que Terá suas Atividades 

 Afetadas 

 

O conhecimento  sobre a realização do empreendimento e os impactos associados trazem 

para as 1.526 famílias  da Área Diretamente Afetada, que deverão abandonar  suas fontes 

de trabalho e locais de moradia, a necessidade de repensar sua atual forma de vida e o 

desenvolvimento das suas atividades econômicas. 

 

Esta situação gera instabilidade no cotidiano da população afetada, sentimentos de 

apreensão, e mudanças em suas relações  tradicionais com os poderes e lideranças locais. 

 

Este processo tem inicio com as primeiras noticias sobre a implantação do 

empreendimento e se desenvolve, com diferentes graus de  expectativas e inseguranças, 

até que  sejam  estabelecidas soluções e/ou acordos com o empreendedor. 

 

O impacto é considerado negativo, com probabilidade de ocorrência alta, localizado, de 

duração temporário e reversível. A sua magnitude é grande e o grau de relevância é alta.  

A sua inserção territorial é na área diretamente afetada e entornos. 

 

4.12.2 Transtornos à População Residente no Entorno da Obra 

 

O inicio das obras para a implantação do empreendimento deverá provocar, desde a fase 

de adequação das estradas de acesso e implantação do acampamento e canteiro de obras, 

aumento da circulação de veículos, principalmente caminhões, o que acarretará, por sua 

vez, aumento das interferências com os moradores locais, aumento da poeira e ruído nas 

vias que constituirão os seus trajetos. 
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A movimentação de veículos será intensa durante o tempo de permanência das obras civis,  

que tem uma duração estimada de quatro anos. 

 

O grande número de trabalhadores que deverão ficar alojados na área do acampamento, 

poderá também significar um aumento de circulação de pessoas nos estabelecimentos da 

área rural. Esta maior circulação poderá ocasionar conflitos, problemas de roubo de 

animais, invasão de terras, etc.. 

 

Este é um impacto negativo, com probabilidade de ocorrência alta,  localizado, temporário 

e  reversível. A sua magnitude é considerada pequena e a sua relevância baixa. A sua 

inserção abrange a  área da barragem, os  respectivos acessos e entornos. 

 

4.12.3  Transtornos à População de Miracema do Tocantins, Lajeado e Tocantínia, 

 Decorrente de Aumento de Circulação de Pessoas e Provável Aumento do  Custo 

de Vida 

 
A construção das obras e o aumento de população fixa e flutuante deverá  significar um 

aumento de circulação de pessoas, principalmente em Miracema, Lajeado 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 alugueis  residenciais e 

comerciais e o custo de vida tenderá a se elevar pelo excesso de demanda. Em Tocantínia 

poderá haver incidentes nas áreas indígenas, por uma maior pressão antrópica. A 

segurança da população, de modo geral, deve registrar uma queda significativa.  

 

O conjunto destes transtornos faz com que este impacto seja considerado negativo, 

reversível, de grande magnitude e alta relevância.  
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4.12.4  Perda de Fonte de Alimentação e Renda 

 
A população da área rural, em sua maioria se alimenta de produtos cultivados pela própria 

família em roças próprias, complementados com produtos originados da pesca de 

subsistência, caça, troca de mercadorias e aquisição de alguns gêneros nos mercados 

locais. 

 

A pesquisa realizada na área a ser diretamente afetada indica que cerca de 76% dos 

chefes de família entrevistados possuem uma pequena roça e que combinando com outros 

meios de subsistência desfrutam de uma razoável qualidade de vida. As roças existentes, 

via de regra, localizam-se nos próprios terrenos, e/ou na beira do rio ou ilhas. São 

pequenas culturas desenvolvidas com técnicas de cultivo rudimentares. Os principais 

produtos plantados são para consumo próprio. O excedente é comercializado. O 

deslocamento compulsório da população para outras localidades poderá implicar, pelo 

menos temporariamente, uma perda de fonte de alimentação. 

 

Este é um impacto negativo, reversível, de média magnitude e média relevância. 



 

  

TABELA 4.12 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: CONDIÇÃO DE VIDA 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

DESDE O 
INÍCIO 

DO 
PROJETO 

INSEGURANÇA DA POPULAÇÃO QUE SERÁ 
DESLOCADA OU QUE TERÁ SUAS 
ATIVIDADES AFETADAS 

N A L T R 1.526 FAMÍLIAS 
OU 6.483 PESSOAS 

G A ADA PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

2,3,4,5,6 TRANSTORNOS À POPULAÇÃO RESIDENTE 
NO ENTORNO DA OBRA  

N A L T R  P B ÁREAS DA 
BARRAGEM, 
ACESSOS E 
ENTORNOS 

 

2,3,4,5,6,7 TRANSTORNOS À POPULAÇÃO DE 
MIRACEMA/LAJEADO E TOCANTÍNIA, 
DECORRENTE DE AUMENTO DE 
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E PROVÁVEL 
AUMENTO DO CUSTO DE VIDA 

N A L T R  G A AI E 
ENTORNOS 

 

5,7 PERDA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E 
RENDA 

N C L P R  M M ADA PROGRAMA DE 
REMANEJAMENTO 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura  e exploração de áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.13  Saúde Pública 

 
Neste item são apresentados os impactos sobre a Saúde Pública, cuja sintese encontra-se 

na tabela 4.13. 

 
4.13.1  Aumento e Proliferação de Doenças Existentes na Região e Eventual Introdução 

de Novas Doenças 

 

Bastante articuladas com o saneamento, as condições de saúde pública de uma dada 

população constituem também indicador da qualidade de vida.  

 

Enfocadas à luz dos equipamentos e serviços, constatou-se que, conforme verificado no 

diagnóstico de saúde, o número e a distribuição dos equipamentos de saúde existentes na 

área de influência do empreendimento não se encontram dentro dos parâmentros de 

dimensionamento adotados pelo setor.  

 
Observou-se que o sistema de saúde não consegue atender satisfatóriamente à população, 

devido ao déficit de recursos humanos e à dificuldade de acesso aos serviços mais 

complexos. 

 

Esta situação pode-se agravar na medida em que poderá ocorrer uma  alteração no perfil 

da demanda por serviços de saúde, em função da introdução de doenças inexistentes na 

área, maior incidência de doenças endêmicas e de veiculação hídrica e aumento de 

acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais.  

 

A região de estudo registra uma vasta gama de doenças consideradas comuns; doenças 

diarréicas causadas por diversos tipos de verminoses, insuficiências respiratórias causadas 

por diferentes agentes infecciosos, dermatoses e doenças sexualmente transmissíveis.  

 

O grande afluxo de população fixa e flutuante, que deverá acorrer à área, contribuirá 

significativamente para o aumento do número de casos destas doenças, principalmente  as 

sexualmente transmissíveis e eventualmente a introdução de outras existentes.  
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Este é um impacto de grande magnitude e relevância, reversível, disperso por toda a área 

de influência. 

 

4.13.2  Aumento na Incidência de Doenças Endêmicas e de Veiculação Hídrica por 

 Possível Aumento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário 

 
Nos estudos de diagnóstico verificou-se que as doenças endêmicas se constituem em 

problemas de saúde pública na área.  

 

As endemias em geral, estão sendo acompanhadas e controladas pela Fundação Nacional 

de Saúde (FNS), através de estudos epidemiológicos e campanhas de controle e combate 

às mesmas. Dentre as várias medidas adotadas destacam-se, ações educativas e 

preventivas, acompanhamento de uso de medidas químicas no caso de dengue, larvicidas 

para tratamento perifocal, inseticidas de ação residual e tratamento de baixo volume com 

inseticida de grau técnico. 

 

Deve-se considerar entretanto, que as modificações ambientais impostas pela obra 

poderão interferir no ciclo silvestre de várias doenças, aumentando sua área de ocorrência 

e criando ecótopos artificiais, como é o caso dos triatomíneos, transmissores da Doença 

de Chagas. Essas modificações poderão, também, favorecer o aparecimento de novos 

criadouros para algumas espécies de vetores e hospedeiros intermediários.  

 

Tais fatores poderão contribuir para uma nova introdução de doenças já controladas na 

região ou mesmo, para a introdução de outras que não fazem parte  de sua nosologia, 

através da destruição de habitats onde ocorrem em sua forma enzoótica.  

 

No caso da implantação da UHE Lajeado, as principais alterações ambientais que influem 

diretamente no comportamento da fauna de invertebrados de interesse médico-sanitário 

são aquelas decorrentes dos desmatamentos e da formação do reservatório, 

principalmente quando se consideram os vetores transmissores de leishmaniose, malária, 

doença de Chagas, arboviroses, filariose e dengue. 
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Com a formação do lago, prevê-se a formação de um criadouro potencial de mosquitos 

do gênero Culex e Mansonia, favorecido pelo novo ambiente e pelas alterações na 

qualidade da água. Eles não transmitem doença mas causam desconforto à população. Os 

remansos com lâmina d’água pouco profunda e vegetação aquática abundante são habitats 

ideais para o desenvolvimento de mosquitos e caramujos. Nos trechos onde irão se formar 

poças com água estagnada ou pequena correnteza poderão surgir criadouros adequados, 

também, para algumas espécies de mosquito do gênero Aedes.  

 

O possível aumento de invertebrados de interesse médico - sanitário apresenta alta 

relevância e magnitude, pois os mesmos poderão se dispersar pela área, de maneira 

permanente e irreversível. 

 

4.13.3  Aumento na Incidência de Doenças Ocupacionais e Acidentes de Trabalho 

 
A obra, por sua vez, constitui uma fonte de moléstias ocupacionais diversas, adquiridas, 

pelos trabalhadores através do contato mútuo ou pelo próprio trabalho. A poeira, um dos 

agentes mais nocivos na obra, poderá acarretar doenças pulmonares. O cimento, 

responsável pela asfixia mecânica, provoca a irritação das vias respiratórias e dermatoses. 

Acidentes com cortes podem favorecer infecções, como o tétano. 

 

O ruído excessivo pode provocar a surdez profissional, e o isolamento elétrico 

operacional, por mais adequado que possa parecer, está sujeito ao desgaste mecânico,  

expondo os trabalhadores ao risco de traumatismos. 
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Uma obra de grande porte com maquinário pesado e envolvendo uma grande quantidade 

de trabalhadores, na maioria braçais, facilitará a exposição a acidentes de trabalho, que 

também estão associados ao uso de máquinas em trânsito e de veículos no canteiro de 

obras.  

 

A adequada aplicação das normas de segurança poderá minorar estes eventuais impactos. 

Estes foram impactos considerados localizados, temporário, reversíveis que deverão 

ocorrer mais no período de pico das obras, sendo de média magnitude e relevância  



 

  

TABELA 4.13 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: SAÚDE PÚBLICA 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

2,3,4,5,6,7 AUMENTO E PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS 
EXISTENTES NA REGIÃO E EVENTUAL 
INTRODUÇÃO DE NOVAS DOENÇAS 

N A D T R  G A ADA E AI PROGRAMA DE SAÚDE 
PÚBLICA 

5,7 AUMENTO NA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS 
ENDÊMICAS E DE VEICULAÇÃO  HÍDRICA 
POR POSSÍVEL AUMENTO DE 
INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO 

N A D P I  G A ADA E AI PROGRAMA DE SAÚDE 
PÚBLICA 

2,3,4,5,6,7,
8, 

AUMENTO NA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS 
OCUPACIONAIS E ACIDENTES DE 
TRABALHO 

N A L T R  M M LOCAL DAS 
OBRAS E 
ACESSOS 

PROGRAMA DE SAÚDE 
PÚBLICA 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura  e exploração de áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.14  Patrimonio Arqueológico, Histórico e Cultural 

 

Neste item são relacionados os impactos sobre o Patrimônio Arqueológico, Histórico e 

Cultural, cuja sintese é apresentada na tabela 4.14. 

 

4.14.1 Perda de Sítios Arqueológicos 

 

Os levantamentos de campo na área diretamente afetada produziram uma amostra de 

dezessete sítios arqueológicos, sendo que dez deles são cerâmicos, cinco líticos, um lito-

cerâmico e um rupestre. 

 

A metodologia empregada nestes levantamentos de campo (prospecções extensivas) não 

teve por objetivo esgotar a totalidade de sítios arqueológicos existentes; a intenção foi 

identificar evidências de  ocupação humana de época pré-colonial em diversas parcelas da 

área de pesquisa, de modo a produzir alguns parâmetros qualitativos e quantitativos 

mínimos para caracterizar a ocupação pré-colonial deste trecho do médio rio Tocantins. 

 

Neste sentido, tendo por base as características ambientais da área afetada, os padrões de 

implantação dos sítios plotados e ainda a área efetivamente percorrida para encontrá-los, 

estima-se que a amostra obtida corresponde a cerca de 15 a 20% do total de sítios 

existentes na área diretamente afetada. 

 

As características dos sítios encontrados, indicam a priori uma intensa ocupação da 

região, sobretudo por populações ceramistas e agricultoras, caracterizadas 

arqueologicamente pelas grandes aldeias como os sítios dos córregos do Cipó e do 

Manduca, assim como os diversos sítios cerâmicos existentes entre Porto Nacional e 

Tocantínia. Estes sítios cerâmicos parecem configurar uma densa ocupação da região em 

uma época que não deve exceder a era cristã. Algumas características deposicionais e do 

material cerâmico indicam diferentes populações, e provavelmente também diferentes 

períodos de ocupação. 
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Por outro lado, a concentração de sítios líticos assim como de diferentes estilos de arte 

rupestre na região do Lajeado e ao longo desta serra indicam a presença de ocupações 

mais antigas neste trecho, associadas a sociedades de época pré-cerâmica, chamados 

genericamente de caçadores-coletores. Considerando as características morfológicas dos 

artefatos e a situação da área de pesquisa em âmbito supra-regional, estes vestígios podem 

alcançar até mesmo idade pleistocênica. Esta mesma área exibe também uma grande 

densidade de sítios cerâmicos, não raro associados aos sítios líticos, uma situação 

aparentemente propícia para a análise de processos de continuidade cultural e adoção 

gradual de uma economia com base na horticultura. 

 

Especificamente no trecho onde se localiza o eixo da barragem foram plotados dois sítios 

líticos - um dos quais muito grande e denso - e um sítio cerâmico; além disso encontrou-se 

também um sítio rupestre (gravuras) nos rochedos da corredeira do rio Tocantins, único 

até o momento na região. 

 

O dados levantados na pesquisa de campo confirmam plenamente 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 uma área-chave na 

compreensão da ocupação mais recente do planalto central brasileiro por populações 

agrícolas (e/ou técnicas e traços culturais associados à agricultura) advindas do norte, ao 

que tudo indica da calha do baixo Amazonas e adjacências, gerando ou influenciando 

significativamente a formação das grandes tradições culturais conhecidas na região central 

do planalto. 

 

O impacto sobre o patrimônio arqueológico é considerado como negativo, de ocorrência 

certa, permanente e irreversível, sendo de média magnitude e relevância. 

 

4.14.2  Perda de Locais de Lazer e Recreação da População 

 

Com a formação do reservatório a população local perderá seus principais locais de lazer 

e recreação. 
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As praias são os locais de lazer preferidos pela população urbana. A área ribeirinha, a 

vista para o rio, também constituem locais de descanso e contemplação desta população. 

Há alguns bares e restaurantes, clubes de recreio na beira do rio, principalmente nas 

proximidades de Palmas e Porto Nacional. 

 

O rio Tocantins e alguns afluentes, também são utilizados para pesca amadora 

(subsistência e esportiva). A tranformação do rio em lago significa também a perda de um 

referencial paisagístico.  

 

Este é um impacto disperso, irreversível, permanente de média magnitude e média 

relevância. 

 

4.14.3  Perda de Exemplares de Padrão de Assentamento Rural 

 

Na área rural existe um padrão de assentamento que se caracteriza por residências 

construídas com paredes de adobo ou tijolos de barro, piso de terra e cobertura de 

palha.Embora devam ser inundados vários exemplares, este tipo de construção é bastante 

comum na área rural do estado do Tocantins.  

 

Este impacto é disperso, irreversível, permanente de pequena magnitude e baixa 

relevância.  



 

  

TABELA 4.14 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

2,3,4,5, 6,7 PERDA  DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS N C L P I  M M ADA  PROGRAMA DE RESGATE 
ARQUEOLÓGICO  

5,7 PERDA DE LOCAIS DE LAZER E RECREAÇÃO 
DA POPULAÇÃO 

N C D P I  M M ADA  PROGRAMA DE 
ADEQUAÇÃO E 
RECOMPOSIÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 

5,7 PERDA DE EXEMPLARES DE PADRÃO DE 
ASSENTAMENTO RURAL 

N C D P I  P B ADA  

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura  e exploração de áreas de empréstimo; 
 5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.15 Instituições Governamentais 

 

Os impactos sobre as Instituições Governamentais são relacionados a seguir e a sua sintese 

é apresentada na tabela 4.15. 

 

4.15.1 Sobrecarga na Demanda dos Serviços Públicos, Municipais, Estaduais e Federais 

 
Com a construção da usina hidrelétrica de Lajeado haverá um aumento na demanda dos 

serviços públicos em geral, decorrente do aumento de população. As áreas de saúde, 

educação, habitação e segurança são as que deverão apresentar os maiores impactos. 

 

Com base nas estimativas relativas à composição da mão-de-obra que deverá trabalhar na 

construção, preve-se a necessidade de criação de  mais 1.870 vagas escolares, sendo 624 

na pré-escola, 1.014 no primeiro grau e 234 no segundo grau. Este número significa um 

aumento de 10% em relação ao número de matrículas de 1995. Isto é um valor 

extremamente alto, considerando-se os recursos atualmente existentes. E esta pressão 

deverá ser bem maior na medida em que o afluxo de população atraída será significativo.  

 

Na área de saúde, para atender a população trabalhadora foi estimada a necessidade de 

se garantir mais 23 leitos gerais. No acampamento está previsto a instalação de um 

ambulatório com capacidade de 31 leitos. Entretanto, considerando que o 

empreendimento deverá atrair para cada emprego direto cerca de 3 indiretos, a pressão de 

aumento da demanda nos equipamentos de saúde (postos, hospitais gerais e 

especializados) deverá ser bem maior. Esta situação se agrava ao se considerar que 

atualmente o atendimento médico pode ser considerado bastante precário em toda a 

região de influência e nos hospitais de referência do Estado. A ação da Fundação Nacional 

de Saúde deverá se intensificar.  
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Para alojar a mão-de-obra contratada para a construção da barragem deverão ser 

construídas cerca de 1.240 residências de vários tamanhos e padrões.Além destas, a 

procura por moradia deverá ser alta em função da população que será atraída para a área. 

Isto deverá significar uma piora substantiva no deficit habitacional de Palmas e Miracema. 

O não equacionamento desta situação poderá desencadear desde o início e durante a 

construção da obra um intenso processo de favelização das áreas urbanas destas sedes 

municipais,  e  as de Lajeado, Tocantinia e mesmo Porto Nacional.  

 

A área de segurança também registrará um aumento de demanda extremamente elevado. 

Muito embora não se tenha condições de quantificar este aumento na presente fase do 

projeto, há que se salientar que deverão ser previstas fórmulas de adequação deste 

segmento que será um dos mais impactados.  

 

De um modo geral, todos os serviços públicos terão uma sobrecarga - saneamento básico, 

elétrico, abastecimento, comunicação, etc. Os serviços administrativos das prefeituras, 

orgãos estaduais e federais, também deverão sofrer acréscimos de serviços o que pode 

significar uma necessidade de ampliação de seus quadros e/ou aumento de eficiência. 

 

Estes impactos, em seu conjunto, são de grande magnitude e alta relevância. São 

reversíveis e temporários, o que por si deverá exigir uma estratégia própria para seu 

equacionamento, tendo em vista a racionalização dos investimentos requeridos. 



 

  

 

 

 

TABELA 4.15 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

1.2.3.4.5.6.
7.8. 

SOBRECARGA NA DEMANDA DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E 
FEDERAIS 

N C D T R  G A MUNICÍPIOS 
DA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

CONVENIOS VARIADOS E 
ADEQUAÇÃO DA INFRA -
ESTRUTURA 

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura  e exploração de áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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4.16  Áreas Indígenas 

 

Os eventuais impactos sobre as aldeias Xerente e Funil sõ apresentados neste item, cuja 

sintese é indicada na tabela 4.16. 

 

4.16.1 Eventual Interferência  Sobre as Aldeias Xerente e Funil 

 

A construção da UHE de Lajeado afetará apenas indiretamente as áreas indígenas FUNIL 

e XERENTE. Não haverá perdas territoriais em razão da formação do lago, posto que a 

barragem terá seu eixo situado a montante das áreas indígenas. Contudo, convém alertar 

que não seria recomendável que o canteiro de obras fosse localizado na margem direita do 

rio, devido sua proximidade com a aldeia Funil e pela intensificação do tráfego na TO-010 

que a obra acarretaria.  

 
Ressalta-se que, mesmo com a colocação do canteiro na margem esquerda do rio, a 

construção da obra induzirá, temporariamente, um crescimento populacional em Miracema 

do Tocantins, Tocantínia e Lajeado, acarretando novas pressões sobre as áreas indígenas 

Xerente e Funil.  

 
Em um plano mais geral, é preciso ainda deixar claro que qualquer medida de 

desenvolvimento regional que tenha como loci municípios contíguos a terras indígenas, 

afeta de vários modos as populações indígenas (induzindo o crescimento demográfico e 

alterando a dinâmica sócio-econômica até então vigente, transformando o caráter da 

atividade econômica principal à qual as populações já estavam adaptados - no nosso caso, 

a substituição da pequena agricultura de subsistência e criação extensiva de gado por 

plantations ou a agro-indústria capitalizada, por exemplo). A relação “progresso/povos 

indígenas” é sempre diretamente proporcional no seu aspecto negativo: mais progresso 

regional, mais pertubação ao ambiente indígena. Mas esta evidência histórica não implica 

necessariamente em um impedimento a priori aos povos indígenas em co-participarem 

deste desenvolvimento.  

 
É possível contrabalançar ou mesmo transformar os efeitos negativos imediatos em 

benefícios, desde que os dirigentes e responsáveis pelas políticas de desenvolvimento 
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regional busquem um diálogo aberto, franco e honesto com os povos indígenas visando o 

estabelecimento de programas compensatórios de médio e longo prazo que levem em 

consideração suas necessidades e vocações enquanto povos diferenciados da população 

regional.  

 

Os Xerente estão inseridos no ambiente regional não de um modo passivo, mas reagindo a 

ele (como, aliás, qualquer outra população humana em contato com acontecimentos novos 

vindos de fora). O caráter desta reação tem variado ao longo da história, com o modo sob 

o qual os agentes daquele ambiente regional se apresentaram ou se impuseram aos índios 

(pacífica ou violentamente, negociando com honestidade ou pra tirar vantagens etc.). Os 

Xerente já fizeram várias concessões ao desenvolvimento regional (cessão de parcelas 

significativas do território tradicional para o processo de colonização, cessão de parcelas 

do território demarcado para estradas, cessão da força de trabalho de seus jovens para o 

mercado local, etc).  

 

Pelo acima exposto, pode-se considerar que o impacto sobre as áreas indigenas será 

localizado, reversível, temporário, de pequena magnitude e alta relevância. Entretanto, a 

questão é extremamente delicada e requer a colaboração de planos que tentem minimizar 

eventuais interferências. 



 

  

 

 

 

TABELA 4.16 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

FATOR AMBIENTAL: ÁREAS INDÍGENAS 

 

 

  ATRIBUTOS MAGNITUDE    

AÇÃO (1) IMPACTOS POSIT. PROB. 

DE 

ALCANCE DURAÇÃO REVERS. QUANTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃ
O 

GRAU 

DE 

INSERÇÃO 

TERRITORIAL 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

  NEGAT.  OCOR. ESPAC.     RELEVÂNCI
A 

  

2.3.4.5.6.7.
8,9 

EVENTUAL INTERFERÊNCIA SOBRE AS 
ALDEIAS XERENTE E FUNIL 

N A L T R  P A ÁREA 
INDÍGENA-

FUNIL E 
XERENTE 

ARTICULAÇÃO DO 
EMPREENDEDOR COM 
FUNAI E INSTITUIÇÕES 
MUNICPAIS E ESTADUAIS.  

(1) - Ações: 1 - Aquisição de Áreas; 2 - Adequação de acessos e instalação de canteiro e acampamento; 3 - Operação do canteiro e do acampamento; 4 - Abertura  e exploração de áreas de empréstimo;  
5 - Desvio do rio; 6 - Construção da barragem, vertedouro, tomada d’água e casa de força;  7  - Enchimento do reservatório; 8 - Conclusão das obras; 9 - Operação da  usina. 

 
OBS.: Impacto   : N - Negativo, P - Positivo;  

Probabilidade de Ocorrência  : C - Certa, A - Alta, B - Baixa; 
Alcance Espacial   : D - Disperso, L - Localizado; 
Duração   : P - Permanente; T - Temporária;  
Reversibilidade   : R - Reversível, I - Irreversível; 
Magnitude   : P - Pequena, M - Média, G - Grande; 
Grau de Relevância  : A - Alta, M - Média, B - Baixa 
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5. HIERARQUIA DOS IMPACTOS 

 

Após a avaliação e o agrupamento dos impactos mais significativos, a hierarquização 

segundo sua relevância constitui uma síntese que subsidia a previsão dos programas de 

mitigação e compensação e as conclusões sobre a viabilidade ambiental do 

empreendimento. 

 

Para tanto, foi utilizado um método "ad hoc", também conhecido como Reunião de 

Especialistas. Este grupo  foi formado pelos profissionais de diferentes disciplinas que 

participaram dos estudos. 

 

O método e os seus resultados são subjetivos; para minimizar este aspecto, os impactos 

foram classificados em patamares ou níveis de relevância. Considera-se que este 

procedimento foi suficiente para os resultados pretendidos. 

 

A equipe multidisciplinar foi integrada pelos seguintes profissionais: 

 

• 1  Biólogo - Biota Terrestre 

• 1  Biólogo - Fauna Aquática e Limnologia 

• 1  Geólogo - Geologia/Recursos Minerais/Geotecnia 

• 1  Geógrafo - Geomorfologia 

• 1  Engenheiro Civil - Hidrologia e Climatologia 

• 1  Engenheiro Civil - Equipe do Projeto 

• 1  Engenheiro Agrônomo - Pedologia/Uso e Ocupação das Terras 

• 1  Engenheiro Civil - Coordenador do Estudo Ambiental 

• 1  Economista - Sócio Economia 

 

Após apresentação dos impactos e discussão com todos os integrantes, foi consensada 

uma listagem-resumo dos impactos mais significativos, agrupando impactos afins, para 

facilitar o julgamento e a apresentação. A seguir, esses impactos foram classificados em 

dois níveis, como segue: 



 

  

1. Impactos Destacados como os Mais Relevantes 

 

- Deslocamento involuntário da população rural e da população urbana pela formação 

do reservatório.  

 

Este impacto, que atingirá 997 famílias da área rural dos municípios de Porto 

Nacional, Miracema do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Palmas e Lajeado, e 529 

famílias dos núcleos urbanos de Porto Nacional, Pinheirópolis, Vila Graciosa, 

Lajeadinho e Vila Canela, com as consequências econômicas e sociais inerentes para 

os afetados, foi considerado de forma unânime como o maior a ser provocado pelo 

aproveitamento.  

 

- 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. 

 

A consideração deste impacto temporário no destaque dos mais significativos se 

prendeu ao tamanho da população atraída pelo empreendimento (da ordem de 4000 

empregos diretos, que devem ser multiplicados 3 vezes para computar a  população 

total atraída) quando comparada com a população dos núcleos mais próximos: 

Miracema do Tocantins, com 15.800 habitantes, e Lajeado, com  800 habitantes.  

 

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).  
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- Melhoria da qualidade de vida da população do Estado e possibilidade de 

desenvolvimento econômico (industrias, agricultura tecnificada) pela maior 

disponibilidade de energia elétrica.  

 

- Alteração do mercado de trabalho e geração de  renda, pela construção da obra.  

 

- Perda e fragmentação de habitats naturais, com redução de populações vegetais e 

animais, que significará redução regional da biodiversidade ou erosão genética.  

 

- Alterações das comunidades de peixes, tanto no reservatório como no rio Tocantins a 

jusante da barragem. 

 

- Perdas 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 

Lajeado durante a construção das obras e esses mais Palmas, 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 por 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 local. 

 

- Deterioração da qualidade da água nos braços laterais e nas áreas rasas do 

reservatório, agravada pela variação do nível d’água.  

 

Os programas ambientais destinados a mitigar e compensar os impactos destacados 

como relevantes deverão receber maior atenção e, em princípio, mais recursos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

UHE LAJEADO  
 
 
 
 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
 
 
 
 
 
 

QUADROS PROSPECTIVOS 
 



ÍNDICE 

 

Pag. 

 

1. INTRODUÇÃO.............................................................................................................1 

 

2. HIPÓTESES PARA MONTAGEM DOS QUADROS PROSPECTIVOS....................2 

 

3. CONTEXTO PARA A NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ...............3 

 

4. QUADROS PROSPECTIVOS......................................................................................8 

 

5. CONCLUSÕES ..........................................................................................................18 

 



1 

 
1.  INTRODUÇÃO 

 

A consideração de dois quadros prognósticos para a região, com e sem a implantação do 

empreendimento, constitui-se em uma ferramenta para julgar sobre a viabilidade ambiental 

do mesmo. 

 

Os quadros prognósticos são necessariamente aproximados e dependem de várias 

hipóteses. Pretende-se então apenas a previsão de algumas características gerais, de 

forma qualitativa, em aspectos associados aos maiores impactos do empreendimento.  
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2. HIPÓTESES PARA MONTAGEM DOS QUADROS PROSPECTIVOS 

 

Serão abordados quadros paralelos - com e sem empreendimento - com visões 

prospectivas da região em um futuro que deve considerar a usina em plena operação e o 

reservatório já incorporado na dinâmica natural e socieconômica do entorno. Para tanto 

foi considerado um período entre 5 e 10 anos após o enchimento do lago e o início de 

operação da casa de força. Ou seja, após um período de 10 a 15 anos depois do início 

das obras, previsto para 1997-1998. 

 

Nesse espaço de tempo também terão sido assimilados os efeitos temporários da 

construção - chegada e posterior partida do grande contingente de trabalhadores, 

animação econômica decorrente do maciço investimento de recursos na construção civil e 

nas montagens eletromecânicas.  

 

Sem deixar de considerar a interdependência e os efeitos de retroalimentação entre as 

esferas natural e socio-econômica, os quadros serão desenvolvidos e apresentados 

dirigindo inicialmente o foco às questões socioeconômicas, que serão o motor das 

mudanças, e na sequência serão abordados os rebatimentos nas questões do meio físico e 

do meio biótico.  
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3. CONTEXTO PARA A NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

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,  e 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. Está se 

reconhecendo recentemente o potencial da energia térmica para conseguir acréscimos 

econômicos de oferta no contexto do sistema brasileiro, visto que a excepcional 

proporção de hidroeletricidade (da ordem de 92% na potência instalada e de 98% na 

geração efetiva) permite aumentar a garantia de oferta de energia com a instalação das 

usinas térmicas e a sua operação apenas nos períodos de falta de água, com o qual o 

custo de combustível fica bastante reduzido.  

 

Portanto, a sua importância continuará sendo marginal - de complementação da geração 

hidrelétrica - enquanto existam aproveitamentos hidrelétricos como Lajeado, com índice 
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custo-benefício de geração da ordem de 25-30 US$/MWh, visto que o custo de geração 

termelétrica se situa na faixa dos  40-45 US$/MWh. 

 

Portanto, a não implantação da usina de Lajeado deverá ser o resultado de um processo 

nacional de recessão econômica prolongada, onde a demanda de energia elétrica do 

sistema interligado crescerá a níveis menores que os esperados e onde a falta de recursos 

para investimentos poderia provocar carência de energia elétrica, que realimentaria o 

entrave ao desenvolvimento econômico.  

 

A falta de recursos para investimento na expansão da geração e em particular para a 

implantação da usina de Lajeado poderá estar acompanhada de um aumento das 

exigências ambientais para a implantação de empreendimentos hidrelétricos, através de 

movimentos de população atingida pelo remanejamento e de organizações dedicadas à 

defesa da natureza.  

 

Nesse sentido, é razoável supor que, nesta hipótese, nenhum dos aproveitamentos do rio 

Tocantins seria construído. Em termos de acesso ao mercado, todos eles se situam no 

traçado da linha de interligação dos sistemas norte-suleste  (Imperatriz-Serra da Mesa) 

ou seja, não existem vantagens específicas para nenhum deles. O aproveitamento de 

Peixe, ao sul de Lajeado, na parte alta da bacia do Tocantins, apresenta, segundo os 

estudos de inventário até agora realizados, impactos ambientais maiores e índice custo 

benefício menos interessante que Lajeado.  

 

Ipueiras e Tupiratins, situados respectivamente logo a montante e logo a jusante, 

apresentam também algumas desvantagens específicas: tamanho do lago e índice custo-

benefício, o primeiro; dificuldades técnicas de fundação da barragem e também índice 

custo-benefício, o segundo.  

 

Serra Quebrada e Estreito, localizados na região norte do Estado de Tocantins, 

apresentam boas condições dos pontos de vista econômico e ambiental - embora este 

último mostre interferência com a cidade de Carolina.  
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Lajeado, por outro lado, apresenta a vantagem locacional em relação a Palmas, capital 

do estado do Tocantins, que o torna uma oportunidade para desenvolvimento da região 

que constitui o embrião do novo estado.  

 

O traçado da capital, cujo plano urbano considera a existência do lago de Lajeado, a 

proximidade da usina dos maiores centros consumidores do estado, e a sinergia que pode 

ser explorada entre a movimentação econômica e a criação de infraestrutura para 

implantação da usina e a consolidação de Palmas e o seu entorno, destacam a usina de 

Lajeado como o empreendimento escolhido pelo estado de Tocantins como a primeira 

grande usina da região.  

 

Pode-se então prever que a não implantação de Lajeado estará acompanhada da não 

implantação dos outros grandes aproveitamentos do rio Tocantins.  

 

Por outro lado, a carência de energia verificada atualmente no Estado do Tocantins, e o 

alto crescimento da demanda levam a prever, que  serão necessárias complementações 

da geração estadual, devido ao comprometimento das fontes fora do estado que 

atualmente suprem o Tocantins.  

 

Portanto, pode-se supor que serão implantadas usinas menores, provavelmente em 

afluentes do Tocantins, para tentar dar conta das necessidades do próprio estado.  

 

Por outro lado, é necessário analisar os projetos cuja implantação está relacionada com a 

UHE Lajeado. Em termos de infraestrutura de transportes existem dois projetos supra-

regionais.  

 

A ferrovia norte-sul, que ligaria o estado de Goiás a Imperatriz, atingindo nesse ponto a 

ferrovia Carajás - São Luiz (porto de Itaqui), teve implantado até agora apenas um 

pequeno trecho no norte, próximo de Imperatriz. A sua continuação só pode ser pensada 

no cenário de desenvolvimento, ou seja com a usina de Lajeado operando. O traçado da 

ferrovia já levou em consideração o reservatório de Lajeado.  
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O outro projeto de transporte é a própria hidrovia do Tocantins, que, considerando 

eclusas em todas as barragens  do Médio Tocantins e em Tucuruí (eclusa esta que teve a 

construção iniciada junto com a construção da barragem) permitiria a ligação 
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da região de Peixe e Porto Nacional com Belém. Mesmo sem a eclusa de Tucuruí, a 

navegação até Imperatriz permitiria a saida oceânica no porto de Itaquí pela interconexão 

com a ferrovia Carajás São - Luiz. Este projeto é provavelmente  de maturação mais 

longa que o da ferrovia norte-sul e a sua efetivação depende obviamente da implantação 

de todos os aproveitamentos hidrelétricos do Médio Tocantins, em particular Lajeado. 

 

Na área de transportes existe ainda a hidrovia do Araguaia - Tocantins, que compete em 

termos de carga com as anteriores, pelo seu traçado quase paralelo. Considerada por 

alguns como a primeira alternativa, precisa, para a sua efetivação, da barragem de Santa 

Isabel, vista atualmente pelo setor elétrico como de muito difícil viabilização, pelo seu 

grande reservatório, na região mais preservada do rio Araguaia e pela sua relação custo-

benefício, relativamente desfavorável. 
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4. QUADROS PROSPECTIVOS 

 
A seguir, são apresentados os quadros elaborados por assunto, de forma a permitir 

comparações imediatas das alternativas com e sem o empreendimento de Lajeado.  

 



 
COM O EMPREENDIMENTO 

 
Infra-estrutura 
 
A cidade de Palmas têm sua infra-estrutura completa (sistema viário, água, 
esgoto, drenagem, edifícios públicos).  
 
Porto Nacional têm a sua orla reurbanizada e Miracema do Tocantins e 
Lajeado, aproveitando a infra-estrutura criada durante a construção da 
barragem, possuem boas estruturas básicas, para o porte das localidades, 
oferecendo oportunidades de desenvolvimento (instalação de industrias e 
serviços).  
 
A linha de transmissão de energia elétrica que liga os sistemas Norte e Suleste 
(linha Imperatriz-Serra da Mesa) é implantada. 
 
 
 
 
 
A usina de Lajeado garante energia para o estado e para exportação aos 
sistemas Norte e Suleste e provavelmente outras usinas do rio Tocantins estão 
sendo construidas (Serra Quebrada, Estreito, Peixe) além de usinas menores 
nos afluentes de margem direita, que completam a rede de abastecimento do 
Estado.  
 
É provável que a ferrovia norte-sul esteja sendo implantada, em função da 
demanda de transporte de grãos e outros produtos de exportação, para o porto 
de Itaquí.  
 
A hidrovia do Tocantins depende da existência de grandes volumes de carga e, 
como seria paralela à ferrovia Norte-Sul, provavelmente não estaria sendo 
implantada ainda. Apenas trechos nos estirões dos reservatórios, poderão ser 

SEM O EMPREENDIMENTO  
 

Infra-estrutura 
 
A cidade de Palmas têm a sua infraestrutura completa, porém 
provavelmente com deficiências em alguns aspectos, por insuficiencia de 
recursos. 
 
As outras cidades da região (Porto Nacional, Miracema, estão com a sua 
infra-estrutura estagnada em função da falta de recursos). 
 
 
 
A linha de transmissão de energia elétrica que liga os sistemas Norte e 
Sudeste (linha Imperatriz - Serra da Mesa) é implantada, porém a falta 
de investimentos no setor elétrico nacional faz com que essa linha permita 
apenas otimizar o aproveitamento de Tucuruí para a região suleste, que 
deverá absorver grande parcela da sua energia, tornando difícil o 
abastecimento do estado do Tocantins. 
 
Provavelmente usinas menores nos afluentes são implantadas, para 
atender - embora com deficiências - a demanda do Estado. 
 
 
 
 
A infraestrutura de transportes está estancada , continuando a rodovia 
Belém-Brasilia como principal eixo regional. 
 
 
A hidrovia do Tocantins depende, para a sua concretização, das 
barragens hidrelétricas planejadas. Portanto, não existe, neste cenário, 
nenhuma chance de se implantar a hidrovia. 



 
utilizados como transporte. 



 
COM O EMPREENDIMENTO 

 
Atividades Econômicas 
 
Neste cenário, as melhores condições de infra-estrutura favorecem o 
desenvolvimento das atividades econômicas, nos vários setores.  
 
Observe-se que o quadro otimista, em termos de atividades econômicas, 
traçado neste cenário com o empreendimento, não depende em grande parte 
da construção em si da barragem, mas das circunstâncias de desenvolvimento 
econômico que, como se demonstrou no Capítulo 3, são necessárias para a 
própria realização da usina. 
 
No setor agropecuário, a disponibilidade de energia e de transportes poderão 
favorecer a exploração dos cerrados em terras com melhor aptidão, que 
poderão ter fertilidade corrigida e irrigação favorecida a partir dos 
reservatórios. Nesta perspectiva trata-se de empreendimentos de grande 
envergadura com aplicação de capital e tecnologia, dedicados à exportação 
(soja).  
 
Os projetos de reassentamentos constituirão pequenas unidades produtivas 
que, nessas condições, poderão evoluir para polos de produção de alimentos 
básicos para a região.  
 
Projetos como o PRODECER terão chances de sucesso e de se difundir, 
conseguindo fugir dos extremos minifundio-latifundio com agropecuária de 
melhor produtividade.  
 
Na base do desenvolvimento agropecuário, da disponibilidade de infra-
estrutura e de condições urbanas favoráveis, existe a chance de se desenvolver 
o embrião de uma atividade industrial, provavelmente a partir da transformação 
de produtos agropecuários. 

SEM O EMPREENDIMENTO 
 

Atividades Econômicas 
 
Neste cenário, as dificuldades financeiras e as carências de infraestrutura 
(viária, de energia, urbana) fazem com que se esgote o ciclo de 
desenvolvimento iniciado com a criação do estado e se observa 
estancamento nos vários setores econômicos.  
 
 
 
 
 
O setor agropecuário apresentará estancamento, com a estrutura 
baseada em dois modelos extremos: pequenas propriedades que servem 
para a subsistência de populações marginais e grandes estabelecimentos 
com pecuária extensiva, em ambos os casos com baixas produtividades.  
 
 
 
 
 
 
Projetos como o PRODECER terão poucas chances de se desenvolver e 
servir de exemplo, tendo em vista a falta de infra-estrutura e de recursos 
financeiros.  
 
A falta de infra-estrutura não permitirá o surgimento de um setor 
industrial.  



 
COM O EMPREENDIMENTO 

 
Atividades Econômicas  
 
O setor terciário (comércio, serviços) será desenvolvido, acompanhando a 
evolução agropecuária, industrial e urbana. O setor governamental do Estado 
do Tocantins, fortalecido pelo desenvolvimento econômico, dará grande 
impulso ao setor comercial e de serviços. 
 
 
Em termos de lazer e de turismo, adotadas medidas compensatórias para 
formação de praias na borda do reservatório, pode-se prever uma atividade 
apreciável destinada à população em geral, e mais uma possibilidade de 
exploração de esportes náuticos, dirigidos a setores com maiores recursos. Em 
todos os casos, esta  atividade estará limitada ao atendimento local e regional.  

SEM O EMPREENDIMENTO 
 

Atividades Econômicas  
 
O setor terciário (comércio, serviços), terá algum desenvolvimento 
complementar, impulsionado principalmente pela instalação das estruturas 
do novo Estado do Tocantins, nos primeiros anos do período. Esse 
impulso inicial se estancará com a parada do desenvolvimento 
econômico.  
 
Em termos de turismo e lazer pode-se prever continuidade no modelo 
atual de exploração das praias fluviais na estiagem.  
Deverá haver desenvolvimento de turismo nacional e internacional no 
Estado do Tocantins, porém destinado à região do Araguaia, que dispõe 
de recursos naturais para tanto.  



 
COM O EMPREENDIMENTO 

 
Questões Sociais 
 
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.  
 
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.  
 
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. 

SEM O EMPREENDIMENTO  
 

Questões Sociais 
 
O estancamento econômico forçará um estancamento, quando não um 
retrocesso, nas condições sociais da população da região.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O esgotamento do desenvolvimento baseado na criação do Estado do 



 
Tocantins deixará como resultado êxodo e populações marginais na 
periferia dos centros urbanos.  



 
COM O EMPREENDIMENTO 

 
Recursos Naturais 
 
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 legislação ambiental e a correta implantação da barragem, da usina e do 
reservatório, poderão contribuir com o equilíbrio ambiental. 
 
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 
 
Em relação ao rio Tocantins, a operação do reservatório de Serra da Mesa, nas cabeceiras, 
tenderá a regularizar as vazões, diminuindo as enchentes ordinárias e aumentando vazões de 
estiagem.  

 
Assim, vazões extremamente reduzidas como as observadas na década de 1950 deverão ficar 

SEM O EMPREENDIMENTO 
 
Recursos Naturais 
 
O estancamento econômico não significa necessariamente conservação 
dos recursos naturais.  
 
A falta de recursos significa em muitos casos sobre-exploração das 
terras, favorecimento de processos de erosão e assoreamento e poluição 
das águas. 
 
Contudo, o relativo estancamento demográfico e a lenta construção de 
infraestrutura devem tender a maior conservação dos recursos, em 
relação ao cenário com o empreendimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação ao rio Tocantins, a operação do reservatório de Serra da Mesa ,nas 
cabeceiras, tenderá a regularizar as vazões, diminuindo as enchentes ordinárias e 
aumentando vazões de estiagem.  
 
Assim, vazões extremamente reduzidas como as observadas na década de 1950 



 
ainda mais raras. Por outro lado, grandes enchentes como as observadas na década de 1980 
serão também reduzidas pela operação desse reservatório. 

deverão ficar ainda mais raras. Por outro lado, grandes enchentes como as observadas 
na década de 1980 serão também reduzidas pela operação desse reservatório. 
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5. CONCLUSÕES 

 

No item 3 foi demonstrado que a não implantação do aproveitamento de Lajeado deverá 

estar inserida num cenário de estancamento econômico. 

 

Grande parte das previsões econômico-sociais (positivas com o empreendimento e 

negativas sem o empreendimento) dependem dessa hipótese inicial. 

 

De toda forma, o quadro prospectivo de região com o empreendimento pode ser 

considerado positivo, na medida em que sejam implantados os programas de mitigação e 

de compensação dos impactos ambientais, tanto aqueles de recuperação e controle do 

sistema natural, como os destinados à recomposição e compensação econômico-social. 

 




