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APRESENTAÇÃO
O presente trabalho, intitulado “Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do
Tapajós – Estudo de Impacto Ambiental (EIA)”, foi elaborado pela CNEC
WorleyParsons Engenharia S.A., para a empresa.
O EIA apresenta os resultados dos estudos ambientais e é um documento integrante
do processo de licenciamento do AHE São Luiz do Tapajós junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) – Processo nº
02001.003643/2009-77. Vale observar que este EIA foi desenvolvido em atendimento
às diretrizes estabelecidas pelo IBAMA no “Termo de Referência para Elaboração do
Estudo de Impacto Ambiental e o Respectivo Relatório de Impacto Ambiental –
EIA/RIMA – Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós - Rio Tapajós",
encaminhado
pelo
referido
órgão
por
meio
do
Ofício
no
108/2012/CGENE/DILIC/IBAMA, em 17 de fevereiro de 2012 e aos respectivos Planos
de Trabalhos Específicos validados pelo IBAMA.
Este EIA objetiva caracterizar a região de implantação do AHE São Luiz do Tapajós,
levando em conta diferentes abrangências espaciais, de cunhos físico, biótico,
socioeconômico e cultural, delimitadas como as áreas de influência para os estudos
ambientais, bem como apresentar os cenários futuros para a região de instalação do
empreendimento, considerando as hipóteses de implantação e de não implantação do
projeto, avaliando os estudos referentes aos diversos temas de forma integrada, e os
respectivos Programas Ambientais.
Neste sentido, ressalta-se que este EIA busca, prioritariamente, a integração dos
programas e ações identificadas para evitar, minimizar e/ou compensar impactos
negativos e aquelas direcionadas aos positivos, com os programas colocalizados já
previstos ou mesmo em curso para a região onde se pretende inserir o
empreendimento, desenvolvidos nas esferas federal, estadual e municipal. Ressaltase também a recomendação de ações de compensação ambiental voltadas para a
preservação de áreas que ainda possuem potencial de biodiversidade representativo.
Para subsidiar a adequada avaliação ambiental e proposição de ações e programas
de controle, mitigação, compensação e monitoramento, este EIA contempla,
inicialmente, uma visão detalhada das características de engenharia do referido
aproveitamento hidrelétrico, seus objetivos e justificativas, estes à luz do planejamento
do governo federal para expansão do setor energético para os próximos 10 (dez)
anos. Tal planejamento encontra-se configurado no Plano Decenal de Expansão de
Energia 2021, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético e da Empresa de Pesquisa
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Energética (EPE). Neste contexto, há que se destacar a relevância do AHE São Luiz
do Tapajós para o suprimento da demanda energética brasileira.
Observa-se que a caracterização do empreendimento, referência para o
desenvolvimento do presente EIA, foi elaborada com base no projeto de engenharia
apresentado nos Estudos de Viabilidade do AHE São Luiz do Tapajós.
A base de conhecimento que os presentes estudos ambientais, de cunho
multidisciplinar, consolidam oferece subsídios importantes para as futuras tomadas de
decisão relacionadas ao empreendimento em tela, pautando-se no objetivo maior de
proporcionar condições para melhores oportunidades de vida para a sociedade,
buscando-se o equilíbrio necessário entre os princípios e diretrizes de sustentabilidade
e de desenvolvimento. Assim, o presente estudo tem o objetivo maior de verificar, sob
a ótica ambiental – incluindo-se aqui, obrigatoriamente, as múltiplas variáveis
socioeconômicas e culturais –, qual a configuração equilibrada que permita a
implementação de um empreendimento de grande porte e relevância para o país,
como o AHE São Luiz do Tapajós, sem ferir, de forma definitiva e irrecuperável, a
capacidade suporte de recursos naturais que prestam serviços ambientais
fundamentais para a manutenção não só da interação complexa do ecossistema
amazônico e que se configura com alguns atributos específicos na região onde se
planeja implantar o empreendimento, como também dos modos de vida da população
que aí habita e desenvolve atividades econômicas.
Desta forma, o EIA elaborado constitui um efetivo instrumento de planejamento para
subsidiar a análise da viabilidade ambiental do AHE São Luiz do Tapajós.
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ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do AHE São Luiz do Tapajós foi estruturado de
forma a melhor possibilitar a análise de seu conteúdo técnico à luz do “Termo de
Referência para Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e o Respectivo Relatório
de Impacto Ambiental – EIA/RIMA – Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós Rio Tapajós".
Nesse contexto, o documento ora apresentado em 25 volumes de textos, contempla,
na sequência, os seguintes conteúdos:
•

Volume 01: Introdução; Caracterização do Empreendedor; Caracterização da
Equipe Responsável pelos Estudos; e, Caracterização do Empreendimento;

•

Volume 02: Instrumentos Legais e Normativos; Planos e Projetos Colocalizados;
Definição das Áreas de Influência;

•

Volume 03: Área de Abrangência Regional (Caracterização Socioambiental da
AAR);

•

Volume 04: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta – AII (Meio
Físico);

•

Volume 05: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta – AII (Meio
Físico);

•

Volume 06: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta – AII (Meio
Biótico);

•

Volume 07: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta – AII (Meio
Socioeconômico);

•

Volume 08: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta – AII (Meio
Socioeconômico);

•

Volume 09: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID / Área
Diretamente Afetada – ADA (Meio Físico);

•

Volume 10: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID / Área
Diretamente Afetada – ADA (Meio Físico);
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•

Volume 11: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID / Área
Diretamente Afetada – ADA (Meio Físico);

•

Volume 12: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID / Área
Diretamente Afetada – ADA (Meio Biótico);

•

Volume 13: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID / Área
Diretamente Afetada – ADA (Meio Biótico) – Tomo I e Tomo II;

•

Volume 14: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID / Área
Diretamente Afetada – ADA (Meio Biótico);

•

Volume 15: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID / Área
Diretamente Afetada – ADA (Meio Biótico);

•

Volume 16: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID (Meio
Socioeconômico);

•

Volume 17: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID (Meio
Socioeconômico);

•

Volume 18: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta – AID (Meio
Socioeconômico);

•

Volume 19: Diagnóstico Ambiental da Área Diretamente Afetada – ADA (Meio
Socioeconômico);

•

Volume 20: Diagnóstico Ambiental da Área Diretamente Afetada – ADA (Meio
Socioeconômico);

•

Volume 21: Diagnóstico Ambiental da Área Diretamente Afetada – ADA (Meio
Socioeconômico) Tomo I e Tomo II;

•

Volume 22: Análise Integrada dos Principais Aspectos dos Meios Físico, Biótico e
Socioeconômico (Análise Integrada; Aspectos Metodológicos da Análise Integrada;
Compartimentos Socioambientais); Comunicação e Interação Social;

•

Volume 23: Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais (Fatores Geradores
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de Impacto, Matriz de Interação, Rede de Precedência dos Impactos e Avaliação
de Impactos); Impactos no Meio Físico; Impactos no Meio Biótico; Impactos no
Meio Socioeconômico - Tomo I e Tomo II;
•

Volume 24: Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais - Tomo I e Tomo II;

•

Volume 25: Prognóstico Ambiental (Cenário de não implantação do AHE São Luiz
do Tapajós; Cenário de Implantação do AHE São Luiz do Tapajós considerando os
estudos referentes aos diversos temas de forma integrada); Conclusões;
Referencias Bibliográficas; Glossário de Termos Técnicos e Siglas; Equipe
Técnica.

Complementam ainda os Estudos Ambientais do AHE São Luiz do Tapajós, 24
Volumes de Anexos (sendo: 02 Volumes de Anexos Fotográficos e 23 Volumes de
Anexos Gerais) e 04 Anexos Digitais, 13 Volumes de Mapas Temáticos, e 01 Volume,
designado de Sumário que contempla toda a itemização dos estudos compartimentada
pelos respectivos volumes com a indicação dos quadros, figuras, gráficos, ilustrações,
mapas.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR
1.1

EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS DO
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO SÃO LUIZ DO TAPAJÓS – AHE
SÃO LUIZ TAPAJÓS

A empresa responsável pela elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental do AHE São Luiz do Tapajós, é a empresa Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS.
Para isso possue registro ativo na ANEEL (nº 48500.004334/2009-94) e processo de
licenciamento ambiental do empreendimento no IBAMA (nº 02001.003643.17/200977).
1.1.1

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS DO
AHE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS

Na sequência são apresentadas as informações da empresa responsável pelos
estudos do AHE São Luiz do Tapajós:
Razão Social: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S. A.
CNPJ: 00.001.180/0002-07
Número cadastro: 979690
Endereço: AV. Presidente Vargas 409 13º andar
Bairro: Centro
Município: Rio de Janeiro
CEP: 20.071-003
Nome do dirigente: Valter Luiz Cardeal de Souza
CPF do dirigente: 140.678.380-34
Número cadastro do dirigente: 979682
Telefone: (0xx21) 2514 6425
Fax: (0xx21) 2514 5903
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E-mail: dg@eletrobras.com
Situação junto ao CTF: Regular
1.1.2

APRESENTAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO GRUPO PROPONENTE

A Eletrobras é uma empresa de capital aberto, controlada pelo governo brasileiro, que
atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Com foco
em rentabilidade, competitividade, integração e sustentabilidade, a companhia lidera
um sistema composto de 12 subsidiárias, uma empresa de participações, um centro
de pesquisas e metade do capital de Itaipu Binacional.
Líder em geração e transmissão de energia elétrica no Brasil, a Eletrobras é uma
empresa de economia mista e de capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de
Valores de São Paulo (Bovespa), de Madri e de Nova York. O governo federal possui
54,46% das ações ordinárias da companhia e, por isso, tem o controle acionário da
empresa. A companhia leva energia elétrica, bem-estar e desenvolvimento para os
brasileiros por meio de suas 169 usinas, sendo 40 hidrelétricas, 123 térmicas, quatro
eólicas e duas termonucleares, além de mais da metade das linhas de transmissão do
Brasil e seis empresas distribuidoras.
Suas empresas são responsáveis por 42.333 MW da capacidade instalada de geração
de energia elétrica no país, o que representa 35% do total da capacidade nacional, e
também por 51.118 quilômetros de linhas de transmissão, o que representa 52% do
total das linhas do Brasil.
A Eletrobras também dá suporte a programas estratégicos do governo, como o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), o
Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para
Todos) e o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).
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2. CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS
AMBIENTAIS
A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental para o Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós é de
responsabilidade da CNEC WorleyParsons, empresa constituída em 1959 e que
presta serviços na área ambiental desde 1980.
A CNEC (desde 2010 CNEC WorleyParsons), com sua principal sede em São Paulo,
foi a empresa pioneira no Brasil em projetos na área ambiental. Em meados de 1980,
tornou-se a primeira empresa a manter uma equipe especializada de profissionais
para estudos do meio ambiente, antes mesmo que o país adotasse uma legislação
específica para o setor. Sua atuação foi marcante, com inúmeros empreendimentos
executados, abrangendo não apenas os aspectos eminentemente técnicos das
diversas disciplinas envolvidas, mas também em práticas de relacionamento,
negociação e comunicação social com diversos segmentos sociais e efetiva ação na
área institucional.
Tem desenvolvido trabalhos ambientais que podem ser agrupados nas seguintes
categorias: planejamento e viabilidade socioeconômica e ambiental; licenciamento
ambiental; gestão ambiental e planejamento e desenvolvimento físico-territorial.
Aqui se destacam alguns dos projetos realizados em regiões de ambiência similar ao
do AHE São Luiz do Tapajós envolvendo domínio em áreas dos biomas amazônico e
cerrado, como os inventários hidrelétricos para aproveitamento energético das bacias
dos rios Madeira, Xingu, Araguaia, Tocantins e Juruena.
Inventários Hidrelétricos em
Bacias de Similaridade ao AHE
São Luiz do Tapajós

Áreas das Bacias Inventariadas

Madeira

Área da bacia: 63.150 km²

Xingu

Área da bacia: 110.000 km²

Araguaia

Área da bacia: 4.600 km²

Tocantins

Área da bacia: 379.833 km²

Juruena

Área da bacia: 190.931 km²

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012.

Destacam-se ainda estudos na forma de Avaliação Ambiental Integrada – AAI, aqueles
realizados para os rios Tocantins, Tapajós e Juruena.
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Com relação a estudos de licenciamento ambiental a CNEC WorleyParsons
Engenharia S.A. tem atuado em todas as fases regulamentadas pela legislação
brasileira, quais sejam na obtenção das licenças ambientais: LP – Licença Prévia, LI –
Licença de Instalação e LO – Licença de Operação.
No quadro a seguir são apresentados os principais empreendimentos cujo
licenciamento ambiental foi conduzido pela CNEC WorleyParsons em regiões de
domínios da Amazônia e Cerrado.
Empreendimentos de
Aproveitamentos
Hidrelétricos e Linhas de
Transmissão

Porte dos Empreendimentos Estudados

UHE Belo Monte

11.233 MW e área de inundação: 516 km²

UHE Serra do Facão

212,58 MW

UHE Estreito

1.087 MW e área de inundação: 400 km²

Linha Transmissão
Madeira

Trecho Rondônia/São Paulo; 2.369 km; 87 municípios; 600 kV;
3.150 MW

Linha Transmissão Norte
Brasil

Trecho Rondônia/São Paulo; 2.382 km; 87 municípios; 600 kV;
3.150 MW

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012.

A CNEC WorleyParsons atua, portanto, há 32 anos no setor de infraestrutura e meio
ambiente, realizando projetos e gerenciamentos de obras de grande, médio e pequeno
portes.
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2.4
2.4.1

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS
EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS
CNEC WORLEYPARSONS ENGENHARIA S/A
CNPJ: 11.050.205/0001-06
Inscrição Estadual: 148.815.584.110
C.C.M.: 3.953.840-0
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 – Vila Cruzeiro
04726-170 – São Paulo-SP

2.4.2

REPRESENTANTE LEGAL DA CNEC WORLEYPARSONS

Diretor
Engº Civil Antônio Carlos Batista Franklin de Matos

CPF 663.437.558-53
CREA 0600363193
IBAMA 317789

E-mail: antonio.matos@worleyparsons.com
TEL/FAX 5696-8606
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2.4.3

EQUIPE TÉCNICA – GERENTES, COORDENADORES GERAIS E
TEMÁTICOS

CNEC WORLEYPARSONS – MEIO AMBIENTE
Gerente de Projeto
Eng° Civil Antônio Carlos de Sá Pedroso

CREA 0682046765

Gerente Técnico
Arq. Nelson Tuzuki Yamaga

RG 4.551.454-SSP/SP

Coordenação

Coordenação Geral
Geol. Mauricio Accioly

CREA 5061028283
IBAMA 234909

Coordenação Meio Físico
Geol. Mário Vital dos Santos

CREA 600724040
IBAMA 315983
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Coordenação Meio Biótico
Biol. João Paulo Vezani Atui

CRbio 47375/01-D
IBAMA 2430492
ART 539/13 (6º Região)

Coordenação Meio Socioeconômico
Sociol. Matilde Maria Almeida Melo

DRT 175
IBAMA 23066

Responsáveis Técnicos das Equipes Temáticas

Cartografia e SIG – Sistema de Informação Geográfica
Geog. Marcos Reis Rosa

CREA 260.377.883-8
IBAMA 33.795

Meio Físico
Clima, Recursos Hídricos, Sedimentologia e Modelagem Matemática
Engº Civil e Físico Humberto J. Teixeira

CREA 600376792
IBAMA 314913
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Geologia, Aspectos Hidrogeológicos e Sismicidade
Geol. Andreas Bartorelli

CREA 0600221357
IBAMA 26761

Recursos Minerais
Geol. José Roberto Pierre de Proença

CREA 060174292-7
IBAMA 335542908

Variação do Lençol Freático
Geol. Jose Luiz Albuquerque Filho

CREA 0600998502
IBAMA 5453920

Geomorfologia, Instabilidade de Taludes/Encostas
Geol. Antonio Gonçalves Pires Neto

CREA 0600729151
IBAMA 230453

Pedologia, Aptidão Agrícola, Erosão das Terras
Engº Agr. Virlei Álvaro de Oliveira

CREA GO 1649
IBAMA 230280

Paleontologia
Geol. Lucas Veríssimo Warren

CREA 5062130072
IBAMA 2208211
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Espeleologia
Biol. Gisele Cristina Sessegolo

CRbio 8.060/3
IBAMA 52465
ART 424/13

Meio Biótico
Vegetação
Engº Florestal Manoel José Domingues

CREA 10359/D
IBAMA 210359

Macrófitas,

Fitoplâcton,

Perifiton,

Zooplâcton,

Qualidade

da

Água

Invertebrados Bentônicos, Ictiofauna e Ictioplâncton e Genética de Populações

Biol. Vilma Maria Cavinato Rivero

CRbio 06912-01
IBAMA 2232-74
ART 538/13 (6ª Região)
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e

Avifauna
Engº Florestal Fernando Mendonça D’ Horta

CREA 506044216-D
IBAMA 248674
ART 5060444216D SP/2

Herpetofauna
Biol. Dante Pavan

CRbio 031076/01-D
IBAMA 313797
ART 602/13 (6ª Região)

Mastofauna e Mamíferos Aquáticos
Biol. Tadeu Gomes de Oliveira

CRBio 11011/5-D
IBAMA245156
ART 541/13 (6ª Região)

Vetores de Interesse Médico e Potencial Malarígeno
Biol. Allan Martins da Silva

CRBio 45219/07-D
IBAMA 546526
ART 542/13 (6ª Região)
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Ecologia da Paisagem
Biol. Gustavo de Mattos Accácio

CRbio 20216/01-D
IBAMA 249511
ART 540/13

Meio Socioeconômico
Econ. Raul de Carvalho

CORECON 7226
IBAMA 214517

Sociol. Paulo Marcos Noronha Serpa

DRT/SP nº 13258/83
IBAMA 4337389

Arqueol. Solange B. Caldarelli

RG 3.776.462-7
IBAMA 248948

Sociol. e Adv. Carlos Caldarelli

OAB 125356 SP
IBAMA 294332

Aspectos Legais
Adv. Fabrício Dorado Soller

OAB SP 221.195
IBAMA 4120827
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CNEC WORLEYPARSONS - ENGENHARIA
Gerente de Projeto
Enga Civil Leticia Santos Masini

CREA 5061369465
IBAMA 5584556

Responsável Técnico do Projeto e Cartografia
Engo José Luiz Pettená

CREA 0600219777
IBAMA 752176

Hidráulica
Engº Edir Miranda dos Santos

CREA 0600547562
IBAMA 752158

Hidrologia
Engo Humberto Jacobsen Teixeira

CREA 600376792
IBAMA 314913

Elétrica
Engo George Nakamura

CREA 0600401533
IBAMA 220692

Arranjo Geral
Arqº Alex Ikegami

CAU A40051-3
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3
3.1

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
APRESENTAÇÃO

O presente capítulo apresenta a Caracterização do Empreendimento denominado
“Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós”, localizado no rio Tapajós,
com o eixo do barramento situado no município de Itaituba/PA.
A caracterização do empreendimento, suas estruturas e obras previstas constam dos
Estudos de Viabilidade Técnico-Ambiental – EVTE1, que definiram as características
básicas do arranjo geral do empreendimento, tais como: níveis operacionais, posição
do eixo do barramento, queda aproveitável, potência instalada, número de unidades
geradoras, cômputos métricos, custos e outros parâmetros que, conjuntamente,
propiciam a exploração do recurso hídrico de forma economicamente viável e
ambientalmente menos impactante.
Sob o aspecto da concepção global do empreendimento, buscou-se, nos Estudos de
Viabilidade do AHE São Luiz do Tapajós:
•

Aprimorar o conhecimento, a concepção e as peculiaridades estabelecidas nos
estudos de Inventário do rio Tapajós2;

•

A otimização técnica, econômica e ambiental de alternativas e a obtenção de seus
benefícios e custos associados, seguindo as diretrizes do Manual de Instruções
para Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos (Eletrobrás/DNAEE),
1997;

•

A obtenção de um estudo mostrando a forma mais apropriada de explorar o
potencial disponível nesse trecho do rio Tapajós, para que se possa licenciar e
licitar a concessão do aproveitamento hidrelétrico, conforme a legislação em vigor.

A metodologia, o desenvolvimento e o conteúdo dos estudos hidrológicos foram
acompanhados e analisados pela ANA – Agência Nacional de Águas e pela ANEEL –
Agência Nacional de Energia Elétrica, o que possibilitou o estabelecimento de curvas
de descarga e de séries de vazões médias mensais naturais previamente aprovadas e

1

- Relatório NE389-GE-000-RF-0001, revisão 1 Abr/2014, elaborado pela CNEC WorleyParsons,
entregue ao Comitê Técnico de Engenharia - CTE, para apresentação à ANEEL – Agência Nacional de
Energia Elétrica, sob o registro do Processo nº 48500.004334/2009-94.

2

- Estudos de Inventário Hidrelétrico dos Rios Tapajós e Jamanxim, elaborado pelo Consórcio Eletronorte
– Construções e Comércio Camargo Corrêa, em 2008.
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validadas para o curso do rio Tapajós, o que resulta em estudos energéticos
confiáveis.
Conforme a alternativa selecionada no EVTE, os estudos energéticos realizados para
o AHE São Luiz do Tapajós concluíram por 8.040 MW de potência instalada total, em
duas casas de força, sendo:
•

Casa de Força Principal com 7.740 MW de potência instalada, proveniente de 36
unidades de 215 MW, com turbinas do tipo Kaplan de eixo vertical;

•

Casa de Força Complementar, que atenderá ao Trecho de Vazão Reduzida – TVR,
com 300 MW de potência instalada, com 2 unidades hidrogeradoras, com turbinas
também do tipo Kaplan de eixo vertical, e potência nominal unitária de 150 MW.

A energia firme prevista nessa alternativa totaliza 4.012 MW médios, considerando
ambas as casas de força.
O nível no reservatório, que opera sem deplecionamento, foi mantido na cota 50,00 m,
acumulando um volume total da ordem de 7.766 x 106 m3 e ocupando uma área de
729 km2. Dessa área, cerca de 353 km2 correspondem à calha natural do rio,
resultando uma área efetivamente inundada de 376 km2.
Foram avaliadas 10 alternativas locacionais de eixos e arranjos, após a desafetação
de uma pequena área na borda do Parque Nacional da Amazônia – PARNA, com
potência instalada total variando entre 7,35 – 7,88 GW, sendo na faixa de 7,0 a
7,6 GW para a Casa de Força Principal, e de 0,25 a 0,37 GW para a Casa de Força
Complementar. A energia firme total resultante variou, nessas 10 alternativas de
arranjo, de 3.844 MW médios até 3.955 MW médios.
Essas mesmas alternativas foram também consideradas com uma vazão fixa de
1.068 m3/s, a ser mantida no Trecho de Vazão Reduzida (TVR), valor que corresponde
a 30% da Q7;103, com base na atualização das vazões médias diárias nos postos
fluviométricos representativos.

3.2

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A bacia hidrográfica do rio Tapajós é ilustrada na Figura 3.2/01 – Localização da
Bacia do Rio Tapajós, a seguir.

3

Vazão média de 7 dias consecutivos e período de retorno de 10 anos.
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Figura 3.2/01 – Localização da Bacia do Rio Tapajós

O sítio do empreendimento abrange área pertencente aos municípios de Itaituba e
Trairão, sendo que o eixo do barramento (coordenadas 4° 33' 7,51"e 56° 16' 42,76")
posiciona-se próximo à Vila Pimental, localizada na margem direita do rio Tapajós, e a
Casa de Força Principal (coordenadas 4° 31' 25,81" e 56° 14' 5,36") dista cerca de
8 km a montante da localidade de São Luiz do Tapajós.
A barragem principal situa-se a montante da Cachoeira de São Luiz do Tapajós e o
acesso ao local do empreendimento, pela margem direita, é realizado por estradas
não pavimentadas que ligam Itaituba, distante cerca de 65 km, às vilas de São Luiz do
Tapajós e Pimental, conforme descrito a seguir.
A partir da cidade de Itaituba, situada na margem esquerda do rio Tapajós, é feita a
transposição do rio por balsa até a localidade de Miritituba (na margem direita),
seguindo daí pela Rodovia Transamazônica (BR-230) por cerca de 11 km, de onde se
inflete à direita e prosseguindo no sentido SSW, por cerca de 48 km até alcançar a
localidade de Pimental, através de estrada vicinal, cujas condições de conservação
são precárias e se agravam bastante na época das chuvas. Outra possibilidade de
acesso, ainda pela margem direita, é por meio fluvial até a localidade de São Luiz do
Tapajós, que situa-se a cerca de 14 km a jusante da Vila Pimental.
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A localização do eixo do empreendimento e seus principais acessos são apresentados
na Figura 3.2/02 - Planta de Localização e Acessos e no desenho NE389-GE-000DE-0001, apresentado no item 3.17.

Figura 3.2/02 - Planta de Localização e Acessos
FONTE: EVTE, 2014

Pela margem esquerda registra-se a presença do PARNA – Parque Nacional da
Amazônia, que é atravessado pela Rodovia Transamazônica (BR-230) e que se
desenvolve praticamente paralela ao alinhamento do rio Tapajós, bastante próxima de
seu leito. Cabe ressaltar que o Parque Nacional da Amazônia teve seu limite alterado
pela Lei n° 12.678, de 25 de junho de 2012, não havendo nenhuma interferência entre
as obras e o reservatório com seus novos limites.

3.3

OBJETIVO

O empreendimento AHE São Luiz do Tapajós tem como objetivo primordial ampliar a
oferta de energia elétrica para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil.
A Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós é considerada estratégica, de interesse
público, estruturante e prioritária para efeito de licitação e implantação, conforme
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Resolução CNPE nº 3, de maio de 2011, e por isso é considerada no horizonte do
PDE 20214 para expansão do sistema de geração.
A elaboração no PDE do balanço de garantia física de energia do SIN – Sistema
Interligado Nacional tem por finalidade auxiliar na avaliação do equilíbrio estrutural
entre oferta e demanda, considerando a configuração hidrotérmica do PDE. A
demanda corresponde à carga de energia elétrica projetada, enquanto que a oferta é
composta pelo somatório dos certificados de garantia física de energia das usinas.
A análise do balanço apresentada no PDE 2021 indica a necessidade de que as
regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul recebam energia de outras regiões já a partir de
2012.
Como exemplos de fontes provedoras dessa energia, o PDE 2021 cita as usinas do rio
Madeira, além das usinas das bacias dos rios Tapajós, Juruena e Teles Pires,
representadas
nos subsistemas
Acre/Rondônia
e
Teles
Pires/Tapajós,
respectivamente, consolidando a tendência de expansão por hidrelétricas mais
distantes dos centros de carga.
Os Estudos de Viabilidade do AHE São Luiz do Tapajós buscaram definir a concepção
global do empreendimento, considerando e aprimorando a concepção e as
peculiaridades estabelecidas nos estudos de Inventário, visando a otimização técnica,
econômica e ambiental e a obtenção dos benefícios e custos associados, seguindo as
diretrizes do Manual de Instruções para Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos
Hidrelétricos (Eletrobras/DNAEE, 1997). O objetivo final é a consecução de um estudo
de viabilidade técnica, econômica e ambiental para apresentação à ANEEL, que
mostre de forma precisa e apropriada, a melhor alternativa para explorar o potencial
hidrelétrico existente nesse trecho do rio Tapajós.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA),
elaborados de acordo com o Termo de Referência emitido pelo IBAMA, têm como
objetivo a caracterização da região em que o empreendimento será implantado, a
identificação dos impactos ambientais decorrentes de sua implantação e a proposição
de programas e ações necessários à mitigação, controle e compensação dos
impactos, e objeto de apresentação ao órgão federal responsável pelo licenciamento
ambiental do empreendimento.

4

- Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2021, conforme Proposta para Consulta Pública do
PDE 2021
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3.4

CONCEITO DE USINA-PLATAFORMA

O AHE São Luiz do Tapajós foi concebido segundo o conceito de Usina-Plataforma,
que se baseia em uma concepção contemporânea de engenharia e construção que
tem como objetivo o desenvolvimento energético realizado de forma integrada e em
conciliação com a conservação do meio ambiente.
Trata-se de um conceito, ainda em construção, que foi aplicado seguindo as diretrizes
do documento emitido pelo Ministério de Minas e Energia5, no qual encontra-se a
seguinte definição básica: “consiste em uma metodologia para planejar, projetar,
construir e operar um aproveitamento hidrelétrico ou um conjunto de aproveitamentos
hidrelétricos situados em espaços territoriais legalmente protegidos, ou aptos a
receberem proteção formal e em áreas com baixa ou nenhuma ação antrópica, de
modo que sua implantação se constitua em um vetor de conservação ambiental
permanente”.
O Anexo 10 - Aplicação do Conceito de Usina-Plataforma, apresentado no EVTE,
discorre sobre os conceitos abrangidos e detalha as unidades onde os mesmos foram
aplicados, especificamente no AHE São Luiz do Tapajós. Partes daquele trabalho
estão reproduzidas a seguir.
3.4.1 OBJETIVO
No Brasil, a geração de energia através de usinas hidrelétricas é e ainda será, por
muito tempo, uma fonte barata, limpa e renovável. Enquanto na maioria dos países a
geração de energia elétrica cresce por meio da queima de combustíveis fósseis, no
Brasil esse crescimento se dá através da hidroeletricidade, uma vez que o país possui
uma das redes hídricas mais ricas do mundo, demonstrando arrojo e preocupação
com o futuro, procurando manter a sua matriz energética como umas das mais limpas
do mundo.
A maior parte do potencial hidrelétrico inexplorado pelo país está na região Norte,
principalmente na Bacia do rio Amazonas. A necessidade de exploração desse
potencial, aliada à preocupação com os impactos socioambientais específicos daquela
região, culminou com o desenvolvimento do conceito de usinas-plataforma. Este
conceito reforça a relação entre geração de energia e sustentabilidade ambiental,
possibilitando a implantação de empreendimentos com o mínimo de intervenção no
bioma, redução da emissão de poluentes na atmosfera e o máximo de geração de

5

- “Desenvolvimento de Aproveitamentos Hidrelétricos sob o Conceito de Usina-Plataforma”, do
Ministério de Minas e Energia.
VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 16
Revisão: 0

energia para o Brasil.
Este texto apresenta o conceito, de acordo com o estabelecido no documento citado6,
e desenvolve os aspectos nele explicitados para a fase de Planejamento (Estudos de
Viabilidade) do AHE São Luiz do Tapajós. Cabe destacar que o desenvolvimento da
aplicação destes conceitos ocorreu simultaneamente com o EVTE e o EIA/RIMA e
possibilitou um intenso debate a respeito da aplicabilidade desta nova visão,
enriquecendo os estudos deste aproveitamento.
O Brasil e, em particular, a Amazônia, possui um vasto potencial hidrelétrico e uma
das mais altas biodiversidades do mundo. Atualmente, com o avanço do teor dos
estudos ambientais e da proposição e implantação de programas ambientais de
compensação, mitigação e controle realizados no âmbito dos aproveitamentos
hidrelétricos, a clássica visão antagônica entre desenvolvimento e conservação parece
ultrapassada. O conceito de “Usina-Plataforma” é baseado nas plataformas de
petróleo e tem como objetivo a realização das menores intervenções possíveis nas
etapas de construção e operação das hidrelétricas sobre o meio ambiente, no caso a
floresta amazônica.
O Complexo Tapajós está sendo planejado na bacia do rio Tapajós e sua importância
energética pode ser comparável à sua relevância ambiental. Além de se situar no
coração do bioma amazônico, entre a confluência dos rios Juruena e Teles Pires e a
foz do Tapajós no rio Amazonas, é região de baixa densidade populacional, bem
conservada do ponto de vista ambiental e detentora de Unidades de Conservação que
perfazem 52% da sua área total.
3.4.2 HISTÓRICO
Desde a década de 1980, a preocupação com os impactos socioambientais dos
empreendimentos setoriais levou todo o setor elétrico a coordenar esforços que
garantissem o adequado tratamento dessas questões. Frutos desse trabalho são as
diretrizes de atuação e as políticas ambientais, aplicadas em consonância com o
desenvolvimento técnico-científico e as demandas políticas e sociais do país.
O conceito de usina-plataforma vem consolidar todas as boas práticas socioambientais
na construção de hidrelétricas que foram sendo assimiladas ao longo do tempo em um
modelo que reforça e prioriza a preservação e a conservação ambiental, com foco no
mínimo impacto e na maior recomposição ambiental possível.

6

- “Desenvolvimento de Aproveitamentos Hidrelétricos sob o Conceito de Usina-Plataforma”, do
Ministério de Minas e Energia
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O Ministério de Minas e Energia, com o apoio das empresas do Sistema Eletrobras,
vem desenvolvendo trabalhos neste sentido que culminaram com a elaboração, no
início de 2013, do documento citado e utilizado como referência na elaboração do
EVTE do AHE São Luiz do Tapajós.
3.4.3 APLICAÇÃO DO CONCEITO USINA-PLATAFORMA AO AHE SÃO LUIZ DO
TAPAJÓS
Uma das principais consequências da construção de hidrelétricas são as migrações
populacionais e a dinamização da economia nas localidades, municípios e cidadespolo das regiões em que se instalam. Estas características trazem impactos positivos
sobre a economia local que, no entanto, podem ser danosos para os ecossistemas
naturais e sobre os modos de vida das populações tradicionais.
O conceito de Usina-Plataforma foi produzido para evitar que estes impactos se
intensifiquem, particularmente nos ambientes amazônicos, cuja relevância ecológica é
indiscutível não apenas para as populações humanas e biológicas que nele vivem,
mas para todo o planeta.
Sabe-se que a ocupação humana aliada à construção de estradas é responsável por
incrementar os processos de desmatamento e degradação ambiental e que estes são
mais graves em ambientes ainda preservados. Apenas para o AHE São Luiz do
Tapajós, prevê-se que sejam contratados cerca de 13.000 trabalhadores no pico das
obras.
Para minimizar os impactos desse grande contingente populacional sobre os
ecossistemas da região e para evitar processos de ocupação desordenados que
possam induzir ao desmatamento de novas áreas, particularmente na margem
esquerda do rio Tapajós, onde se localiza o Parque Nacional da Amazônia, e,
considerando que as áreas de uso antrópico permanecerão circunscritas a Itaituba e
ao seu entorno, foram adotadas as seguintes estratégias:
•

O canteiro de obras principal e os acessos à obra deverão se localizar na margem
direita do rio, área já antropizada, de maneira a se reduzir os impactos sobre a
floresta amazônica localizada na margem esquerda, de modo geral mais
conservada e onde se situa o Parque Nacional da Amazônia;

•

Os alojamentos dos trabalhadores deverão se localizar na margem direita e em
locais já ocupados, de modo a se reduzir processos de desmatamento e ocupação
na margem esquerda do Tapajós e a facilitar o acesso às obras;

•

Ao final da construção das obras, as estruturas residenciais produzidas deverão
ser desativadas e as áreas devidamente recuperadas;
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•

Na margem esquerda, haverá um canteiro secundário para apoio das obras das
ensecadeiras e barragem que serão construídas a partir da referida margem. O
acesso a esse canteiro dar-se-á pela BR-230 (Transamazônica) sem necessidade
de abertura de novos acessos. Este canteiro deverá ser desativado ao final das
obras e as áreas devidamente recuperadas.

Dado que a base econômica da região é predominantemente o extrativismo mineral,
madeireiro e pesqueiro, e que o primeiro se encontra em decadência na bacia e o
segundo possui amplas restrições legais, principalmente a partir de 2006, quando
várias UC foram criadas na bacia do Tapajós, propôs-se que além dos cuidados que
deverão ser tomados a partir do conceito de Usinas Plataforma, que os
empreendedores, em conjunto com o poder público municipal, estadual e federal,
apoiem ações de planejamento regional que respeitem as principais vocações da
região, considerando a pujança de sua fauna e flora, os preceitos do desenvolvimento
sustentável, bem como a grande extensão de terras legalmente protegidas.
Os aspectos do Conceito de Usina-Plataforma aplicados ao EVTE de São Luiz do
Tapajós abrangeram:
•

Minimizar o uso das áreas referentes às obras civis decorrentes ou associadas ao
empreendimento, como vilas residenciais, alojamentos, canteiros de obras, vias de
acesso existentes ou novas, áreas de empréstimos, bota-foras, linhas de
transmissão, subestações e áreas de segurança.
o As estruturas de concreto e os canteiros de maior porte foram
posicionados na margem direita, reduzindo o impacto causado na margem
esquerda, onde está situado o PARNA. A localização do porto é a mais
próxima possível do canteiro.

•

Prever acesso controlado aos canteiros e alojamentos e restrito às pessoas
diretamente envolvidas na construção.
o O acesso aos canteiros será controlado e só será permitido às pessoas
envolvidas no empreendimento.

•

Não permitir, articulado com o poder público, o surgimento de vilas permanentes
ou novas cidades durante e após o término da construção do empreendimento na
Área Diretamente Afetada (ADA).
o Será feita articulação com o Poder Público de forma a se evitar
aglomerações externas à área do empreendimento. Para tal, estão
previstas diversas estruturas de lazer no local, proporcionando aos
trabalhadores condições de permanecerem no local do empreendimento.

•

Dispor, no alojamento da fase de construção, de infraestrutura com a finalidade de
proporcionar aos trabalhadores condições de permanecerem no local inclusive nos
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períodos de folga, se assim preferirem, evitando o surgimento de estabelecimentos
comerciais satélites.
o Está previsto a criação de estruturas de lazer, proporcionando aos
trabalhadores condições de permanecerem no local do empreendimento.
Foram adotadas práticas recentes a espelho do que vem sendo feito em
aproveitamentos hidrelétricos de mesmo porte.
•

Na fase de operação, a usina hidrelétrica terá elevado grau de autonomia e baixo
contingente local. Para abrigar os funcionários desta fase deverá ser previsto
alojamento definitivo (hotel de operadores) na estrutura da usina onde os
funcionários ficarão alocados durante seus turnos, retornando a Cidade Base ao
final do mesmo, para o posterior retorno às suas residências.
o Está previsto a criação de um hotel no local do empreendimento onde os
trabalhadores ficarão hospedados durante seus turnos, sem necessidade
de ir para áreas no entorno do empreendimento, retornando à cidade base
ao final do seu turno.

•

Prever alojamentos, canteiros e outras infraestruturas de apoio às obras civis e de
montagem dos equipamentos eletromecânicos, compactos, de fácil desmonte e
com estruturas reutilizáveis, e localizados preferencialmente em área do futuro
reservatório ou áreas próximas já antropizadas, e serem ambientalmente
sustentáveis. Nessas áreas, deverão ser consideradas as melhores práticas de
gestão ambiental. Ao final da obra, as áreas não aproveitadas devem ser
recompostas. Os canteiros que não se localizarem na área do futuro reservatório
poderão servir de base de apoio para pesquisa e monitoramento da conservação
da biodiversidade local.
o Foram considerados, sempre que possível, tanto para cálculo da área
necessária quanto para os custos envolvidos, estruturas reutilizáveis e de
fácil desmonte. Para as áreas que serão utilizadas somente durante a
construção e que estão fora do reservatório, foi prevista a recomposição
utilizando espécies nativas.

•

Prever, em relação às áreas de empréstimo e de bota-fora, o balanceamento de
materiais buscando-se a utilização integral do material proveniente das escavações
obrigatórias e a otimização das condições das áreas a serem exploradas e de
acesso (estrada de serviço), de forma a minimizar a área afetada do conjunto.
o O balanceamento de materiais está previsto. O volume de material que
será lançado nas áreas de bota-fora será alocado em áreas definidas, com
a finalidade de minimizar a área afetada.

•

Priorizar o acesso de equipamentos, materiais e pessoal por via fluvial. Caso seja
inviável, em parte ou integralmente, devem ser concebidas estradas de acesso, de
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modo a minimizar as interferências ambientais evitando ações de desmatamento,
ocupação desordenada, atividades econômicas informais e outros ilícitos
ambientais. Esta estrada será administrada e mantida pelo empreendedor,
podendo inclusive ser transformada em estrada para visitação e manutenção da
Unidade de Conservação (UC).
o O acesso de equipamentos, materiais e pessoas será feito prioritariamente
por via fluvial.
•

As estradas construídas, quando limitadas por UCs ou dentro de uma UC, devem
garantir acesso ao empreendimento somente às pessoas necessárias à obra ou
autorizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). Após a conclusão do empreendimento, só ficarão as estradas
estritamente necessárias à operação da usina ou demais atividades previamente
autorizadas.
o O empreendimento não possui características para a aplicação deste item.

•

Avaliar a utilização de projetos que causem menor impacto ambiental nas
alternativas para a transmissão entre a usina hidrelétrica e o seu ponto de conexão
com o Sistema Interligado Nacional. Em área preservada ou a ser preservada e
que tenha presença de vegetação nativa, prever preferencialmente o emprego de
torres altas.
o O traçado da linha de transmissão seguirá paralelo à estrada existente.

•

Estudar alternativas com subestações compactas, podendo ser ou não abrigadas
nas instalações da usina hidrelétrica, minimizando a área ocupada pelo projeto.
o A subestação da usina será do tipo GIS (Gas Insulated Substation –
subestação blindada e isolada em gás SF6), que ocupa uma área muito
menor quando comparada com a subestação convencional.

•

Contemplar um programa para a recomposição da área afetada, utilizando
espécies nativas e considerando a biodiversidade identificada nas áreas protegidas
das proximidades ou das que vierem a ser protegidas legalmente. Para tanto,
prever estudos da flora, visando à formação e manutenção de um banco de mudas
e sementes para a recomposição da vegetação após o término da construção da
usina e manutenção do patrimônio genético da flora (banco de germoplasma).
o Toda a área afetada que não for aproveitada após a conclusão da obra
será recomposta com mata nativa.

O Quadro 3.4.3/01 – Aplicabilidade do conceito Usina-Plataforma ao AHE São Luiz do
Tapajós, a seguir, apresenta os aspectos indicados no documento "Desenvolvimento
de Aproveitamentos Hidrelétricos sob o Conceito de Usina-Plataforma", editado pelo
MME em 2013, e as principais implicações e cuidados do projeto AHE São Luiz do
Tapajós em relação à aplicação do conceito Usina-Plataforma.
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Quadro 3.4.3/01 – Aplicabilidade do conceito Usina-Plataforma ao AHE São Luiz do Tapajós
Aspectos

Aspectos mais relevantes a serem
contemplados segundo texto do
MME, 2013

Aplicabilidade ao projeto
AHE São Luiz do Tapajós

Minimização do uso
das áreas referentes
às obras civis

Ter como premissa minimizar o uso
das áreas referentes às obras civis
decorrentes ou associadas ao
empreendimento, como vilas
residenciais, alojamentos, canteiros de
obras, vias de acesso existentes ou
novas, áreas de empréstimos, botaforas, linhas de transmissão,
subestações e áreas de segurança.

Evitar utilização da margem
esquerda, privilegiando-se o
uso da margem direita em
áreas já antropizadas;
Prever a localização do porto
dentro do canteiro (Canal de
Fuga).

Acesso
controlado/restrito

Prever acesso controlado aos canteiros
e alojamentos e restrito às pessoas
diretamente envolvidas na construção.

Considerar ações de controle
e acesso no detalhamento do
Plano Ambiental da
Construção.

Não permitir
surgimento de novas
vilas/cidades

Não permitir, articulado com o poder
público, o surgimento de vilas
permanentes ou novas cidades durante
e após o término da construção do
empreendimento na Área Diretamente
Afetada (ADA).

Aspecto de responsabilidade
do Empreendedor / Poder
Público a ser definido em
ocasião oportuna.

Fomentar a
elaboração do Plano
Diretor

Fomentar a elaboração de Plano
Diretor dos núcleos urbanos que
sofrerem influência da obra quando
este não existir.

Aspecto de responsabilidade
do Empreendedor / Poder
Público a ser definido em
ocasião oportuna.

Infraestrutura com
condições de
permanência no local

Dispor, no alojamento da fase de
construção, de infraestrutura com a
finalidade de proporcionar aos
trabalhadores condições de
permanecerem no local inclusive nos
períodos de folga, se assim preferirem,
evitando o surgimento de
estabelecimentos comerciais satélites.

Já considerado na definição
das áreas dos canteiros.

Identificação de
Cidade Base

Identificar localidade(s) apta(s) a
servir(em) como Cidade(s) Base,
mapeando-se já na fase de estudos as
carências de infraestrutura e um plano
de ação para capacitá-la(s) a ser(em)
base(s) de apoio ao empreendimento,
tendo em vista a fase de implantação e

Cidade base: Itaituba.
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Aspectos

Aspectos mais relevantes a serem
contemplados segundo texto do
MME, 2013

Aplicabilidade ao projeto
AHE São Luiz do Tapajós

de operação. A Cidade Base tem como
finalidade servir de apoio logístico à
implantação e operação do
empreendimento.
Alojamento definitivo
na estrutura da usina
para operação

Na fase de operação, a usina
hidrelétrica terá elevado grau de
autonomia e baixo contingente local.
Para abrigar os funcionários desta fase
deverá ser previsto alojamento
definitivo (hotel de operadores) na
estrutura da usina onde os funcionários
ficarão alocados durante seus turnos,
retornando a Cidade Base ao final do
mesmo, para o posterior retorno às
suas residências.

Já considerado no EVTE.

Infraestruturas (apoio
à civil e
eletromecânico) de
fácil desmonte e
reutilizáveis

Prever alojamentos, canteiros e outras
infraestruturas de apoio às obras civis
e de montagem dos equipamentos
eletromecânicos, compactos, de fácil
desmonte e com estruturas
reutilizáveis, e localizados
preferencialmente em área do futuro
reservatório ou áreas próximas já
antropizadas, e serem ambientalmente
sustentáveis. Nessas áreas, deverão
ser consideradas as melhores práticas
de gestão ambiental. Ao final da obra,
as áreas não aproveitadas devem ser
recompostas. Os canteiros que não se
localizarem na área do futuro
reservatório poderão servir de base de
apoio para pesquisa e monitoramento
da conservação da biodiversidade
local.

Já considerado no EVTE.

Balanceamento de
materiais, buscando
utilização integral das
escavações
obrigatórias

Prever, em relação às áreas de
empréstimo e de bota-fora, o
balanceamento de materiais buscandose a utilização integral do material
proveniente das escavações
obrigatórias e a otimização das

Já considerado no EVTE.
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Aspectos

Aspectos mais relevantes a serem
contemplados segundo texto do
MME, 2013

Aplicabilidade ao projeto
AHE São Luiz do Tapajós

condições das áreas a serem
exploradas e de acesso (estrada de
serviço), de forma a minimizar a área
afetada do conjunto.
Priorização do acesso
de equipamentos,
materiais e pessoal
por via fluvial

Priorizar o acesso de equipamentos,
materiais e pessoal por via fluvial.
Caso seja inviável, em parte ou
integralmente, devem ser concebidas
estradas de acesso, de modo a
minimizar as interferências ambientais
evitando ações de desmatamento,
ocupação desordenada, atividades
econômicas informais e outros ilícitos
ambientais. Esta estrada será
administrada e mantida pelo
empreendedor, podendo inclusive ser
transformada em estrada para
visitação e manutenção da Unidade de
Conservação (UC).

Já considerado no EVTE.

Estradas construídas
somente para pessoas
autorizadas

As estradas construídas, quando
limitadas por UCs ou dentro de uma
UC, devem garantir acesso ao
empreendimento somente às pessoas
necessárias à obra ou autorizadas pelo
Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). Após a conclusão do
empreendimento, só ficarão as
estradas estritamente necessárias à
operação da usina ou demais
atividades previamente autorizadas.

Considerar ações de controle
e acesso no detalhamento do
Plano Ambiental da
Construção.

Utilização de projetos
que causem menor
impacto ambiental nas
alternativas para
transmissão

Avaliar a utilização de projetos que
causem menor impacto ambiental nas
alternativas para a transmissão entre a
usina hidrelétrica e o seu ponto de
conexão com o Sistema Interligado
Nacional. Em área preservada ou a ser
preservada e que tenha presença de
vegetação nativa, prever
preferencialmente o emprego de torres

Já considerado no EVTE.
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Aspectos

Aspectos mais relevantes a serem
contemplados segundo texto do
MME, 2013

Aplicabilidade ao projeto
AHE São Luiz do Tapajós

altas.

Estudo de alternativas
com subestações
compactas

Estudar alternativas com subestações
compactas, podendo ser ou não
abrigadas nas instalações da usina
hidrelétrica, minimizando a área
ocupada pelo projeto.

Adoção de Subestação SF6,
sobre a Casa de Força.

Programa para
recomposição da área
afetada

Contemplar um programa para a
recomposição da área afetada,
utilizando espécies nativas e
considerando a biodiversidade
identificada nas áreas protegidas das
proximidades ou das que vierem a ser
protegidas legalmente. Para tanto,
prever estudos da flora, visando à
formação e manutenção de um banco
de mudas e sementes para a
recomposição da vegetação após o
término da construção da usina e
manutenção do patrimônio genético da
flora (banco de germoplasma).

Considerar ações de
recuperação de áreas
afetadas no detalhamento do
Plano Ambiental da
Construção e Plano de
Conservação da
Biodiversidade e dos
Ecossistemas Naturais.

Plano de criação de
áreas protegidas
contínuas

Propor um plano de criação de áreas
protegidas contínuas para o conjunto
das usinas hidrelétricas desenvolvidas
sob o conceito de usina-plataforma em
uma mesma bacia hidrográfica em
substituição às áreas protegidas por
cada usina hidrelétrica individualmente.

Consideradas ações no Plano
de Conservação da
Biodiversidade e dos
Ecossistemas Naturais.

Base de pesquisa de
instituições nacionais

Implantar, em articulação com o poder
público, uma base de pesquisa de
instituições nacionais com o intuito de
aprimorar os estudos da fauna, flora e
da biodiversidade na bacia
hidrográfica. Em virtude das usinas
hidrelétricas estarem localizadas em

Aproveitamento de
construções temporárias da
obra passíveis de utilização
como base de pesquisa e
apoio, ou criação de novas
edificações em áreas
afetadas, porém não
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Aspectos

Aspectos mais relevantes a serem
contemplados segundo texto do
MME, 2013

Aplicabilidade ao projeto
AHE São Luiz do Tapajós

áreas com alto grau de conservação
ambiental e ainda pouco estudadas,
existem grandes oportunidades para
que estas pesquisas obtenham
avanços significativos no conhecimento
da biodiversidade local, possibilitando
não só sua conservação mas também
o estabelecimento de patentes de
produtos.

inundadas.

Potencializar
atividades de uso
sustentável

Potencializar as atividades de uso
sustentável de recursos florestais e
pesqueiros já realizados por povos e
populações tradicionais, no âmbito da
área de influência direta do
empreendimento.

Adoção de medidas
norteadoras para a elaboração
e desenvolvimento do
PACUERA – Plano de
Conservação e Uso do
Reservatório Artificial.

Ampliar a faixa da
APP

Ampliar a faixa legalmente definida
para a Área de Proteção Permanente
(APP) em locais específicos do
reservatório, quando houver interesse
ecológico, ou seja, quando a mesma
implicar na necessidade de: (i)
manutenção da vegetação nativa ou de
interesse para a conservação e/ou; (ii)
manutenção de áreas de segurança
para proteção do reservatório e de
áreas contiguas legalmente protegidas.
A faixa de APP não precisa
necessariamente ter extensão uniforme
ao longo de todo o reservatório.

Consideradas ações no Plano
de Conservação da
Biodiversidade e dos
Ecossistemas Naturais.

Considerar a
conservação ou ações
correlatas no
zoneamento ambiental

Considerar a conservação ou ações
correlatas como uso prioritário no
Plano Ambiental de Conservação e
Uso do Reservatório Artificial
(PACUERA), no zoneamento ambiental
da Área de Preservação Permanente e
do seu entorno, e nos Planos de
Manejo das Unidades de Conservação.

Adoção de medidas
norteadoras para a elaboração
e desenvolvimento do
PACUERA – Plano de
Conservação e Uso do
Reservatório Artificial.

Potencializar as
medidas necessárias
à conservação da

Potencializar as medidas necessárias à
conservação da ictiofauna e promover,
em articulação com o poder público,

Consideradas ações no
Programa de Conservação e
Manejo Integrado da Fauna
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Aspectos

Aspectos mais relevantes a serem
contemplados segundo texto do
MME, 2013

Aplicabilidade ao projeto
AHE São Luiz do Tapajós

ictiofauna

ações voltadas ao ordenamento da
pesca na Área de Influência Direta
(AID) do empreendimento.

Aquática e Semiaquática.

Ampliar as estratégias
de comunicação

Incluir atividades permanentes com
foco no caráter conservacionista e em
outras especificidades das usinas
hidrelétricas sob o conceito de usinaplataforma, nas estratégias de
comunicação.

Promover o estabelecimento
de ações de comunicação,
considerando:
Cidadãos em geral;
Instituições não
governamentais, lideranças
locais e associados;
Representantes dos poderes
públicos municipais;
Educadores de escolas de
ensino fundamental e ensino
médio;
Universidades e instituições
de pesquisa;
Mídia local e regional;
Trabalhadores das obras e
funcionários do
empreendimento.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2014.

3.5

JUSTIFICATIVAS E PROJEÇÃO DA DEMANDA

3.5.1 JUSTIFICATIVAS
A geração de energia elétrica é essencial para que o Brasil continue crescendo e
alcance o desenvolvimento econômico e social almejado. No ano de 2011, conforme
dados da EPE no Balanço Energético Nacional (BEN – 2012), o Brasil apresenta uma
matriz de geração elétrica de origem predominantemente renovável, sendo que a
geração interna hidráulica responde por 74,0% da oferta.
O consumo de energia elétrica pelo setor residencial apresentou um crescimento de
4,4%. Já, o setor industrial apresentou aumento de 3,0% no consumo elétrico no
biênio 2011-2010, explicado pelo crescimento da produção física em algumas
atividades energo-intensivas.
Os demais setores: público, agropecuário, comercial e transportes, quando analisados
em bloco apresentaram variação positiva de 6,4% em relação ao ano anterior.
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Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2021, o país contará com um
acréscimo de 31,7 mil MW de geração hidrelétrica. A região Norte é onde ocorrerá a
maior expansão hidrelétrica, devido à entrada em operação de grandes
empreendimentos, com destaque para a usina hidrelétrica de Belo Monte, cuja
motorização se dará em três anos com a entrada em operação de seis máquinas de
611 MW por ano.
Dos 65.910 MW a serem acrescentados ao parque de geração de eletricidade até
2021, 61% já se encontra contratado através dos Leilões de Energia realizados pelo
governo até 2011. A parcela ainda a ser contratada, de acordo com o planejamento,
virá de fontes renováveis (principalmente hídrica e eólica), além de gás natural em
2021. A potência total dos projetos que comercializaram energia nos leilões de 2011
foi de 5.200 MW, correspondendo a uma energia de aproximadamente 2.900 médios
para o mercado regulado. Foi também dado prosseguimento ao processo das
licitações de empreendimentos de transmissão, tendo sido licitado em 2011, em três
leilões, um total da ordem de 3.800 km de linhas de transmissão.
Há várias formas atender essa demanda de energia elétrica, incluindo a geração por
meio de novas usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, energia eólica, solar,
além de outras fontes alternativas. Dentre essas possibilidades, a energia das usinas
hidrelétricas possui uma grande capacidade de geração concentrada e, em geral,
apresenta o menor custo. Além disso, utiliza uma fonte renovável de energia – o
movimento da água.
O Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós está localizado na bacia
hidrográfica do rio Tapajós, que apresenta grande potencial e vocação para geração
de energia hidráulica. Sua posição central no território brasileiro permite que a energia
gerada pelos empreendimentos já instalados ou planejados na bacia seja transmistida
para todo o país por meio do Sistema Interligado Brasileiro (SIN).
Considerando o planejamento da expansão de energia para o país, a geração do AHE
São Luiz do Tapajós, com 8.040 MW de potência instalada, considerando as 2 Casas
de Força, é suficiente para atender cerca de 20 milhões de residências brasileiras. Em
função da importância do AHE São Luiz do Tapajós na expansão da oferta de energia
elétrica de origem hidráulica para o SIN, seus estudos de viabilidade técnica,
econômica e ambiental (EVTE e EIA/RIMA), necessários à disponibilização do
empreendimento para leilão, fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento
- PAC 2 (2011 - 2014).
O AHE São Luiz do Tapajós é parte integrante do Complexo Tapajós, que prevê a
implantação de cinco usinas hidrelétricas na bacia do rio Tapajós, particularmente nos
rios Tapajós e Jamanxim, que acrescentarão mais de 10.000 MW ao sistema elétrico
brasileiro. Será um dos maiores complexos hidrelétricos do Brasil e do mundo. A
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potência gerada pelo Complexo Tapajós será capaz de produzir energia para 28,1
milhões de residências e substituir a queima de 30,5 milhões de barris de petróleo por
ano.
Salienta-se que o PDE 2021 inclui o AHE São Luiz do Tapajós na listagem de “novos
empreendimentos”, com entrada em operação prevista para 2018. Conforme se verá
adiante no Quadro 3.5.2.3/01 – Previsão de Novos Empreendimentos Constante no
PDE 2021, resulta uma potência total de 19.673 MW, a partir de 19 aproveitamentos,
dos quais o AHE Tapajós é o que apresenta maior geração, estimada, originalmente,
em 6.133 MV7, ou 31 % do total acima citado.
Além do alcance nacional do empreendimento, o estudo apresentado no EVTE partiu
da caracterização de 21 municípios do oeste paraense. Em seguida, foi elaborado o
prognóstico, com base em três vertentes de análise, revelados como os principais
fatores condicionantes do futuro da socioeconomia da referida macrorregião.
Foram, então, identificadas as demandas de energia elétrica no horizonte decenal. As
potencialidades regionais foram consideradas elementos fundamentais para o
estabelecimento da dinâmica do cenário futuro regional, sobretudo o potencial mineral
e o energético. As cargas industriais passíveis de condicionar o crescimento e o
desenvolvimento regionais foram tratadas separadamente:
•

o mercado tradicional, que abrange o suprimento em ambiente regulado, em
tensão abaixo de 230 kV;

•

o mercado das cargas industriais eletrointensivas ou grandes consumidores de
energia, relativo ao fornecimento em ambiente livre, em tensão acima de 230 kV.

Conclusivamente, o mercado regional de energia elétrica é caracterizado pelos
seguintes aspectos:
•

Uma demanda total de 116,6 MW e uma energia requerida de 629.279 MWh,
baseado em dados de 2009;

•

Este mercado regional poderá sofrer fortes alterações nesse período decenal,
mesmo considerando como premissa de projeção apenas o crescimento vegetativo
revelado pela demanda histórica e o comportamento das projeções da área
estudada. A análise feita no EVTE (2011) infere que, com a entrada dos grandes
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- Revisados no EVTE para 8.040 MW.
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projetos, tal mercado triplicará no horizonte 2009-2019, alcançando a casa dos
326,6 MW (demanda) e 1.928.640 MWh (energia) em 2019;
•

As atuais cargas industriais de demanda de energia elétrica sinalizam tendências
crescentes e, com a previsão de exploração das potencialidades regionais com
novos investimentos, este ritmo de crescimento será fortemente reforçado. O
incremento de consumo advindo da implantação de projetos intensivos em energia
elétrica, sobretudo do setor mineral com altos consumos específicos de energia
(cadeia de alumínio), é um fator condicionante de futuro que poderá ser
determinante para a região evoluir definitivamente para uma condição de polo
econômico regional e de desenvolvimento, conforme preconiza o planejamento
estadual. Trata-se da entrada de projetos que dependem da disponibilidade
energética em quantidade e qualidade para se instalarem. Assim, no caso de um
possível cenário de abundância energética, associado à exploração e
desenvolvimento das potencialidades minerais da região, esse mercado poderá
apresentar um quadro estruturalmente diferenciado.

3.5.2 PROJEÇÃO DA OFERTA E DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PDE
2021
Considerando a disponibilidade da versão do PDE 20218, são apresentados os
resultados e informações correspondentes a esta versão.
3.5.2.1 Sistema Existente e Interligações Regionais
A Figura 3.5.2.1/01 – Situação Atual do SIN ilustra, de forma esquemática, a
configuração do SIN referente ao ano de 2010, indicando também parte das
instalações que estavam previstas para serem implantadas em 2011/2012.

8

Ver “Proposta para Consulta Pública do PDE 2021” em www.epe.gov.br/PDEE/Forms/EPEEstudo.aspx
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Figura 3.5.2.1/01 – Situação Atual do SIN
FONTE: Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2020 - Brasília, novembro de 2011.

Face à distribuição geográfica dos grandes centros de carga, o Sistema Interligado
Nacional – SIN é dividido em quatro regiões geoelétricas interligadas, conforme
ilustrado na Figura 3.5.2.1/02 - Subsistemas que constituem o SIN - Sul,
Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste, abrangendo os estados abaixo relacionados:
•

Sul (S) – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná;

•

Sudeste – Centro-Oeste (SE/CO) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e
Rondônia;

•

Norte (N) – Pará, Tocantins e Maranhão; Amazonas e Amapá (a partir de 2013) e
Roraima (a partir de 2015);

•

Nordeste (NE) – Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia.
VOLUME 1

DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 31
Revisão: 0

Figura 3.5.2.1/02 - Subsistemas que constituem o SIN

No horizonte do PDE 2021, considerou-se que:
•

A interligação de três sistemas que atualmente estão isolados: Manaus, Amapá e
Boa Vista, será como um subsistema adicional, conectado ao subsistema Norte.
Com base nas datas para a entrada em operação das interligações, têm-se:
− a partir de julho de 2013, os sistemas Manaus e Amapá e,
− a partir de fevereiro de 2015, o sistema de Boa Vista.

•

Com a inauguração dessas interligações, todas as capitais do Brasil farão parte do
SIN. Essas interligações viabilizam, ainda, a construção de hidrelétricas em rios
localizados na margem esquerda do rio Amazonas, cujo regime hidrológico é
praticamente complementar ao resto do país.

•

O subsistema Belo Monte será conectado ao subsistema Norte a partir de abril de
2016. Destaca-se que a Casa de Força Complementar tem a entrada em operação
prevista para um ano antes da Casa de Força Principal (março de 2015).
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•

As usinas hidrelétricas dos rios Tapajós, Juruena e Teles Pires comporão um novo
subsistema denominado Teles Pires/Tapajós, que será conectado ao subsistema
Sudeste/Centro-Oeste a partir de 2015.

A Figura 3.5.2.1/03 – Interligações entre os Subsistemas do SIN mostra a
representação esquemática considerada no PDE 2021 para as interligações entre os
subsistemas nacionais, detalhando a forma prevista ao final do horizonte do estudo,
para fins de simulação energética a subsistemas equivalentes. As interligações
representadas em traços pontilhados estão previstas para se incorporarem ao SIN
durante o período analisado (2012-2021).
A interligação elétrica entre subsistemas de diferentes características sazonais e com
predominância de fonte hídrica propicia:
•

Maior flexibilidade nos intercâmbios de energia;

•

Melhor aproveitamento das especificidades de cada região, a partir da operação
integrada;

•

Otimização energética das bacias hidrográficas, com o aproveitamento das suas
diversidades hidrológicas;
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Figura 3.5.2.1/03 – Interligações entre os Subsistemas do SIN
FONTE: Proposta para Consulta Pública do PDE 2021

•

Ganhos sinérgicos;

•

Aumento da confiabilidade de suprimento, e

•

Redução do custo total de operação do sistema.

3.5.2.2 Projeção da Demanda de Energia Elétrica
Relativamente ao PDE anterior, no PDE 2021 foram revisadas algumas premissas,
destacando-se:

▪

Um ritmo de crescimento da economia um pouco inferior no primeiro
quinquênio;
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•

Uma diferença significativa no cenário de expansão dos segmentos industriais
eletrointensivos, nomeadamente no caso das indústrias de alumínio primário e de
soda-cloro;

•

A postergação da Linha de Transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus, adiando a
integração do sistema Amapá, da margem esquerda do Amazonas no Pará e da
região de Manaus ao Sistema Interligado Nacional (SIN), de janeiro de 2013 para
julho de 2013;

•

Contemplada a interligação do sistema Boa Vista ao SIN, a partir de outubro de
2014. Atualmente a região de Boa Vista é atendida pela importação de energia da
Venezuela.

Além dessas, foram incluídas, ainda, premissas específicas referentes à eficiência
energética.
De acordo com o PDE 2021, o incremento médio anual da carga de energia elétrica no
SIN será de 3.074 MWmed no período 2012-2021, representando uma taxa média de
expansão de 4,3% a.a. O Gráfico 3.5.2.2/01 – Evolução da Carga de Energia Elétrica
por Subsistema do SIN (MWmed) apresenta a participação das regiões
S+SE/CO+AC/RO e N+NE+Man/AP/BV e a taxa média de crescimento anual. Os
subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste e Acre/Rondônia respondem por 72% da
carga total, ou 2.202 MWmed ao ano, enquanto que os subsistemas Norte, Nordeste e
Manaus/Amapá/Boa Vista crescem, em média, 871 MWmed ao ano neste período.

Gráfico 3.5.2.2/01 – Evolução da Carga de Energia Elétrica por Subsistema do SIN (MWmed)
FONTE: Proposta para Consulta Pública do PDE 2021
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É importante destacar que a projeção de demanda de energia elétrica já contempla
cenários de ganhos de eficiência energética e de participação da autoprodução.
3.5.2.3 Expansão da Geração
O planejamento da expansão da oferta de energia elétrica é realizado com base em
normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, cujas
Resoluções determinam que o custo marginal de operação (CMO) deve ser igual ao
custo marginal de expansão (CME) e que o risco máximo de déficit permitido é de 5%
em cada subsistema do SIN. Assim, ao simular a operação futura do referido parque
gerador para uma determinada trajetória de mercado, a probabilidade de ocorrência de
déficit de energia, de qualquer magnitude, em cada ano de planejamento e em cada
subsistema eletroenergético do SIN, não pode ser superior a 5%, considerando-se
todos os cenários hidrológicos simulados.
A partir de 2015, o PDE 2021 considera a integração de grandes usinas na região
amazônica previstas no programa de geração e as consequentes ampliações das
interligações regionais. Citam-se, em particular, as instalações associadas ao AHE
Belo Monte (rio Xingu) e às usinas do rio Teles Pires (Colider, Sinop, Foz do Apiacás,
São Manoel e Teles Pires), a partir de 2015, e às usinas do rio Tapajós (São Luiz do
Tapajós), a partir de dezembro de 2018, conforme indicado no Quadro 3.5.2.3/01 –
Previsão de Novos Empreendimentos Constante no PDE 2021.
Quadro 3.5.2.3/01 – Previsão de Novos Empreendimentos Constante no PDE 2021

NOTA: a) Potência total do empreendimento.
FONTE: Proposta para Consulta Pública do PDE 2021
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O PDE 2020 já destacava a necessidade de que as regiões Sudeste/Centro-Oeste e
Sul recebessem energia de outras regiões a partir de 2012 e 2011, respectivamente.
Como exemplo de fontes provedoras dessa energia, cita as usinas do rio Madeira,
além das usinas das bacias dos rios Tapajós, Jamanxim e Teles Pires, representadas
nos subsistemas Acre/Rondônia e Teles Pires/Tapajós, respectivamente, consolidando
a tendência de expansão por hidrelétricas mais distantes dos centros de carga. O
potencial de atendimento desta região fica claro ao se constatar que seu excedente de
energia a ser exportado no ano de 2020 atinge um patamar superior a 8.000 MWmed,
correspondente a cerca de 16% da carga de energia da região Sudeste/Centro-Oeste.

3.6

HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO

3.6.1 ESTUDOS INICIAIS ATÉ 2002
Entre os estudos prévios mais importantes destacam-se os realizados pela Eletronorte
no período entre 1986 e 1991, levados parcialmente até a Etapa de Estudos
Preliminares. Outro estudo relevante e de interferência direta com o aproveitamento
hidrelétrico da bacia refere-se ao Projeto Executivo da Hidrovia Tapajós – Teles Pires,
que foi desenvolvido pela Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental –
AHIMOR. Este prevê a navegabilidade dos rios Tapajós e Teles Pires desde Santarém
até as proximidades da Cachoeira Rasteira, já no Teles Pires, contando com um
sistema de transposição de desnível na região das corredeiras de São Luiz do
Tapajós.
Em dezembro de 2001, a Eletronorte, por meio de convênio celebrado com o
Ministério das Minas e Energia, foi autorizada a desenvolver os Estudos de Inventário
Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do rio Tapajós, no trecho a jusante da confluência
dos rios Teles Pires e Juruena, com o objetivo de fornecer os elementos técnicos,
econômicos e ambientais imprescindíveis à análise da potencialidade energética da
bacia, dentro de um enfoque de planejamento integrado de utilização dos recursos
hídricos. A presença de importantes limitadores ambientais na área de estudo, tais
como: Parque Nacional da Amazônia, Florestas Nacionais Itaituba I e Itaituba II, outros
parques e florestas em processo de “Consulta”, Terras Indígenas, etc., e as
dificuldades inerentes à implantação de empreendimentos hidrelétricos na região
amazônica, levaram a empresa a tomar cuidados especiais visando à elaboração dos
estudos de inventário hidrelétrico.
Em março de 2002, a Eletronorte encaminhou solicitação de Registro Ativo para a
ANEEL, para a realização dos Estudos de Inventário do rio Tapajós e de seu
contribuinte o rio Jamanxim.
Durante o ano de 2002, a Eletronorte e o Ministério de Minas e Energia promoveram a
realização de reuniões técnicas com a participação de diversas instituições
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intervenientes, com o objetivo de discutir os objetivos principais desses estudos e
receber sugestões e colaborações no sentido de torná-los mais compatíveis com os
anseios interinstitucionais.
As discussões se estenderam à amplitude da área estudada e à abrangência das
avaliações. Um dos aspectos que ficou evidenciado, à época, foi o cuidado
recomendado por técnicos do MMA e IBAMA para a preservação das corredeiras de
São Luiz do Tapajós nos cenários de aproveitamento hidrelétrico, que deveriam ser
consideradas como uma das condicionantes principais dos estudos. Cuidados
especiais também foram recomendados para as regiões de planícies (zonas “úmidas”)
existentes na região de Jacareacanga e nas proximidades da confluência dos rios
Teles Pires e Juruena, ambas de relevante interesse ecológico.
Entre junho e julho de 2002, foram realizadas reuniões técnicas entre a Eletronorte,
DNIT e AHIMOR para a discussão dos estudos já realizados para a Hidrovia Tapajós –
Teles Pires e do sistema de transposição de desnível para as corredeiras de São Luiz
do Tapajós e sua interação com os estudos de inventário a serem realizados. Na
oportunidade, a AHIMOR disponibilizou a totalidade dos estudos por ela realizados
para a citada hidrovia.
Em setembro de 2002, foi efetuada visita técnica à região dos estudos, com realização
de sobrevoo dos rios Tapajós, Crepori e Jamanxim, além de reconhecimento terrestre
ao longo da BR-163, no trecho entre Moraes de Almeida e Itaituba, com vistas ao
melhor detalhamento do Termo de Referência para a contratação dos estudos de
inventário.
3.6.2 AÇÕES ENTRE 2002 E 2009
As tratativas com as instituições ligadas à área de Meio Ambiente prosseguiram
durante os anos seguintes, o Registro Ativo concedido pela ANEEL, em 2002, para a
Eletronorte expirou em 30/04/2004, sem que a mesma pudesse avançar na efetiva
contratação dos trabalhos.
Em 20 de janeiro de 2005, a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A
manifestou interesse em realizar os estudos de inventário do rio Tapajós e formalizou
solicitação de Registro Ativo na ANEEL. A Eletronorte também requereu a reativação
do Registro Ativo no início de fevereiro do mesmo ano. Devido ao interesse mútuo de
ambas as empresas pelo objeto do estudo, foram realizadas diversas reuniões com o
objetivo de conciliar esses interesses e buscar uma solução conjunta, com maior
eficiência e otimização de custos, o que resultou na celebração de um Termo de
Compromisso entre as partes em 21/01/2006. Tal compromisso foi comunicado à
ANEEL, ocasião em que foi solicitada a unificação do registro das empresas, tendo a
agência reguladora manifestado sua anuência em 03/02/2006, ficando o prazo de
VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 38
Revisão: 0

conclusão dos estudos ajustado para 31/07/2007. A partir dessa formalização, os
estudos passaram por uma etapa de planejamento geral, progredindo para o
desenvolvimento propriamente dito dos trabalhos.
Devido à complexidade associada à realização dos levantamentos de campo, em
função das dificuldades de acesso, grandes áreas de reconhecimento e das condições
meteorológicas adversas (períodos chuvosos ou presença de fumaça de queimadas
na região) que prejudicaram decisivamente os levantamentos de aerofotogrametria, os
estudos de inventário sofreram atrasos, e os prazos de conclusão foram revistos e
ajustados com a ANEEL, primeiramente para 31/01/2008 e posteriormente para
30/06/2008. Finalmente, os Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Tapajós
foram aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, através do
despacho nº 1.887 de 22/05/2009.
Um aspecto que chama a atenção é o período de tempo no qual a bacia do rio
Tapajós tem sido objeto de estudos visando o aproveitamento de seu potencial
hidrelétrico. Conforme apontado, embora os primeiros estudos tenham sido iniciados
em 1986, somente em maio de 2009, com a aprovação do estudo de inventário
desenvolvido pelo Consórcio Eletronorte – Camargo Corrêa, é que se chegou a uma
configuração formal para o aproveitamento do potencial hidrelétrico dos cursos dos
rios Tapajós e Jamanxim.
Em 23 de dezembro de 2008, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás e a
Electricité de France S.A. – EDF, celebraram entre si um “Protocolo de Intenções” com
vistas, como um de seus objetivos, a avaliar e possivelmente desenvolver projetos
específicos na área de geração de energia hidrelétrica.
3.6.3 AÇÕES A PARTIR DE 2009
Em maio de 2009, a Eletrobrás, Eletronorte e a Camargo Corrêa solicitaram à ANEEL
os Registros Ativos para o desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Socioambiental de cinco dos sete aproveitamentos identificados no
inventário hidrelétrico da bacia do rio Tapajós: São Luiz do Tapajós e Jatobá, no rio
Tapajós; e Cachoeira do Caí, Jamanxim e Cachoeira dos Patos, no rio Jamanxim.
Este conjunto de aproveitamentos passou a integrar o denominado “Complexo
Tapajós” (vide Figura 3.6.3/01 – Localização dos Aproveitamentos do Complexo
Tapajós).
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Figura 3.6.3/01 – Localização dos Aproveitamentos do Complexo Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.

Consoante o aludido “Protocolo de Intenções”, a Eletrobrás e a EDF manifestaram a
intenção de cooperar entre si para o desenvolvimento do projeto do “Complexo
Hidrelétrico de Tapajós”. Foram desenvolvidas interações entre a Eletrobrás e EDF
com a Eletrobrás Eletronorte e CCCC, visando ao desenvolvimento conjunto dos
estudos. Para isso, várias reuniões foram realizadas de forma a discutir e estruturar o
desenvolvimento dos trabalhos, até se chegar a um “Acordo de Cooperação Técnica”,
desenvolvido pelas quatro empresas e assinado em 17/07/2009. Com base nesse
acordo, o Registro Ativo na ANEEL, para os estudos de viabilidade dos cinco
aproveitamentos foi retificado, incluindo as empresas Eletrobrás e EDF.
Assim, até o final de 2011, os estudos de viabilidade foram realizados sob
coordenação técnica da Eletrobrás, através do Comitê Coordenador do Projeto,
composto por representantes da Eletrobrás, Eletrobrás Eletronorte, EDF e CCCC. A
parcela dos trabalhos de engenharia e meio ambiente que coube à CCCC foi
executada pela CNEC WorleyParsons Engenharia S.A. A parcela dos trabalhos dos
estudos eletromecânicos, que coube à EDF, foi executada pelo Centre d'Ingénierie
Hydraulique – CIH. Os Estudos Mercadológicos, Estudos de Conexão da Usina ao
Sistema Interligado Nacional, Estudos Energéticos e o estudo da subestação blindada
(com isolamento a SF 6) foram desenvolvidos pela Eletrobrás Eletronorte.
Ao longo dos primeiros anos destes estudos foi realizado pelos Ministérios de Minas e
Energia e de Meio Ambiente estudo para alteração dos limites de algumas unidades
VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 40
Revisão: 0

de conservação, com compensação de área. Este esforço culminou na Medida
Provisória 558, de 05 de janeiro de 2012, que foi em junho do mesmo ano convertida
para Lei Ordinária 12.678. Ao cabo de exaustivas análises técnicas e tratativas, foi
estabelecido, entre outras providências, um limite de estudo para o eixo de barramento
de São Luiz do Tapajós definido conforme a ATA de Reunião realizada em 06 de
dezembro de 2011 com representantes do MME, da Eletronorte e do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio-MMA) pelas seguintes
coordenadas UTM: ponto A, 580.158,65 E e 9.496.920,50 N e ponto AM01,
578.004,69 E e 9.499.257,73 N.
A definição desse limite permitiu a elaboração de novas alternativas de arranjo para o
AHE São Luiz do Tapajós, buscando um arranjo mais econômico dentro das
condicionantes ambientais.
Em agosto de 2012 a ANEEL, por meio do Despacho 2.499, incluiu na titularidade do
Registro Ativo (AHEs São Luiz do Tapajós e Jatobá no rio Tapajós e Cachoeira dos
Patos, Cachoeira do Caí e Jamanxim no rio Jamanxim), as empresas Cemig Geração
e Transmissão S. A., Copel Geração e Transmissão S. A., GDF Suez Energy Latin
América Participações Ltda., Endesa do Brasil S. A. e Neoenergia Investimentos S. A.
Em outubro do mesmo ano, através do Despacho 3.067, a ANEEL incluiu o Consórcio
Tapajós (CNPJ 16.777.714/0001-40) na titularidade de todos os processos referentes
aos aproveitamentos acima mencionados.
Finalmente, coube à CNEC WorleyParsons prosseguir na complementação dos
estudos de engenharia de São Luiz do Tapajós, considerando as peculiaridades das
novas alternativas. Os trabalhos complementares incluíram também novos
levantamentos de campo, tais como, cartografia, hidrometria, topobatimetria,
levantamento fundiário, etc.

3.7

ESTUDOS DA BACIA DO RIO TAPAJÓS

3.7.1 INVENTÁRIOS
3.7.1.1 Estudo de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Tapajós
Em 1986, as empresas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte e IESA
– Internacional de Engenharia S/A, firmaram o contrato para desenvolvimento dos
Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Tapajós e seus afluentes. Os estudos
previstos tinham como objetivo a avaliação das possibilidades de implantação de
aproveitamentos hidrelétricos, respeitando o critério de Potência de Referência Mínima
de 100 MW. Os trabalhos foram previstos para se desenvolver em conformidade com
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o estipulado no Manual de Inventário de Bacias Hidrográficas da Eletrobrás, sendo de
72 meses o prazo para sua realização.
Os estudos consideraram toda a bacia hidrográfica do Tapajós, sendo sua
abrangência definida principalmente pela potência de corte. Desta forma, foram
estudados aproveitamentos nos rios Teles Pires, Juruena, Tapajós, Crepori, Jamanxim
e seus tributários Tocantins, Aruri Grande, Novo e Claro.
A fase de mobilização e organização geral dos trabalhos, iniciada em novembro de
1986, teve duração de 8 meses e correspondeu aos primeiros contatos com a região.
Pode-se destacar, neste período: a viagem de exploração; os trabalhos de definição
de diretrizes e procedimentos aplicáveis; o planejamento geral dos trabalhos; as
definições estratégicas de ataque à bacia; e, a coleta de dados essenciais para início
dos trabalhos. De maio de 1987 a fevereiro de 1988, os trabalhos caracterizaram-se
por uma intensa atividade de aquisição de dados de campo destacando-se: o
reconhecimento aéreo; o reconhecimento fluvial/terrestre; as medições hidrométricas
nos principais rios; o levantamento cartográfico dos rios Tapajós, Jamanxim, Crepori, e
Novo; o reconhecimento geológico regional de toda a bacia; e, os estudos
multidisciplinares nos locais identificados no rio Tapajós. O período de março a
dezembro de 1988 foi marcado pelos estudos multidisciplinares no rio Jamanxim e
pelas medições hidrométricas em toda a bacia. A aquisição de dados correspondente
ao ano de 1989 foi limitada à operação da rede hidrométrica da bacia e à prospecção
sísmica em 4 sítios do rio Tapajós.
Por conta de problemas orçamentários ocorridos em 1988 e agravados em 1989, os
trabalhos sofreram uma redução no ritmo até o final de 1990, sendo, por fim,
totalmente paralisados em janeiro de 1991. Nessa ocasião, os trabalhos haviam sido
levados, parcialmente, até o nível de Estudos Preliminares.
3.7.1.2 Estudo de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Teles Pires
Com bacia hidrográfica situada entre os paralelos com latitude 7º 00’ e 15º 00’ S e
entre os meridianos com longitude 53º 00’ e 59º 00’ W, o rio Teles Pires é, juntamente
com o rio Juruena, um dos formadores do rio Tapajós.
Nasce nas Serras Azul e do Finca Faca, a uma altitude média de 800 m,
desenvolvendo-se no sentido SE-NW até a confluência com o rio Tapajós a uma
altitude aproximada de 95 m, apresentando uma extensão total de 1.638 km.
Com área de drenagem total de 141.770 km², sua bacia hidrográfica encontra-se nos
Estados do Pará e Mato Grosso e apresenta, até a latitude 11°S, forma bastante
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alongada. Já entre as latitudes de 11° a 7°S, a bacia apresenta forma
circular/quadrada.
De montante para jusante, os principais afluentes do rio Teles Pires pela margem
direita são os rios Paranatinga, Caiapó, Peixoto Azevedo, Cristalino, São Benedito,
Cururu–Açu; e pela margem esquerda os rios Verde, Paranaíta, Apiacás e Ximari.
O inventário hidrelétrico de sua bacia hidrográfica, correspondente ao trecho entre as
cabeceiras e a foz do rio Apiacás, foi elaborado por conta do Acordo de Cooperação
Técnica firmado entre ELETROBRAS, ELETRONORTE e FURNAS em abril de 2001.
Os estudos realizados indicaram a atratividade de seis aproveitamentos, conforme
mostrado no Quadro 3.7.1.2/01 – Aproveitamentos previstos no Inventário do Rio
Teles Pires, com uma geração total de 1.961 MW médios e uma potência instalada de
3.697 MW. Os aproveitamentos integrantes da alternativa selecionada apresentam
índices custo/benefício energético menor do que o valor de referência empregado para
os estudos (US$ 50/MWh), com exceção do aproveitamento TPR 1230, que se
aproxima desse valor.
Quadro 3.7.1.2/01 – Aproveitamentos previstos no Inventário do Rio Teles Pires

Rio

Aproveitamento

Apiacás

Teles Pires

Energia
Firme
[MW
médio]

Potência Instalada
[MW]

API 006

Foz do Apiacás

142,50

275

TPR 287

São Manoel

410,40

746

TPR 329
TPR 680

Teles Pires
Colider

1001,00
177,70

1820
342

200,20

461

29,20

53

1.961

3.697

TPR 775
TPR 1230

Sinop
Magessi

Totais
FONTE: EVTE, 2014.

3.7.1.3 Estudo de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena
A bacia hidrográfica do rio Juruena está compreendida entre os paralelos 7º20’ e
14º43’ de latitude sul e os meridianos 55º34’ e 60º08’ de longitude oeste, e constitui-se
num dos formadores do rio Tapajós, juntamente com o rio Teles Pires. Com uma área
de 190.940 km2, situa-se quase que integralmente no Estado de Mato Grosso. O setor
amazonense da bacia está restrito a uma pequena parcela do seu baixo curso. A bacia
apresenta uma forma alongada e assimétrica, orientada no sentido sul-norte, com os
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tributários de maior porte afluindo pela sua margem direita. Dentre os principais
afluentes desta margem citam-se o rio Papagaio, do Sangue, Arinos e Matrinxã.
O inventário hidrelétrico foi elaborado pela CNEC Projetos de Engenharia S.A., para a
EPE – Empresa de Pesquisa Energética, no período de setembro de 2006 a fevereiro
de 2010.
A alternativa de aproveitamento hidroenergético selecionada nos estudos finais do
inventário apresentou uma potência instalada total de 8.467 MW, a um custo índice
médio de R$ 99,17/MWh (preços de dezembro de 2008). Ou seja, o desenvolvimento
de todo este potencial envolveria investimentos estimados nessa base de preços em
R$ 40 bilhões.
A alternativa selecionada é composta por 13 aproveitamentos, sendo 5 deles no rio
Juruena, 1 no rio Arinos, 1 no rio dos Peixes, 2 no rio Papagaio e 4 no rio Juína,
conforme indicado no Quadro 3.7.1.3/01 – Aproveitamentos Ordenados conforme
Índice Custo/Benefício Incremental.
Quadro 3.7.1.3/01 – Aproveitamentos Ordenados conforme Índice Custo/Benefício Incremental
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome do Aproveitamento
São Simão - JRN-117a
Apiaká-Kayabi - PEX-093
Foz do Formiga - JUI-029b
Salto Utiariti - PPG-159
Salto Augusto - JRN-234b
Erikpatsa - JRN-530
Escondido - JRN-277
Nambiquara - JUI-008
Tucumã - JRN-466
Jacaré - JUI-048
Foz do Sacre - PPG-147
Pocilga - JUI-117
Castanheira - ARN-120

Rio

Índice (R$/MWh)

Potência
Instalada
(MW)

Juruena
dos Peixes
Juína
Papagaio
Juruena
Juruena
Juruena
Juína
Juruena
Juína
Papagaio
Juína
Arinos

65,56
89,70
101,80
112,14
118,39
121,74
138,10
138,39
141,18
141,18
142,79
157,73
157,88

3.509
206
150
107
1.461
583
1.248
102
633
63
164
48
192

FONTE: EVTE, 2014.

3.7.1.4 Estudo de Inventário dos Rios Tapajós e Jamanxim
Os “Estudos de Inventário Hidrelétrico dos Rios Tapajós e Jamanxim” foram
elaborados pelas empresas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A. – Eletronorte e
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. – CCCC, e representaram mais uma
etapa do esforço desenvolvido no sentido de avaliar o potencial hidrelétrico brasileiro,
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desta feita incorporando um trecho com significativa capacidade energética, incluindo
áreas dos Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e em menor escala em
Rondônia, num total de 492.481 km2. A parcela dos trabalhos de engenharia e meio
ambiente que coube à CCCC, segundo a matriz de responsabilidade, foi executada
pela CNEC Engenharia S.A.
Para o desenvolvimento dos estudos foi incorporado o conhecimento anteriormente
adquirido pela Eletronorte no período entre 1986 e 1991, incluindo, sobretudo, a
localização e descrição dos eixos prováveis, os levantamentos topográficos e as
investigações geológico-geotécnicas.
Os estudos demandaram 3 anos e indicaram um potencial de 14.245 MW, a um custo
índice médio de 36,7 U$/MWh (data base dez/2007), realizável com um conjunto de 7
aproveitamentos em cascata, sendo 3 no rio Tapajós e 4 no rio Jamanxim. A exemplo
de seus congêneres, os rios Tocantins, Xingu e Madeira, a faixa de transição entre os
sedimentos Terciários e o Embasamento Cristalino permite a exploração de queda em
trechos aquinhoados com vazão de valor considerável, resultando em
aproveitamentos de economicidade garantida.
O Quadro 3.7.1.4/01 - Divisão de Queda Selecionada dos Rios Tapajós e Jamanxim e
as figuras Figura 3.7.1.4/01 – Divisão de Queda do Rio Tapajós e Figura 3.7.1.4/02 –
Divisão de Queda do Rio Jamanxim a seguir mostram a divisão de queda final
resultante dos estudos de inventário realizados anteriormente.
Quadro 3.7.1.4/01 - Divisão de Queda Selecionada dos Rios Tapajós e Jamanxim
Rio

Tapajós

Jamanxim

Níveis d’Água

Aproveitamento

Montante

Jusante

Potência
(MW)

TPJ-325

São Luiz do Tapajós

50,0

14,1

6.133

TPJ-445

Jatobá

66,0

50,0

2.338

TPJ-685

Chacorão

96,0

70,4

3.336

JMX-043

Cachoeira do Caí

85,0

50,4

802

JMX-166 [J]

Jamanxim

143,0

85,4

881

JMX-212

Cachoeira dos Patos

176,0

143,0

528

JMX-257

Jardim do Ouro

190,0

176,0

227

FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.1.4/01 – Divisão de Queda do Rio Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.1.4/02 – Divisão de Queda do Rio Jamanxim
FONTE: EVTE, 2014.

3.7.2 ESTUDOS DA HIDROVIA DO RIO TAPAJÓS
Outro estudo relevante e de interferência direta com o aproveitamento hidrelétrico da
bacia refere-se ao Projeto Executivo da Hidrovia Tapajós – Teles Pires, desenvolvido
pela Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental – AHIMOR, e que prevê a
navegabilidade dos rios Tapajós e Teles Pires desde Santarém até as proximidades
da Cachoeira Rasteira, já no Teles Pires, contando inclusive com um sistema de
transposição de desnível (em etapa de Projeto Básico) na região das corredeiras de
São Luiz do Tapajós.
Os trabalhos mais significativos do sistema de transposição de desnível foram
desenvolvidos a partir do Convênio com a FADESP, entre 1995 e 1996.
Estudos anteriores realizados pela Dreer Engenharia indicavam a instalação do
sistema de transposição na margem esquerda, o que veio mostrar-se inviável na
continuidade dos estudos, em face dos grandes volumes de escavação que seriam
demandados.
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Nos estudos da FADESP, verificaram-se melhores condições para implantação na
calha do rio, próximo à margem direita, com recomendação de execução de um
sistema composto de canais de acesso a montante e a jusante e de uma câmara de
eclusa, previstos para atender a um nível máximo a montante na elevação 24,20 m, e
mínimo a jusante na elevação 7,41 m, associados a alguns diques de fechamento para
controle de níveis nos diversos canais naturais da região das corredeiras.
A partir de dezembro de 1996, a empresa PETCON – Planejamento, Engenharia,
Transportes e Consultoria Ltda. iníciou a etapa de Projeto Básico, com a mobilização
dos serviços de campo. Os trabalhos foram paralisados em novembro de 1997, sendo
retomados em setembro de 1999 e novamente paralisados em novembro de 1999, por
questão de embargo judicial.
Estudos relativos à hidrovia foram desenvolvidos pela empresa Internave Engenharia
S/C Ltda., no período 1996-1997, exceto para o local das corredeiras de São Luiz do
Tapajós, e constaram do projeto executivo de dragagem, derrocamento e balizamento
do canal navegável dos rios Tapajós e Teles Pires no trecho compreendido entre
Santarém e Cachoeira Rasteira. As extensões abrangidas pelos projetos de melhoria
das condições de navegação em corrente livre foram de 815 km no rio Tapajós e
160 km no rio Teles Pires, em um total de 975 km de via navegável. Posteriormente, a
AHIMOR determinou um comboio-tipo maior para o projeto, aumentando o
comprimento do mesmo de 140 para 200 m, e a boca de 16 para 24 m.
3.7.3 ESTUDOS DE VIABILIDADE
3.7.3.1 Considerações Iniciais
Os “Estudos de Inventário Hidrelétrico dos Rios Tapajós e Jamanxim” indicaram a
possibilidade de instalação de 7 aproveitamentos hidrelétricos, sendo 3 no rio Tapajós
e 4 no seu afluente Jamanxim, totalizando um potencial de 14.245 MW. Dentre esses
aproveitamentos inclui-se o denominado São Luiz do Tapajós, com eixo do
barramento próximo da Vila Pimental e Casa de Força Principal a montante da
localidade de São Luiz do Tapajós.
Considerando a premissa de preservar as corredeiras de São Luiz do Tapajós, o
barramento foi posicionado a montante das mesmas e um canal de adução alimenta a
Casa de Força Principal – CFP a jusante, aproveitando o desnível natural. Para
aproveitar a vazão ambiental a ser mantida no trecho de vazão reduzida foi concebida
uma Casa de Força Complementar – CFC, junto ao barramento e ao lado do
vertedouro.
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Os estudos de inventário apontaram o AHE São Luiz do Tapajós com NA máximo
normal do reservatório na cota 50,00 m, sendo a usina operada com um
deplecionamento de 0,4 m e NA normal de jusante na cota 14,1 m para a Casa de
Força Principal, o que resultou numa queda bruta de 35,9 m, e potência instalada de
5.920 MW. A Casa de Força Complementar, por sua vez, com o NA normal de jusante
na cota 23,7 m, resultou numa queda bruta de 26,3 m, com uma potência instalada de
213 MW; totalizando, desta forma, um aproveitamento com potência total instalada de
6.133 MW.
No desenvolvimento dos estudos de viabilidade seguiu-se a metodologia preconizada
no documento denominado "Instruções para Estudos de Viabilidade de
Aproveitamentos Hidrelétricos" da Eletrobrás/DNAEE, de abril de 1997. A referida
metodologia consiste na avaliação dos benefícios energéticos incrementais (energia
firme) advindos da variação de parâmetros característicos do aproveitamento, tais
como: altura do nível operativo do reservatório, deplecionamento e motorização;
comparando-os, posteriormente, aos custos adicionais incorridos no investimento,
operação e manutenção.
3.7.3.2 Estudos de Divisão de Queda
Tendo em vista a atualidade dos estudos de inventário, aprovados em 2009, não
foram avaliadas, na etapa de viabilidade, diferentes alternativas de divisão de queda,
pois a mesma, no trecho do rio Tapajós compreendido entre sua formação (junção dos
rios Juruena e Teles Pires) e sua foz, na margem direita do rio Amazonas, foi
consolidada no Estudo de Inventário citado. Assim, no âmbito do presente estudo,
somente foram analisados e comparados eixos distintos na área do sítio do
aproveitamento São Luiz do Tapajós.
3.7.3.3 Alternativas de Aproveitamento
As discussões acerca das alternativas de aproveitamento remontam à época do
inventário e se estenderam à amplitude da área estudada e à abrangência das
avaliações, sendo que um dos aspectos que ficou evidenciado foi o cuidado
recomendado por técnicos do MMA e IBAMA para a preservação das corredeiras de
São Luiz do Tapajós, nos cenários da exploração hidrelétrica. Cuidados especiais
também foram recomendados para as regiões de planícies (zonas “úmidas”)
existentes na região de Jacareacanga e nas proximidades da confluência dos rios
Teles Pires e Juruena, ambas de relevante interesse ecológico.
Em 2002 várias reuniões interinstitucionais foram promovidas pela Eletronorte e MME
com representantes do MMA, IBAMA, FUNAI, ANEEL, ANA e CEPEL. Nessa ocasião
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uma das mais importantes recomendações dos técnicos do MMA e IBAMA foi de que
a preservação das corredeiras de São Luiz do Tapajós deveria constituir-se na
principal condicionante dos estudos.
Em maio e em junho de 2010 foram realizadas campanhas de campo para
reconhecimento do sítio do AHE São Luiz do Tapajós, das quais fizeram parte técnicos
das empresas Eletrobrás, Eletrobrás Eletronorte, Camargo Corrêa, EDF (signatários
do Acordo de Cooperação Técnica à época desses levantamentos), Eletrobrás, Cepel
e CNEC.
As alternativas de posicionamento de barramento do AHE São Luiz do Tapajós
correspondem essencialmente a um estudo de alternativas locacionais de arranjo.
Elas foram concebidas, implementadas e comparadas em três fases distintas,
conforme apresentado no item 3.7.4, a seguir.
3.7.3.4 Análise de Sensibilidade
A partir do estudo de alternativas, o NA máximo normal do AHE São Luiz foi analisado
à luz de uma variação paramétrica, percorrendo as cotas 47 m até 51 m, com
intervalos de um metro, sendo que para cada NA foram obtidos as respectivas
energias e os correspondentes custos. Para tanto, foram consideradas as curvas de
descarga, afetadas pelo remanso, em AHE Jatobá, no rio Tapajós, e AHE Cachoeira
do Caí, no rio Jamanxim. Além disso, foram testadas as possibilidades de
deplecionamento progressivo do reservatório, concluindo-se pela vantagem em se
operar a fio d’água.
3.7.4 ESTUDOS DE EIXOS E ARRANJOS DO EVTE
Os estudos de viabilidade foram iniciados pelas empresas Eletrobrás (ELB), Eletrobrás
Eletronorte (ELN), Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (CCCC) e Electricité
de France S.A. (EDF) com respaldo em “Acordo de Cooperação Técnica” firmado em
2009. Posteriormente, as empresas COPEL, ENDESA, CEMIG, NEOENERGIA e GDF
SUEZ também passaram a fazer parte do Consórcio Tapajós, responsável pelos
estudos de viabilidade e pelo EIA-RIMA do AHE São Luiz do Tapajós.
A parcela dos trabalhos de engenharia e meio ambiente que coube a CCCC foi
executada pela CNEC WorleyParsons Engenharia S.A. Os trabalhos seguiram os
fundamentos anteriormente estabelecidos, entre a ELN e o Ministério de Minas e
Energia (MME), sendo promovidas reuniões técnicas com a participação de diversas
instituições intervenientes visando discutir os objetivos desses estudos e receber
sugestões e colaborações no sentido de torná-los compatíveis com os anseios
interinstitucionais.
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Nos itens subsequentes apresentam-se os estudos desenvolvidos com objetivo de
analisar, desenvolver e comparar alternativas locacionais de eixos e arranjos para o
Aproveitamento do AHE São Luiz do Tapajós. Destaca-se que as alternativas A, B e C
foram estudadas na primeira etapa do estudo de viabilidade, e as alternativas E, E1, F,
F1, G, G1, H, H1, M e M1, na segunda etapa, após a desafetação de áreas do Parque
Nacional da Amazônia.
3.7.4.1 Alternativas de eixo – Primeira Etapa dos Estudos
A primeira etapa do EVTE foi anterior à desafetação de uma pequena área na borda
do Parque Nacional da Amazônia, sendo estudadas 3 alternativas (A, B e C). As duas
primeiras constituem-se do eixo selecionado nos estudos de inventário, ligeiramente
relocado para montante, conforme pode ser visto na Figura 3.7.4.1/01 –
Posicionamento dos Eixos A e B frente ao eixo do inventário, com as estruturas de
concreto localizadas na margem direita e evitando, ao máximo possível, interferências
com as corredeiras de São Luiz do Tapajós.
Já para a Alternativa C, foi considerada a hipótese de exploração total da queda do
sítio do aproveitamento, locando o eixo a jusante das corredeiras de São Luiz do
Tapajós, aumentando assim seu reservatório, criando ilhas no até então existente
Parque Nacional da Amazônia e afetando mais alguns pontos da BR-230
(Transamazônica), conforme mostrado na Figura 3.7.4.1/02 – Eixos A e C e
acréscimo de área de reservatório, apresentada na sequência.
Após análises, a Alternativa A foi selecionada como sendo a mais atrativa, levando-se
em consideração critérios orçamentários e outros ligados ao cruzamento das zonas de
falhas geológicas, além de, principalmente, as condicionantes ambientais
anteriormente citadas.
Na sequência, são apresentados, resumidamente, os estudos dessas alternativas.
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Figura 3.7.4.1/01 – Posicionamento dos Eixos A e B frente ao eixo do inventário
FONTE: EVTE, 2014.

Alternativas A e B
Como havia a limitação da utilização da margem esquerda para o desenvolvimento do
arranjo devido à existência do PARNA e à indefinição de um limite de estudo de eixo,
procurou-se, para todas as alternativas estudadas nesta etapa, à exceção da
Alternativa C, localizar as estruturas de concreto na margem direita e afastar os eixos
o máximo possível das corredeiras de São Luiz do Tapajós. Esta condição, inclusive,
limitou o número de alternativas a serem estudadas.
Com respaldo no conhecimento proporcionado pelas campanhas de investigações
geológico-geotécnicas, e ainda, na análise geológica mais acurada do sítio, mediante
fotointerpretação e análise de lineamentos, foram concebidas duas hipóteses de
arranjo, denominadas Alternativas A e B.
Em ambas, o eixo do barramento principal foi locado ligeiramente a montante do eixo
selecionado no inventário, assim como, das zonas de falhas geológicas identificadas.
Resumidamente, o recuo para montante, em relação ao eixo de inventário, foi a
solução encontrada para se afastar da região no leito do rio onde se cruzam duas
falhas, conforme esquema da Figura 3.7.4.1/01 – Posicionamento dos Eixos A e B
frente ao eixo do inventário.
Uma zona de falha, no sentido NE, atravessa o rio e a Ilha do Pimental, interceptando
com outra, de sentido NW, que passa entre as Ilhas Pimental e Bananal.
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Figura 3.7.4.1/02 – Eixos A e C e acréscimo de área de reservatório
FONTE: EVTE, 2014.

Essas alternativas A e B foram desenvolvidas e confrontadas considerando os
principais volumes e cômputos métricos do trecho que envolve a barragem da margem
direita, Casa de Força Complementar, vertedouro e barragem principal. Todas as
obras do circuito hidráulico de geração, incluindo o canal de adução, a Casa de Força
Principal e o canal de fuga, por serem comuns a ambas as alternativas, não foram
contempladas nessa análise comparativa.
A Figura 3.7.4.1/03 – Arranjo Geral – Alternativa A e a Figura 3.7.4.1/04 – Arranjo
Geral – Alternativa B apresentam os arranjos dessas alternativas, onde é possível
visualizar as principais características de cada uma, assim como observar o circuito
hidráulico de geração que é similar para ambas as hipóteses (Figura 3.7.4.1/05 –
Circuito Hidráulico de Geração - Principal – Alternativas A e B).
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Figura 3.7.4.1/03 – Arranjo Geral – Alternativa A
FONTE: EVTE, 2014.

De fato, essas alternativas diferenciam-se, entre si pelo posicionamento das estruturas
de concreto, representadas, no caso, pelo Vertedouro, Casa de Força Complementar
e Área de Montagem. Na alternativa A, as estruturas do vertedouro, contígua à Casa
de Força Complementar, situam-se no leito do rio, porém próximas da margem direita
e da Ilha Pimental, tendo em vista deixar espaço para a ensecadeira e o desvio do rio,
que será ligeiramente “empurrado” para a margem oposta. Na Alternativa B, as
estruturas de concreto posicionam-se entre a Ilha Pimental e a margem direita.
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Figura 3.7.4.1/04 – Arranjo Geral – Alternativa B
FONTE: EVTE, 2014.

Para efeito da comparação dos cômputos métricos entre as Alternativas A e B foram
consideradas apenas as peculiaridades que as diferenciam, desprezando-se tudo o
que é comum, tendo em vista simplificar os cálculos.
Conforme pode ser observado nas citadas ilustrações, os eixos dos barramentos
interceptam o rio Tapajós quase no sentido leste-oeste, sendo que o trecho de
barragem na ombreira direita fica próximo da localidade de Pimental e pela margem
esquerda a barragem alcança a área do Parque Nacional da Amazônia.
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Figura 3.7.4.1/05 – Circuito Hidráulico de Geração - Principal – Alternativas A e B
FONTE: EVTE, 2014.

Considerando a preservação das corredeiras de São Luiz do Tapajós, os barramentos
nas Alternativas A e B situam-se a montante das corredeiras e um longo canal de
adução alimenta a Casa de Força Principal que fica a jusante, aproveitando o desnível
natural. Para aproveitar energeticamente a vazão remanescente a ser mantida no
trecho das corredeiras, foi concebida uma Casa de Força Complementar junto ao
barramento. Todas as estruturas de concreto foram posicionadas próximas da margem
direita, aproveitando a morfologia do rio e reduzindo ao mínimo as interferências com
o Parque Nacional da Amazônia.
Para as duas alternativas o NA máximo normal do reservatório está na cota 50,00 m,
operando sem deplecionamento. Os estudos energéticos, melhor detalhados no item
3.7.4.3, indicam a potência instalada para a Casa de Força Principal de 7.600 MW.
Para a Casa de Força Complementar, os estudos indicam a potência instalada de
250 MW nos bornes. Dessa forma, o aproveitamento totaliza 7.850 MW de potência
instalada. O Quadro 3.7.4.1/01 - Dimensionamento Energético – Alternativas A e B
apresenta os resultados desse dimensionamento energético.
O vertedouro de superfície foi considerado com crista da soleira na cota 30 m, e
equipado com 18 comportas segmento de 18,50 m de largura por 20,00 m de altura, o
que permite descarregar uma vazão de 61.533 m³/s, associada a um período de
retorno de 10.000 anos. A bacia de dissipação foi dimensionada para a vazão
decamilenar, com piso na cota 3,00 m e comprimento de 140 m.
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Quadro 3.7.4.1/01 - Dimensionamento Energético – Alternativas A e B
Potência Instalada na CFP

(MW)

7.600

Energia Média na CFP

(MWmédios)

3.561,9

Energia Firme na CFP

(MWmédios)

3.698,3

Fator de Capacidade CFP

-

0,49

Potência Instalada na CFC

(MW)

250

Energia Média na CFC

(MWmédios)

219,6

Energia Firme na CFC

(MWmédios)

219,5

-

0,88

(MW)

7.850

Energia Média Total

(MWmédios)

3.781

Energia Firme Total

(MWmédios)

3.918

-

0,50

Fator de Capacidade CFC
Potência Instalada Total

Fator de Capacidade Combinado
FONTE: EVTE, 2014.

Nesta etapa da comparação entre as Alternativas A e B considerou-se a barragem, no
leito do rio, no trecho entre a margem esquerda e o muro do Vertedouro, como sendo
de terra compactada com ensecadeiras incorporadas.
Nas Alternativas A e B, a barragem de terra tem 2.900 m e 4.000 m de extensão,
respectivamente, ambas com crista na cota 53 m, com 10 m de largura, atingindo a
altura máxima de 33 m.
Na margem direita, a barragem a partir da Casa de Força Complementar, na
Alternativa A, tem um trecho de 1.700 m em enrocamento, prosseguindo até as
proximidades do início do canal de adução com barragem de terra numa extensão de
2.900 m. Na Alternativa B, a barragem em toda a margem direita é de terra
compactada, com 3.200 m de comprimento e altura máxima de 28 m, também se
prolongando até as proximidades do início do canal de adução.
A implantação dos arranjos permitiu o levantamento dos principais quantitativos e
custos, conforme mostrado no Quadro 3.7.4.1/02 – Resumo dos Principais
Quantitativos e Custos (Data Base Dez/2009).
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Quadro 3.7.4.1/02 – Resumo dos Principais Quantitativos e Custos (Data Base Dez/2009)
Quantidade
Serviços
Escavação comum

Un. Alternativa
A

Custo x 10³
Custo
Alternativa Unitário Alternativa
Alternativa B
(R$)
B
A

m³

15.300.891

17.352.788

14,50

221.862,92

251.615,43

Escavação rocha céu
m³
aberto

22.098.998

22.506.424

39,50

872.910,42

889.003,75

Ensecadeira

m³

3.996.847

6.333.299

11,80

47.162,79

74.732,93

Aterro compactado

m³

9.434.270

12.665.841

14,00

132.079,78

177.321,77

Enrocamento

m³

2.352.747

234.839

13,50

31.762,08

3.170,33

Filtros e Transições

m³

639.801

844.711

42,00

26.871,64

35.477,86

Concreto
convencional

m³

2.837.619

2.779.535

549,00 1.557.852,83

1.525.964,72

Cimento

ton.

851.286

833.861

581.428,34

569.527,06

Armadura

ton.

208.988

206.083 8.000,00 1.671.904,00

1.648.664,00

Total 5.143.834,81

5.175.477,84

683,00

FONTE: EVTE, 2014.

Analisando-se os quantitativos e os custos correspondentes pôde-se constatar uma
exígua vantagem da Alternativa A em relação à B. Desta forma, a análise prosseguiu
considerando outras considerações técnicas, além da simples comparação de custos,
procurando-se agregar, ainda, alguns indicadores e peculiaridades que pudessem, no
conjunto, favorecer uma determinada alternativa.
Considerando que ambas Alternativas são idênticas do ponto de vista energético, a
principal consideração, além do custo, que definiu como mais atrativa a Alternativa A,
apoia-se no fato que esta Alternativa encontra-se mais distante do cruzamento das
zonas de falha, conforme mostrado na Figura 3.7.3.6/01 – Posicionamento dos Eixos
A e B frente ao eixo do inventário.
As considerações, além do custo, que definiram como mais atrativa a Alternativa A,
apoiaram-se nos seguintes aspectos principais:
•

Posicionamento da estrutura de extravasamento, que no caso da Alternativa A
situa-se no leito do rio e em situação frontal ao fluxo, possibilitando melhor
desempenho do vertedouro em consequência da melhor aproximação das vazões
a serem vertidas. Na Alternativa B, o vertedouro situa-se entre a Ilha do Pimental e
a margem direita;

•

Analogamente, a Alternativa A proporciona melhores condições para a difusão da
descarga da vazão ambiental do que na Alternativa B, que neste caso, dar-se-ia
entre a Ilha do Pimental e a margem direita, confinando o fluxo na margem direita;
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•

Finalmente, o eixo da Alternativa A encontra-se mais distante do cruzamento das
zonas de falha, conforme mostrado na Figura 3.7.4.1/03 – Arranjo Geral –
Alternativa A.
Alternativa C

Foi, ainda, considerada a Alternativa C, cujo eixo situa-se a jusante do trecho das
corredeiras. Esta alternativa foi desenvolvida e teve seu OPE (Orçamento Padrão
Eletrobrás) preenchido e sua potência instalada definida mediante simulações
hidrenergéticas e análise de benefício-custo incremental, seguindo a metodologia
adotada pelo Setor Elétrico. A comparação dessa Alternativa C, mediante análise de
custo, energia e índices econômico-energéticos, assim como suas implicações
ambientais, foi feita confrontando-a diretamente com aquela selecionada entre as
Alternativas A e B.
A Alternativa C ainda foi concebida considerando a hipótese de explorar o total da
queda do sítio do aproveitamento, situando o barramento a jusante das corredeiras de
São Luiz do Tapajós. Ou seja, nesta configuração, prescinde-se de vazão ambiental,
ganhando-se energia em comparação com as Alternativas A e B. Assim, o estudo
efetuou uma avaliação do diferencial energético que decorreria de uma variação de
arranjo sem a preservação das corredeiras, com todo o aproveitamento energético
sendo promovido a jusante das mesmas.
O eixo proposto para a Alternativa C barra o rio Tapajós praticamente no fim do trecho
das corredeiras, pouco a montante da Ilha do Credo, em local já investigado pela
Eletronorte em estudos anteriores. Nesses estudos, que previam reservatórios em
cotas mais elevadas, o arranjo pressupunha a colocação da Casa de Força em área
abrigada na margem esquerda (área interna ao Parque Nacional da Amazônia),
necessitando de implantação de canal para adução até a tomada d’água, e de uma
extensa barragem na margem esquerda. Porém, com o nível máximo normal do
reservatório atualmente limitado à cota 50 m, não há a necessidade da longa
barragem na margem esquerda, e a Casa de Força posiciona-se melhor se implantada
junto à margem direita, no encontro dos Canais do Inferno e das Cruzes, conforme
indicado na Figura 3.7.4.1/06 – Arranjo Geral da Alternativa C e Figura 3.7.4.1/07 –
Localização do Eixo da Alternativa C sobre Foto Aérea, apresentadas a seguir.
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Figura 3.7.4.1/06 – Arranjo Geral da Alternativa C
FONTE: EVTE, 2014.

As ombreiras são constituídas exclusivamente por rochas extrusivas e declividade
média a alta, sendo poucas as evidências de erosão e instabilidade, ocorrendo
extensos afloramentos, principalmente no leito do rio, na forma de travessões, ilhas
rochosas e pontões. Em ambas as margens ocorrem pacotes de solo residual
cobertos por pacotes de material coluvionar e aluvionar, sendo que na margem
esquerda esses pacotes são mais espessos.
O arranjo posiciona a Casa de Força entre a margem direita e as ilhas adjacentes
incorporando a tomada d’água, e é equipada com 38 turbinas do tipo Kaplan com
caixa semi-espiral de concreto de potência instalada igual a 7.600 MW. Analogamente
à alternativa selecionada, a Casa de Força contará com muro divisório o que permite a
sua construção em duas etapas.
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Figura 3.7.4.1/07 – Localização do Eixo da Alternativa C sobre Foto Aérea
FONTE: EVTE, 2014.

No leito do rio, entre a Casa de Força e a ombreira esquerda, o fechamento é
realizado por uma barragem de enrocamento com núcleo de argila, que é interrompida
pelo vertedouro, localizado em uma ilha. O vertedouro, onde através de vãos
rebaixados será realizado o desvio de segunda etapa, tem 18 vãos dotados de
comportas segmento com 20,0 m de altura por 18,5 m de largura, dimensionados para
vazão decamilenar.
Resumidamente, a sequência construtiva pode ser descrita como segue. O desvio do
rio compreenderá duas fases. Na primeira, são lançadas as ensecadeiras que
permitirão o ensecamento das áreas a serem ocupadas pelo vertedouro, Casa de
Força e o muro de ligação entre essas estruturas. Na área ensecada serão
construídas as estruturas do vertedouro com sua soleira rebaixada, parte da barragem
junto ao vertedouro, a barragem de ligação com a Casa de Força e a própria Casa de
Força. Também será aberto o canal de desvio, a montante do vertedouro, que
permitirá a condução do fluxo desviado para as soleiras rebaixadas do vertedouro.
Serão construídas ainda, em seco, ensecadeiras a montante da Casa de Força que
permitirão manter o ensecamento da estrutura da Casa de Força e dar início ao desvio
de segunda fase para a construção da barragem. O desvio de segunda fase será feito
com a remoção das ensecadeiras de primeira fase de montante do vertedouro,
permitindo o direcionamento das águas para os seus vãos rebaixados, sendo a seguir
lançadas as ensecadeiras na calha esquerda do rio que propiciarão a construção da
barragem de terra no leito do rio. Uma vez concluídas as obras do vertedouro com
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soleira rebaixada e as ensecadeiras a montante da Casa de Força poderá ter início o
desvio da segunda etapa com a remoção da parte da ensecadeira situada a montante
do vertedouro. Concluídas as obras da 1ª fase da Casa de Força, serão removidas as
respectivas ensecadeiras, será feita a concretagem da soleira rebaixada do vertedouro
permitindo-se o enchimento do reservatório e o início de geração na Casa de Força de
primeira etapa, enquanto se concluem as obras da segunda etapa da Casa de Força.
Os levantamentos de quantitativos e de custos, consolidados mediante o
preenchimento do OPE, com data-base Dezembro/2009, indicaram um investimento
total de R$ 28,666 x 109, incluindo JDC (Juros Durante a Construção), SE
(Subestação) e LT (Linha de Transmissão). Para efeito de simplificação, os custos das
ações socioambientais para a Alternativa C foram considerados iguais àqueles
apresentados para a alternativa selecionada, apesar do arranjo apresentado naquela
provocar a inundação das corredeiras de São Luiz do Tapajós.
Tecem-se algumas considerações sobre os aspectos ambientais mais significativos
avaliados a partir da elaboração de arranjo da Alternativa C, repetindo-se os
argumentos expostos na fase de inventário. Sob a ótica ambiental, as corredeiras de
São Luiz do Tapajós destacam-se por vários aspectos de importância fundamental do
ponto de vista biológico e socioeconômico.
Objetivamente três fatores principais podem ser evidenciados:
•

Caracterização como um dos dois principais sítios de beleza cênica da bacia do rio
Tapajós. Esta condição qualifica esse conjunto de corredeiras como patrimônio de
beleza cênica e de valor intangível (Figura 3.7.4.1/08 - Vista Parcial do Conjunto
de Corredeiras de São Luiz do Tapajós e Figura 3.7.4.1/09 - Vista Parcial do rio
Tapajós, a partir da Vila São Luiz do Tapajós). Ao longo da história da bacia do
Tapajós, a vila de São Luiz do Tapajós se tornou expressivo entreposto comercial
para o comércio de animais silvestres, ovos de tracajá, castanha-do-pará, borracha
e ouro.

•

A existência de rápidos e corredeiras indica haver espécies adaptadas a águas
correntes e de maior grau de oxigenação. A alta velocidade da água é a
característica mais extrema desse ambiente e exerce uma grande pressão seletiva
sobre as espécies de peixes que habitam esses locais. Ainda que esta condição
ambiental possa ser adversa, outros aspectos proporcionam vantagens adaptativas
para a ictiofauna residente como abundância de alimentos, grande disponibilidade
de abrigos e baixa pressão de predação (Zuanon, 1999). Estes fatores geram alta
diversidade específica e a ocorrência de peixes reofílicos e migratórios de valor
alimentício e comercial.
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Figura 3.7.4.1/08 - Vista Parcial do Conjunto de Corredeiras de São Luiz do Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.

Aumento significativo do comprometimento do Parque Nacional da Amazônia.
Caso fosse implantado o eixo a jusante das corredeiras haveria um aumento da
área de inundação. Esse impacto, além de ampliar a área afetada do Parque em
função da sua área de inundação efetiva, também deverá ser acentuado pelo
comprometimento da rodovia Transamazônica nessa área, que necessariamente
terá que ser reconstruída no interior do Parque, ampliando ainda mais a área
efetivamente impactada.
O Quadro 3.7.4.1/03 – Alternativas A e C (Data-base: DEZ/2009) mostra as principais
características dessas duas alternativas e evidencia que o arranjo (Alternativa C) a
jusante das corredeiras de São Luiz do Tapajós propicia um ganho de 72,47 MW
médios de energia firme, o que corresponde a 1,8 % da energia local. Por outro lado,
há um acréscimo de 8,7 % na área do reservatório, que corresponde a 62,56 km². No
entanto, apesar de percentualmente baixo, esse acréscimo de área incide
principalmente na área do Parque Nacional da Amazônia, além das próprias
corredeiras de São Luiz do Tapajós.
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Figura 3.7.4.1/09 - Vista Parcial do rio Tapajós, a partir da Vila São Luiz do Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.

Quadro 3.7.4.1/03 – Alternativas A e C (Data-base: DEZ/2009)
Características
Potência Instalada (MW)

Alternativa

Alternativa

A

C

Diferença
Absoluta

Relativa (%)

7.850

7.600

250

- 3,2

Energia Firme Local (MW méd)

3.917,8

3.989,8

72,0

1,8

Área dos Reservatórios (km²)

722,25

784,81

62,56

8,7

31,373

28,666

2,707

- 9,4

92,2

82,7

9,5

-10,3

9 (1)

Custo Total (R$*10 )

Custo da Energia (R$/MWh)
NOTA: (1) Inclui JDC, SE e LT.
FONTE: EVTE, 2014.
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Apenas a título de informação, deve ser citado que outra comparação econômica
poderia ser feita, equalizando energeticamente as duas alternativas, tomando por base
a geração da Alternativa C, de maior conteúdo energético.
Com a Alternativa C, seriam inundados 28 km² a mais na área do Parque Nacional da
Amazônia, além da formação de áreas ilhadas que somam 21 km², de forma que
seriam diretamente atingidos mais 49 km² do Parque. Além disso, seriam atingidos 29
km² correspondentes ao rio Tapajós no trecho das corredeiras. A Figura 3.7.4.1/02 –
Eixos A e C e acréscimo de área de reservatório, apresentada anteriormente, indica as
diferenças entre os reservatórios nas duas situações, e mostra também um trecho da
rodovia transamazônica (BR-230), da ordem de 15 km, que necessitaria de relocação,
para uma área mais interna ao Parque, e com extensão superior à existente.
Resumidamente, observa-se que, no que concerne aos principais parâmetros
econômico-energéticos, a Alternativa C apresenta, conforme esperado, melhores
índices e maior economicidade, não se podendo dizer o mesmo acerca dos aspectos
ambientais, em face dos impactos previsíveis no Parque Nacional da Amazônia e nas
corredeiras de São Luiz do Tapajós.
O acréscimo de área inundada na Alternativa C, da ordem de 63 km², incide,
sobretudo, na região das corredeiras e no Parque Nacional da Amazônia.
3.7.4.2 Alternativas de Eixo – Segunda Etapa dos Estudos
Ao longo dos primeiros anos do estudo de viabilidade foi realizado pelos Ministérios de
Minas e Energia e de Meio Ambiente estudo para alteração dos limites de algumas
Unidades de Conservação, dentre elas a do Parque Nacional da Amazônia (PARNA),
culminando na Medida Provisória no 558, de 05 de janeiro de 2012, que foi em junho
do mesmo ano convertida para Lei Ordinária no 12.678.
Após exaustivas análises técnicas e tratativas, foi estabelecido, entre outras
providências, um limite de estudo para o eixo de barramento de São Luiz do Tapajós
definido conforme a ATA de Reunião realizada em 06 de Dezembro de 2011 com
representantes do MME, da Eletronorte e do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio-MMA) pelas seguintes coordenadas UTM: ponto A,
580.158,65 e 9.496.920,50 e ponto AM01, 578.004,69 e 9.499.257,73. A Figura
3.7.4.2/01 – Linha Limite de Estudo e Área Desafetada do PARNA apresenta este
limite para o eixo do barramento em relação à área desafetada no PARNA.
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Figura 3.7.4.2/01 – Linha Limite de Estudo e Área Desafetada do PARNA
FONTE: EVTE, 2014.

Esse fato levou ao descarte da Alternativa C, mas ampliou as perspectivas e permitiu
a formulação e o desenvolvimento de novas alternativas que, em razão da
possibilidade de utilização de alguns canais junto à margem direita do rio Tapajós no
trajeto do sistema de adução possibilitaram, arranjos mais econômicos quando
comparados à Alternativa A, notadamente no que concerne às escavações em solo e
rocha. Para efeito de estudos de alternativas, visando aos trabalhos complementares
de investigações geológico-geotécnicas, hidrométricos e topobatimétricos foram
considerados dois posicionamentos distintos para a Casa de Força Principal e
variando-se a Casa de Força Complementar (e o Vertedouro contíguo) ora numa
margem, ora na outra.
Com a desafetação de áreas do PARNA, na margem esquerda do rio Tapajós, em
2012, foi possível estudar novas alternativas de eixo e arranjo. Inicialmente foram
previstas 10 novas alternativas, descritas no item 3.7.3.2, que foram comparadas entre
si e com a melhor alternativa da primeira etapa dos estudos. Dessas, 3 alternativas
foram pré-selecionadas para estudos mais detalhados, apresentados no item 3.7.4.3,
onde é selecionada a alternativa final.
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Para efeito de comparação entre as etapas, o estudo de alternativas de eixo
prosseguiu tomando a Alternativa A, selecionada na primeira etapa de estudos, como
parâmetro de comparação, o que certifica que as alternativas selecionadas nessa
segunda etapa representam realmente as melhores soluções de engenharia para o
aproveitamento.
A segunda etapa, posterior à desafetação de parte do Parque Nacional da Amazônia,
baseou-se na comparação da Alternativa A, selecionada na fase anterior, com outras,
que consideraram diferentes caminhamentos do eixo e localização da Casa de Força
Principal - CFP, da Casa de Força Complementar - CFC e do Vertedouro (admitido
sempre contíguo à CFC).
As mesmas foram propostas de maneira a valer-se da possibilidade de utilização de
alguns canais junto à margem direita do rio Tapajós no trajeto do sistema de adução,
possibilitando arranjos mais econômicos, principalmente no que concerne às
escavações em solo e rocha.
Considerando-se a calha principal do rio a montante das corredeiras de São Luiz do
Tapajós, destacam-se dois eixos básicos, denominados M (montante) e F/G (jusante).
Mediante a combinação dessas alternativas, aproveitando-se o trecho da margem
esquerda do M e o trecho da margem direita do F, são obtidos os eixos denominados
E e H.
A Casa de Força Principal possui dois posicionamentos distintos: um no trecho de
jusante do Canal das Cruzes; e, outro, a meio caminho, no trecho intermediário do
mesmo canal.
Por sua vez, o par contíguo Casa de Força Complementar / Vertedouro permeia todas
as alternativas, podendo-se posicionar ora na margem esquerda (alternativas
denominadas apenas com letra), ora na direita (alternativas denominadas com a letra
seguida de “1”).
A combinação desses eixos e casas de força permitiu a formulação de 10 novas
alternativas, descritas a seguir e indicadas na Figura 3.7.4.2/02 – Locação dos 10
eixos das alternativas e do Eixo A.
1.

Alternativa M – Eixo do barramento no rio Tapajós na posição montante. Casa
de Força Principal situada no trecho de jusante do Canal das Cruzes e a
Casa de Força Complementar e Vertedouro localizados junto à margem
esquerda;

2.

Alternativa M 1 – Similar a anterior, apenas alterando-se o posicionamento
das estruturas da Casa de Força Complementar e do Vertedouro que, nesta
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hipótese situam-se na margem direita, nas proximidades da extremidade da
Ilha Pimental;
3.

Alternativa F – Eixo do barramento no rio Tapajós na posição jusante. Casa
de Força Principal situada no trecho de jusante do Canal das Cruzes e a
Casa de Força Complementar e Vertedouro localizados junto à margem
esquerda. Além da posição do eixo, difere das anteriores pela menor
extensão do barramento na margem direita;

4.

Alternativa F 1 – Similar a anterior, apenas alterando-se o posicionamento
das estruturas da Casa de Força Complementar e do Vertedouro que, nesta
hipótese situam-se na margem direita;

5.

Alternativa G – Eixo do barramento no rio Tapajós na posição jusante. Casa
de Força Principal situada no trecho intermediário do Canal das Cruzes e a
Casa de Força Complementar e Vertedouro localizados junto à margem
esquerda. Difere da Alternativa F pela posição da Casa de Força Principal;

6.

Alternativa G 1 – Similar a anterior, apenas alterando-se o posicionamento
das estruturas da Casa de Força Complementar e do Vertedouro que, nesta
hipótese situam-se na margem direita;

7.

Alternativa E – Eixo do barramento no rio Tapajós, formado pela combinação
da ombreira esquerda do eixo M com a direita do eixo F. Casa de Força
Principal situada no trecho de jusante do Canal das Cruzes e a Casa de
Força Complementar e Vertedouro localizados junto à ilha próxima da
margem esquerda do rio;

8.

Alternativa E 1 - Similar a anterior, apenas alterando-se o posicionamento das
estruturas da Casa de Força Complementar e do Vertedouro que, nesta
hipótese situam-se na margem direita;

9.

Alternativa H – Eixo do barramento no rio Tapajós, formado pela combinação
da ombreira esquerda do eixo M com a direita do eixo F. Casa de Força
Principal situada no trecho intermediário do Canal das Cruzes e a Casa de
Força Complementar e Vertedouro localizados junto à ilha próxima da
margem esquerda do rio;

10. Alternativa H 1 - Similar a anterior, apenas alterando-se o posicionamento das
estruturas da Casa de Força Complementar e do Vertedouro que, nesta
hipótese situam-se na margem direita.
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Figura 3.7.4.2/02 – Locação dos 10 eixos das alternativas e do Eixo A
FONTE: EVTE, 2014.

Após definição de arranjos e custos, as alternativas F1, E1 e M1 mostraram-se mais
interessantes do ponto de vista econômico-energético. Nessas três alternativas, a
Casa de Força Principal está localizada no trecho de jusante do Canal das Cruzes e o
conjunto Casa de Força Complementar e Vertedouro na margem direita. Essas
alternativas foram selecionadas para a terceira etapa dos estudos.
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Estudos Energéticos
Para cada uma das alternativas de arranjo foram realizadas simulações energéticas
preliminares visando definir os principais parâmetros energéticos das diferentes
alternativas de arranjo consideradas para o AHE de São Luiz do Tapajós,
considerando 3 vazões constantes, quais sejam: vazão nula; 1.080 m³/s (valor dos
estudos anteriores); e, 1.068 m³/s (30% da Q7;10, considerando a atualização dos
dados hidrológicos). Para as simulações foi adotada a vazão remanescente constante
de 1068 m3/s.
Os estudos preliminares de motorização foram realizados buscando a potência
instalada ótima, com máxima geração de energia e onde a relação benefício / custo
seja superior a 1. Eles foram iniciados pela Casa de Força Principal, com um
dimensionamento para cada local de implantação e para cada vazão remanescente.
Em seguida, foi realizado o dimensionamento da Casa de Força Complementar,
associada a uma das Casas de Força Principal, para cada vazão remanescente e para
cada local de implantação. Assim, foram realizados ao todo 24 estudos de
motorização da usina, com duas casas de força em cada caso.
Arranjos das Alternativas
Os arranjos das 10 novas alternativas e da Alternativa A podem ser melhor
visualizados em planta, observando-se as figuras a seguir, da Figura
3.7.4.2/033.7.4.2/03 – Alternativa M até a Figura 3.7.4.2/13 3.7.4.2/13 - Alternativa

A.
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Figura 3.7.4.2/03 – Alternativa M
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/04 - Alternativa M1
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/05 - Alternativa F
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/06 - Alternativa F1
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/07 - Alternativa G
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/08 - Alternativa G1
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/09 - Alternativa E
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/10 - Alternativa E1
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/11 - Alternativa H
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/12 - Alternativa H1
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.2/13 - Alternativa A
FONTE: EVTE, 2014.

Comparação das Alternativas
As 10 novas alternativas e a Alternativa A foram implantadas e se obteve o valor dos
cômputos métricos das obras civis através de modelos tridimensionais em CAD. Para
cada uma das alternativas foi então elaborado um OPE (Orçamento Padrão
Eletrobrás) completo.
Para todas as alternativas, nessa fase de comparação, foram utilizados os mesmos
valores da Conta 10, à exceção do item “Unidades de Conservação e Áreas de
Preservação Permanente”, que foi adotado igual 0,5% do custo direto total de cada
alternativa.
Na Conta 17 (Custos Indiretos), quando as estruturas de concreto estão concentradas
na margem direita, foi mantido o valor de 4% do custo direto total para construção do
canteiro, e 4% para a operação do canteiro.
Com base nesses estudos, chegou-se à conclusão que as alternativas F1, E1 e M1
são as mais interessantes. Essas alternativas são compostas pela Casa de Força
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Principal de jusante e pela Casa de Força Complementar na margem direita, de
montante, ou de jusante.
3.7.4.3 Seleção da Alternativa Final
As alternativas E1, F1 e M1 foram escolhidas para o prosseguimento dos estudos de
viabilidade. Essas alternativas foram então avaliadas com mais detalhe, incluindo a
revisão dos seus arranjos, um novo dimensionamento dos equipamentos
eletromecânicos de geração, um novo cálculo de perda de carga, novas simulações
energéticas com o MSUI9 e novos orçamentos.
Nesta derradeira fase, para cada alternativa de arranjo foram realizadas simulações
energéticas com o modelo MSUI, visando definir os principais parâmetros energéticos
próximos à sua configuração final. Os estudos de motorização foram realizados
buscando a potência instalada ótima, com máxima geração de energia que mantém a
relação benefício / custo superior a 1 (um).
Alternativas Analisadas
As três alternativas (F1, E1 e M1) consideradas nessa fase são compostas pela Casa
de Força Principal de Jusante e pela Casa de Força Complementar na margem direita,
uma delas com a Casa de Força Complementar no local de montante, e duas no local
de jusante. Em todos os casos, o vertedouro está sempre contíguo à Casa de Força
Complementar.
A seguir um breve descrição dessas 3 alternativas, cujos eixos são apresentados na
Figura 3.7.4.3/01 - Locação dos Eixos das Alternativas.
o Alternativa E 1 – Eixo do barramento no rio Tapajós, formado pela
combinação da ombreira esquerda do eixo M com a direita do eixo F,
estando a Casa de Força Principal situada no trecho de jusante do Canal
das Cruzes e a Casa de Força Complementar e Vertedouro localizados
junto à margem direita;

9

- O Modelo de Simulação a Usinas Individualizadas (MSUI) é um software que simula a operação
detalhada do sistema hidrelétrico. O MSUI opera cada reservatório e cada usina segundo suas
características particulares, visando a maximizar a eficiência, evitar qualquer desperdício e distribuir a
reserva de água de forma a otimizar a sua utilização e a produção de energia.
(Fonte: http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMISD28EA113PTBRIE.htm em 28/11/13)
VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 81
Revisão: 0

Figura 3.7.4.3/01 - Locação dos Eixos das Alternativas
FONTE: EVTE, 2014.

o Alternativa F 1 – Eixo do barramento no rio Tapajós na posição jusante
estando a Casa de Força Principal situada no trecho de jusante do Canal
das Cruzes e a Casa de Força Complementar e Vertedouro localizados
junto à margem direita. Essa posição do eixo, possui barramento mais
curto, porém com necessidade de diques na margem esquerda e com
maior área alagada;
o Alternativa M 1 – Eixo do barramento no rio Tapajós na posição montante,
estando a Casa de Força Principal situada no trecho de jusante do Canal
das Cruzes e a Casa de Força Complementar e Vertedouro localizados
junto à margem direita, nas proximidades da ponta da Ilha Pimental.
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Estudos Energéticos
Para cada uma das alternativas de arranjo foram realizadas simulações energéticas
mais detalhadas com o modelo MSUI (Modelo de Simulação a Usinas
Individualizadas, versão 3.3, desenvolvido pela Eletrobrás), visando definir os
principais parâmetros energéticos próximos à sua configuração final.
Os estudos de motorização foram realizados buscando a potência instalada ótima,
com máxima geração de energia e onde a relação benefício/custo seja superior a 1.
Eles foram iniciados pela Casa de Força Principal, com um dimensionamento para
cada local de implantação e para cada vazão remanescente. Em seguida, foi realizado
o dimensionamento da Casa de Força de Complementar, associada a uma das Casas
de Força Principal, para cada vazão remanescente e para cada local de implantação.
Ressalta-se que os resultados dos estudos energéticos desta segunda etapa de
estudos de alternativas, com parâmetros um pouco diferentes dos utilizados na
primeira etapa, não invalidam as conclusões de que as alternativas E1, F1 e M1 são
as mais atrativas entre todas as alternativas analisadas, pelos seguintes motivos:
a) As alternativas com a Casa de Força Principal mais a montante serão sempre
menos atrativas, independente da potencia instalada e do número de unidades,
devido ao maior custo de escavação obrigatória;
b) As alternativas com a Casa de Força Complementar na margem direita serão
sempre mais atrativas, por condicionantes energéticas e geológicas.

Arranjos das Alternativas
Os arranjos das 3 alternativas são apresentados a seguir, da Figura 3.7.4.3/02 –
Alternativa M1 à Figura 3.7.4.3/04 – Alternativa E1.
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Figura 3.7.4.3/02 – Alternativa M1
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.3/03 – Alternativa F1
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.7.4.3/04 – Alternativa E1
FONTE: EVTE, 2014.

Considerações Ambientais sobre as Alternativas
Os componentes ambientais dessa região considerados mais relevantes, de natureza
biológica, social e legal são:
a) Meios Físico e Biótico
Entre os bens ecológicos locais que necessitam nitidamente de uma maior proteção,
tem-se os açaizais e as corredeiras.
Os açaizais são populações de palmeiras do tipo açaí e fornecem importantes
recursos para as populações da fauna local. São, inclusive, objeto da Instrução
Normativa nº 53 de 27/09/2010 (alterada pela Instrução Normativa nº 06/2012) da
SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) do Pará, que fixa diretrizes para
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manejo adequado. Na AID do projeto encontram-se 13 drenagens com predominância
de açaizais.
Outro ponto a ser zelado é a dinâmica das águas nas corredeiras. Na margem
esquerda do rio Tapajós, a região onde se localiza o AHE São Luiz do Tapajós, está
inserida na Unidade de Conservação e Proteção Integral (Lei no 9.985/2000 - SNUC)
do Parque Nacional da Amazônia - PARNA, estabelecida em fevereiro de 1974 pelo
Decreto Federal n.º 73.683 e alterada recentemente (Lei Federal no 12.678/2012).
Esse Parque Nacional conta com inúmeras nascentes e é o habitat de diversas
espécies , incluindo as “ameaçadas de extinção”, exemplificadas pela onça pintada e
ararajuba. Logo, essa região de alto valor ambiental e nacional deverá ser examinada
com refino.
b) Meio socioeconômico
A Vila Pimental é a principal nucleação lindeira ao rio Tapajós que poderá ser
diretamente afetada pelas alternativas, cabendo determinar qual opção permitirá
melhor organizar sua relocação, causando os menores impactos possíveis à
comunidade.
Conclusão da Alternativa Escolhida
As três alternativas de arranjo foram analisadas sob esses aspectos ambientais e suas
principais diferenças são destacadas a seguir:
o Alternativa M1
Ao estudar a Alternativa M1, nota-se que as corredeiras são interrompidas em um
ponto avançado delas e isso força que suas águas se acumulem com menor dinâmica,
e tendam a formar ambientes lênticos. Se esses ambientes antes lóticos forem
condenados a regimes lênticos, as propriedades das águas mudam significativamente
e, portanto impactam sobremaneira as condições oferecidas aos organismos do rio e
dos arredores. Não obstante o aspecto biológico já mencionado, nesta alternativa o
eixo da barragem dista apenas 2 km da Vila Pimental e a situação das obras exige a
remoção prévia da população.
o Alternativa F1
A Alternativa F1 não tem o mesmo complicador quanto à dinâmica das águas, mas
também tem impactos que são muito indesejados. Ela barra as águas das corredeiras
de tal forma que mantêm as mesmas características lóticas da alternativa E1. No
entanto, compromete substancialmente uma área de açaizais com sua inundação,
sendo que 11 das 13 drenagens são comprometidas. A Figura 3.7.4.3/05 - Diferença
de inundação entre as alternativas mostra a diferença de área inundada entre as
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alternativas E1 e F1. Quanto à Vila Pimental, nesta alternativa e na alternativa E1,
dada a distância entre a barragem e a vila, a remoção da população pode ter um
cronograma mais extenso.

Figura 3.7.4.3/05 - Diferença de inundação entre as alternativas
FONTE: EVTE, 2014.

VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 88
Revisão: 0

o Alternativa E1
Considerando esses bens ecológicos, a Alternativa E1 é a melhor alternativa sob o
ponto de vista do meio ambiente. Essa alternativa consegue preservar melhor a região
do PARNA, porque livra da interferência uma área 40% maior junto dos açaizais. Nela
preserva-se uma das drenagens, quando comparado com a Alternativa F1. Ao mesmo
tempo, a Alternativa E1 barra as corredeiras de tal forma que suas águas tendem a ser
mais lóticas que lênticas, bem como acontece na Alternativa F1. Como mencionado
acima na alternativa F1, devido à distância da barragem e da Vila de Pimental, é
possível considerar um cronograma de remoção mais extenso.
Em síntese, a Alternativa E1 concentra o que há de mais vantajoso verificado na
alternativa F1 (proteção do ambiente lótico nas corredeiras) e o melhor da Alternativa
M1 (menor interferência sobre os ambientes de açaizais), do ponto de vista ambiental.
As simulações energéticas, em conjunto com a análise do ponto de vista
socioambiental, culminaram na escolha da alternativa E1, cujo arranjo encontra-se
reproduzido na Figura 3.7.4.3/06 –Arranjo Final Escolhido - Alternativa E1, a seguir.
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Figura 3.7.4.3/06 –Arranjo Final Escolhido - Alternativa E1
FONTE: EVTE, 2014.

3.8

DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A concepção do AHE São Luiz do Tapajós definida no atual Estudo de Viabilidade
considera como premissas a preservação das corredeiras de São Luiz do Tapajós e as
possibilidades de levantamentos de campo e de estudos de eixos e arranjos devido à
desafetação de área do PARNA até a cota 55,00 m. O barramento, o vertedouro e a
casa de força complementar localizaram-se a montante das corredeiras, e a casa de
força principal na margem direita, a jusante das corredeiras, utilizando o desnível
natural existente. Para aproveitar a vazão ambiental a ser mantida no TVR – Trecho
de Vazão Remanescente, definida como 30 % da Q7;10, ou 1.068 m³/s, foi concebida
VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 90
Revisão: 0

uma Casa de Força Complementar, situada junto ao Vertedouro. Todas as estruturas
de concreto, foram posicionadas na margem direita, aproveitando a morfologia do rio e
reduzindo ao mínimo as interferências na margem esquerda, conforme ilustrado
simplificadamente na Figura 3.8.1/01 – Esquema do Arranjo Final do AHE São Luiz do
Tapajós e, em escala maior, no desenho NE389-GE-000-DE-0301, apresentado no
item 3.17.
O NA máximo normal do reservatório está na cota 50 m, sendo a usina operada a fio
d’água. Simulações hidrenergéticas realizadas pela Eletrobrás e Eletronorte
estabeleceram uma potência instalada de 7.740 MW na Casa de Força Principal, com
queda bruta média da ordem de 36 m. A Casa de Força Complementar, por sua vez,
tem o NA normal de jusante na cota 21 m, resultando uma queda bruta média de
29 m, com uma potência instalada de 300 MW.
A Casa de Força Principal será equipada com 36 grupos hidrogeradores de 215 MW
dotados de turbinas Kaplan e a Casa de Força Complementar com 2 grupos de
150 MW, também com turbinas Kaplan. O Vertedouro de superfície, com crista da
soleira na cota 30 m, é equipado com 18 comportas segmento de 18,50 m de largura
por 20 m de altura e permite descarregar, sem sobrelevação, a ponta da cheia
decamilenar de 59.836 m³/s.
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Figura 3.8.1/01 – Esquema do Arranjo Final do AHE São Luiz do Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.

A barragem é do tipo homogênea, de solo argiloso compactado, crista na cota 53 m
com 10 m de largura, e com inclinação dos taludes 1V:2,4H na face de montante, e
1V:2,1H na face de jusante que tem bermas de 4,00 m de largura a cada 10 m de
altura, com 7.608 m de extensão total.
Tendo em vista não inviabilizar a implantação, no futuro, da hidrovia no rio Tapajós, o
arranjo da usina contemplou a possibilidade de se realizar, a qualquer época, a
construção de um sistema de transposição para navegação, incluindo a construção de
canais e duas eclusas na margem direita.
Com a configuração resultante dos estudos energéticos, o AHE São Luiz do Tapajós
agregará ao Sistema Interligado Nacional 4.012 MW de energia firme. Considerandose o resultado advindo do preenchimento das Contas do OPE (Orçamento Padrão
Eletrobrás), e incluindo-se JDC (Juros Durante a Construção) e o Sistema de
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Transmissão associado, obteve-se um custo total de R$ 28.461 x 106, o que
representa custos índice de R$ 3.540/kW instalado e R$ 81,68/MWh, para a data base
março de 2013. O custo total do aproveitamento sem a LT é de R$ 27.903 x 106, o que
corresponde ao custo, sem incluir O&M, de R$ 80,08/MWh. Essas cifras, obtidas com
a utilização de hipóteses convencionais de arranjo e de custos unitários realistas,
demonstram a esperada atratividade econômico-energética do empreendimento.
É notório que a maior parcela do potencial hidrelétrico inexplorado no Brasil se
encontra na região Norte, mais precisamente na bacia do rio Amazonas. O AHE São
Luiz do Tapajós, que tem a especial particularidade de poder associar um local de
média/baixa queda a um expressivo volume de água, representa um empreendimento
de grande porte e baixo impacto a ser implantado no país. São também conhecidas
outras demais possibilidades, de menor magnitude, distribuídas nas bacias dos rios
Tapajós, Juruena, Teles Pires, Tocantins, Araguaia e noutros afluentes do rio
Amazonas, em ambas as margens, conforme atestam os estudos realizados e em
andamento.
As Unidades de Conservação que serão afetadas pelo empreendimento São Luiz do
Tapajós são a Floresta Nacional de Itaituba I e a Floresta Nacional de Itaituba II, as
quais serão atingidas por alagamento em 0,04% e 4,62%, respectivamente. Em
valores absolutos, o alagamento dessas Unidades representa 0,78 km2 e 203,7 km2,
respectivamente.
Foi utilizado o conceito de Usinas Plataforma, que surgiu da necessidade de
exploração do potencial aliada à preocupação com os impactos socioambientais,
ratificando a preocupação em promover desenvolvimento com sustentabilidade. O
AHE São Luiz do Tapajós foi planejado com esse propósito, possibilitando a
implantação do empreendimento com o mínimo de intervenção no bioma.
Por fim, cabe citar que no contexto do Plano Decenal, o Aproveitamento Hidrelétrico
de São Luiz do Tapajós constitui uma opção atraente e de economicidade garantida,
ao apresentar-se com um Índice Benefício Custo – ICB inferior ao limite recomendado
pela EPE para o CRE- Custo Marginal de Dimensionamento de Energia, no horizonte
2014 a 2018.
3.8.2 DESCRIÇÃO GERAL DO ARRANJO
A concepção do arranjo físico do AHE São Luiz do Tapajós respaldou-se nos aspectos
característicos do sítio, podendo-se citar, entre outros, o desnível topográfico
concentrado e propiciado pela sequência de corredeiras, a topografia das ombreiras,
as condições de fundação e a expressiva disponibilidade hídrica do rio Tapajós, fatos
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que evidenciaram a grande potencialidade econômico-energética do local e que
perpassaram todas as etapas anteriores da avaliação hidrenergética.
As corredeiras de São Luiz do Tapajós têm uma configuração peculiar, funcionando,
no seu início, como um vertedouro lateral, dado que a jusante da Vila Pimental o curso
d´água descreve uma longa curva de baixa declividade e depois inflete bruscamente
para a direção oeste-leste, iniciando um trecho declivoso onde toda a descarga do rio
transita em 5 canais naturais, sendo os principais denominados localmente como
Canal Principal, Canal das Cruzes e Canal da Morte. Ao final das corredeiras, que
acumula um desnível da ordem de 12 m, o curso do rio retoma a orientação sul-norte,
e após ultrapassar as corredeiras defronte à Vila de São Luiz, onde se destaca o
Canal do Pereira, encaminha-se, com baixa declividade e águas tranquilas, em
direção à cidade de Itaituba e ao rio Amazonas.
A alternativa selecionada para o empreendimento considerou um arranjo de obras que
prevê a exploração hidrenergética da queda disponível e a preservação dos canais,
pedrais e corredeiras situados a jusante do limite da área de estudo, reservando,
porém, uma parcela de vazão para a manutenção das principais características
ambientais do TVR – Trecho de Vazão Remanescente, sobretudo daquelas
relacionadas à proteção da ictiofauna. Essa vazão será aproveitada energeticamente
por meio da implantação de uma Casa de Força Complementar.
Para efeito ilustrativo, a Figura 3.8.2/01 – Imagem Aérea do Trecho das Corredeiras
de São Luiz do Tapajós, a Figura 3.8.2/02 – Vista aérea do trecho das cachoeiras de
São Luiz do Tapajós a partir da margem esquerda, a Figura 3.8.2/04 – Detalhe de
Quedas das Cachoeiras de São Luiz do Tapajós apresentam algumas imagens
aéreas da região das corredeiras de São Luiz do Tapajós.
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Figura 3.8.2/01 – Imagem Aérea do Trecho das Corredeiras de São Luiz do Tapajós

A Figura 3.8.2/05 – Vista da Região do Aproveitamento a partir do Mirante da Sede do
IBAMA apresenta uma montagem da vista a partir do mirante existente na sede do
IBAMA no Parque Nacional da Amazônia, localizado na margem esquerda do rio
Tapajós. Nessa imagem destacam-se alguns travessões rochosos no rio Tapajós, em
trecho imediatamente a montante das corredeiras de São Luiz do Tapajós.
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Figura 3.8.2/02 – Vista aérea do trecho das cachoeiras de São Luiz do Tapajós a partir da
margem esquerda

Figura 3.8.2/03 – Detalhe de Quedas das Cachoeiras de São Luiz do Tapajós
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Figura 3.8.2/04 – Detalhe de Quedas das Cachoeiras de São Luiz do Tapajós

Figura 3.8.2/05 – Vista da Região do Aproveitamento a partir do Mirante da Sede do IBAMA

O sítio do aproveitamento, ao longo do barramento principal e que compreende a
barragem de terra, Vertedouro e Casa de Força Complementar, desenvolve-se num
vale assimétrico, com ombreira esquerda íngreme situada em área desafetada do
Parque Nacional da Amazônia. Ao longo do rio, a partir da margem esquerda, o
sentido geral do eixo se apresenta levemente oblíquo, até alcançar a margem direita
imediatamente a jusante do Canal das Cruzes. A ombreira direita apresenta topografia
mais suave, facilitando a implantação de um longo trecho de barragem ao longo da
Ilha do Apuy até encontrar a Ilha do Credo, em cuja vertente oposta apoia-se a
ombreira esquerda da Casa de Força Principal. Esta situa-se ao final das corredeiras,
entre a Ilha do Credo e a margem direita, a cerca de 7,5 km a montante da Vila de São
Luiz.
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Para aproveitar a vazão a ser mantida no trecho do TVR, definida 1.068 m³/s, foi
concebida uma Casa de Força Complementar, situada contígua ao Vertedouro.
Destarte, todas as estruturas de concreto foram posicionadas na margem direita,
aproveitando a morfologia do rio e reduzindo ao mínimo as interferências com a
margem esquerda, como pode ser observado na Figura 3.8.2/06 – Esquema do
Arranjo Geral das Obras, Canteiros e Acampamentos, que inclui , também, as áreas
de canteiros e acampamentos e o porto da obra.
O nível d’água máximo normal do reservatório está na cota 50,00 m. Simulações
hidrenergéticas realizadas pela Eletrobrás e Eletronorte estabeleceram uma potência
instalada de 7.740 MW na Casa de Força Principal, ultrapassando o valor obtido no
inventário em razão da metodologia adotada na viabilidade, além da alteração ocorrida
na série de vazões médias mensais e do deslocamento para jusante da seção
representativa do canal de fuga.
As estruturas de barramento e as estruturas de concreto têm seus coroamentos na
cota 53,00 m, tratando-se de um reservatório que opera sem deplecionamento. A partir
da margem esquerda desenvolve-se a barragem de terra, com ensecadeiras
incorporadas, até o encosto com o muro do Vertedouro. Nas proximidades da margem
direita, antes da Ilha do Apuy, iniciam-se na sequência as estruturas de concreto,
constituídas de muro de encosto, vertedouro, muro central, casa de força
complementar e área de montagem. A barragem, na margem esquerda e leito do rio,
tem 3.647 m de extensão, e crista na cota 53,00 m com 10,00 m de largura. Na
margem direita, a partir da Casa de Força Complementar, o barramento consiste num
trecho 3.961 m de comprimento, com a mesma seção típica, porém sem incorporar as
ensecadeiras.
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Figura 3.8.2/06 – Esquema do Arranjo Geral das Obras, Canteiros e Acampamentos
FONTE: EVTE, 2014.

O Vertedouro é de superfície e está equipado com 18 comportas do tipo segmento, de
18,50 m de largura e 20,00 m de altura, perfazendo, juntamente com os pilares e os
muros laterais, o comprimento total de 434,00 m. Tem a soleira vertente com perfil tipo
Creager com a crista da soleira na elevação 30,00 m, e foi dimensionado para
descarregar a vazão de 59.836 m3/s sem sobrelevação. A restituição das águas ao
leito do rio é feita através de uma bacia de dissipação dimensionada para a vazão
decamilenar, com cerca de 409,50 m de largura, 140,00 m de comprimento e com
fundo na cota 1,00 m, e um muro divisor para facilitar intervenções futuras.
A Casa de Força Complementar incorporando a Tomada d’Água é constituída por 2
“bays” com 28,00 m de largura cada um, perfazendo um total de 56,00 m. A Casa de
Força, do tipo convencional abrigada, é dotada de 2 unidades hidrogeradoras (turbina
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+ gerador) com potência nominal unitária de 150 MW nos bornes, perfazendo uma
potência nominal total de 300 MW. As turbinas são do tipo Kaplan de eixo vertical. A
Área de Montagem, com 26,50 m de largura e 50,00 m de comprimento situa-se à
direita das unidades, e possui uma área de descarga com 9,90 m de comprimento.
O circuito hidráulico de geração da Casa de Força Principal é constituído, além da
tomada d’água e Casa de Força, pelo canal de fuga com fundo na cota 0,00 m, com
2.000 m de comprimento, de largura variável de aproximadamente de 1.340 m no
trecho inicial, junto ao tubo de sucção, a cerca de 800 m no seu final. Para sua
implantação estão previstos escavação em solo da ordem de 4.600.000 m³ e em rocha
da ordem de 24.000.000 m³.
A Tomada d’Água da Casa de Força Principal é constituída por 34 blocos com 35,70 m
de largura e 2 blocos com 37,70 m de largura, além de uma ilha central com 50 m de
largura, perfazendo um comprimento total de 1.339,20 m. A Casa de Força Principal,
do tipo convencional abrigada, é dotada de 36 unidades hidrogeradoras (turbina +
gerador) com potência nominal unitária de 215 MW nos bornes, perfazendo uma
potência nominal total de 7.740 MW. As turbinas são do tipo Kaplan de eixo vertical. A
Área de Montagem é constituída por uma edificação de 191,5 x 28,33 m, situada no
lado direito, tendo anexa uma área de descarga. Na estrutura da Casa de Força há
ainda um bloco entre as unidades 16 e 17, denominado “ilha central”, com 50,00 m de
largura, com a finalidade principal de criar muros nos canais de adução e de fuga e
para possibilitar o encosto das ensecadeiras que irão permitir o prosseguimento dos
trabalhos da 2ª Etapa da Casa de Força, no momento da entrada em operação das
primeiras unidades geradoras. Esse bloco poderá, na ocasião adequada, dependendo
do cronograma, servir também de área de montagem complementar.
Resumidamente, a sequência construtiva prevê o desvio do rio em duas fases:
inicialmente o rio escoará pelo canal central, com largura de 1.500 m entre as
ensecadeiras lançadas nas duas margens. Na margem direita, abrigada pela
ensecadeira serão construídas as obras da Casa de Força Complementar, Vertedouro
e parte da barragem na margem direita, sendo que na margem esquerda antecipa-se
um trecho da barragem. Durante essa fase, as obras de escavação do canal de
adução e da Casa de Força Principal podem ser iniciadas e executadas em seco. Na
segunda fase será feito o fechamento do rio mediante o lançamento das ensecadeiras,
fazendo-se o desvio do rio por 10 soleiras rebaixadas do Vertedouro, permitindo a
construção da barragem principal. Em seguida será feita a concretagem dos vãos
rebaixados utilizados no desvio dessa fase.
As áreas de empréstimo de solo localizam-se em ambas as margens do rio, e na
margem esquerda há uma pedreira para explorar o enrocamento necessário às obras
de desvio dessa margem, conforme indicado no desenho NE389-GE-015-DE-0020,
apresentado no item 3.17.
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O material rochoso será provido principalmente pelas escavações obrigatórias do
canal de fuga e da Casa de Força Principal, prevendo-se grande sobra de rocha que
deverá ser disponibilizada em áreas de bota-fora, preparadas para esse fim, na
margem direita. Essas áreas de bota-fora estão localizadas nas proximidades da
barragem, tendo em vista o volume a ser disponibilizado nas escavações previstas.
Essas áreas de bota fora serão inundadas pelo reservatório, reduzindo os impactos
ambientais, e considerando o conceito de Usina-Plataforma. Serão também utilizadas
para bota-fora as diversas depressões naturais que existem ao longo da região do
canal de fuga, conforme indicado nas cartas topobatimétricas.
Foi considerada a conexão da Casa de Força Complementar com a Principal e desta
com a Subestação de Rede Base, com tensão de 500 kV. Para o ponto de conexão,
em princípio situado a cerca de 50 km do AHE São Luiz do Tapajós, prevê-se a
conexão na Rede Básica, sendo composta por duas linhas com circuitos duplos.
Visando à mínima interferência ao meio ambiente, foi considerada a Subestação no
sistema SF610. Os módulos da SF6 da Usina Principal deverão estar distribuídos ao
longo da CF e acomodados em galeria provida de ponte rolante.
Atualmente, a navegação no rio Tapajós não é possível na região das Cachoeiras de
São Luiz do Tapajós, sendo que as cargas que seguem para o trecho de montante do
rio precisam ser transportadas por terra pela BR-230 até a localidade de Buburé. Com
a implantação do AHE São Luiz do Tapajós e seu respectivo dispositivo de
transposição de nível, será possível realizar esse tipo de transporte exclusivamente
por via fluvial. O dispositivo poderá ser implantado na margem direita, de forma a não
interferir nem com o PARNA (Parque Nacional da Amazônia) nem com nenhum dos
canais das Cachoeiras de São Luiz do Tapajós e contará com duas câmaras de
eclusa. Cabe ressaltar que, em 1995, a Administração das Hidrovias da Amazônia
Oriental – AHIMOR iníciou estudos da hidrovia Tapajós-Teles Pires, que previa
navegabilidade dos rios Tapajós e Teles Pires desde Santarém até as proximidades
da Cachoeira Rasteira, já no rio Teles Pires, contando inclusive com um sistema de
transposição de desnível na região das Cachoeiras de São Luiz do Tapajós.
Algumas das drenagens cortadas pela BR-230 (Transamazônica), dentro do Parque
Nacional da Amazônia, serão afetadas pela formação do reservatório. Nesses locais
serão necessárias intervenções na rodovia como a construção de pontes, bueiros e
aterros. De qualquer forma, destaca-se que essas intervenções não implicam em
mudanças no traçado da rodovia e serão executadas antes do enchimento do
reservatório, de maneira a não interromper o tráfego.

10

- Subestação isolada a gás SF6 (hexafluoreto de enxofre).
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A implantação de canteiros e acampamentos causará impactos e interferências no
local e adjacências da obra, embora a maioria seja de caráter temporário, limitando-se
àqueles necessários à implantação do empreendimento.
3.8.3 BARRAGEM
A crista da barragem, com 10,00 m de largura, foi projetada na cota 53,00 m, situada
três metros acima do nível d’água máximo normal do reservatório.
A barragem encontra a ombreira esquerda em região oposta à localidade de Pimental,
e fecha o rio Tapajós esconsa ao fluxo, em direção à Ilha do Apuy, e seguindo para a
Ilha do Credo. Antes de encontrar a Ilha do Apuy, a barragem encontra as estruturas
do vertedouro e da Casa de Força Complementar que situam-se no leito rio, próximas
à margem direita, dividindo a barragem em dois trechos que somam 7.608 m.
A barragem da margem esquerda e leito do rio, com 3.647 m de extensão, vai da
ombreira esquerda até o muro esquerdo do vertedouro, e a barragem da margem
direita está localizada a partir do Muro Direito da Área de Montagem Complementar,
passando pela ilha do Apuy, e estendendo-se até a Ilha do Credo, com um
comprimento total de 3.961 m.
Nesses dois trechos, a barragem é do tipo homogênea, de solo argiloso compactado
com inclinação dos taludes 1V:2,4H na face de montante, e 1V:2,1H na face de
jusante que tem bermas de 4,00 m de largura a cada 10 m de altura. O sistema de
drenagem da barragem é através de Filtro Vertical de Areia e Filtro Sanduíche,
composto por areia fina permeável e brita fina. No trecho do leito do rio, as
ensecadeiras de montante e jusante serão incorporadas à barragem para reduzir os
volumes de aterro.
3.8.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO
O arranjo das estruturas de concreto divide a obra em duas partes fisicamente
distantes. A primeira parte, localizada na margem direita do rio, é constituída pelos
blocos das unidades geradoras complementares, pelos blocos da área de montagem e
do bloco de transição para as estruturas do Vertedouro, estrutura vertente constituída
de 18 vãos equipados com comporta segmento. A segunda parte consiste na Casa de
Força Principal, distante cerca de 6 km a jusante.
A primeira parte é formada pelo circuito de geração complementar, englobando a Área
de Montagem e a Casa de Força Complementar, incorporando as Tomadas d’Água, e
pelas unidades extravasoras que correspondem aos blocos do Vertedouro, ao Muro
Lateral entre a Barragem e o Vertedouro, e ao Muro de Ligação, entre o Vertedouro e
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a Casa de Força Complementar. Essas estruturas encontram-se alinhadas na margem
direita, numa extensão aproximada de 550 m.
A segunda parte é formada pelo circuito de geração principal constituído de um Canal
de Adução, Áreas de Montagem Direita e Central, Casa de Força Principal
incorporando Tomada d’Água, Muros Laterais, Muros Centrais e Canal de Fuga. A
Casa de força é do tipo convencional abrigada, com 36 turbinas do tipo Kaplan de eixo
vertical. Na estrutura da Casa de Força há um bloco, denominado “ilha central” que
tem as finalidades já descritas. As estruturas da Casa de Força com tomada d’água e
área de montagem encontram-se alinhadas na margem direita do rio, numa extensão
aproximada de 1.540 m.
Cabe destacar que a concentração das estruturas de concreto na margem direita evita
criação de canteiro de maior porte na margem esquerda, minimizando assim possíveis
interferências com áreas do Parque Nacional da Amazônia. Evidencia-se assim a
consideração do conceito de Usina-Plataforma.
3.8.4.1 Vertedouro
O Vertedouro é constituído por 18 vãos com 18,50 m de largura, cada um, e 20,00 m
de altura, separados por pilares com 4,50 m de largura, controlados por comportas tipo
segmento. Em conjunto com os muros da esquerda e da direita, a estrutura perfaz a
extensão total de 434,00 m. Haverá ainda um muro divisório na bacia de dissipação
que permitirá futuras intervenções nessa bacia.
Os blocos são dotados de soleira com forma hidráulica convencional de perfil Creager,
em concreto armado, com crista na cota 30,00 m, perfil esse definido com base nos
critérios do Bureau of Reclamation. Os pilares têm a função de servir de apoio às
comportas ensecadeira, às comportas segmento e à ponte de serviço para o tráfego
do pórtico rolante. São previstas armaduras de protensão, tanto nos pilares, para
ancoragem das comportas, quanto para as armaduras de console das vigas munhão.
O Vertedouro possuirá 10, do total de 18 vãos rebaixados na cota 21,00 m para o
desvio do rio na segunda fase, onde as ensecadeiras da primeira fase serão
removidas e a passagem da água se dará pelos 10 vãos rebaixados. Após o término
da segunda fase, os 10 vãos rebaixados serão concretados.
3.8.4.2 Casa de Força e Tomada d’Água Principal
A Casa de Força Principal, incorporando a Tomada d’Água, é constituída de 36
unidades geradoras. As unidades geradoras (turbina + gerador) com potência nominal
unitária de 215 MW nos bornes, perfazendo uma potência nominal total de 7.740 MW,
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são compostas de turbinas tipo Kaplan, com potência nominal de 220,0 MW, e de
gerador com potência nominal igual a 238,9 MVA. Tem 34 “bays” com 35,70 m de
largura, 2 “bays” com 37,70 m de largura, cada um, uma ilha central com 50,00 m,
uma área de montagem na margem direita com 191,50 m de comprimento e 28,83 m
de largura, e, ainda, uma área na margem esquerda, com 11,65 m de comprimento e
28,83 m de largura, perfazendo um comprimento total de 1.542,35 m.
As unidades geradoras da Casa de Força estão divididas em dois grandes blocos por
uma ilha central com largura de 50,00 m e que se estende como um septo para
montante, parte em rocha e parte em muro de concreto gravidade, e para jusante, no
canal de fuga, em rocha. No primeiro bloco, localizado no lado direito da “ilha central”,
serão instaladas 16 unidades geradoras e, no segundo bloco, as outras 20 unidades
geradoras, totalizando 36 unidades.
As 20 unidades do 2º bloco fazem parte da 2ª etapa de geração e serão implantadas
após o início da geração da usina. Para tanto, antes do enchimento do reservatório,
serão construídas ensecadeiras de solo a montante e a jusante desse bloco, entre a
ilha central e a margem esquerda do canal de adução e do canal de fuga. A
ensecadeira de montante terá sua crista na cota 52,00 m, dois metros a acima do nível
d’água máximo operacional. A crista da ensecadeira de jusante será na cota 19,00 m e
foi estabelecida para proteger as obras da Casa de Força contra cheias com período
de retorno de até 100 anos.
A montagem e manutenção desses equipamentos são feitas através de quatro pontes
rolantes metálicas, com 28,33 m de vão e capacidade de 400 t, que se deslocam
sobre trilhos instalados sobre as vigas de concreto. Para cobertura das unidades da
Casa de Força estão previstos elementos estruturais treliçados e telhas metálicas.
A Casa de Força e a Tomada d’Água formam um conjunto de blocos. A largura livre de
adução de cada unidade da Tomada d’Água é de 23,70 m, composta por três vãos de
7,90 m de largura cada um, separados por dois pilares centrais de 2,00 m de largura
cada um.
O sistema de controle de fechamento da entrada de água é
colocação de comportas ensecadeira içadas por intermédio do
Tomada d’Água, o qual se desloca sobre trilhos, permitindo uma
linha reta ao longo da Tomada d’Água, da ilha central e de
montagem.

obtido através da
pórtico rolante da
movimentação em
parte da área de

O escoamento a jusante é feito pelo tubo de sucção, projetado com três vãos de
descarga de 8,20 m de largura cada um, separados por dois pilares de 2,00 m de
largura cada um, e que têm a função de apoio intermediário dos vãos e guias para
descida das comportas vagão e ensecadeira, de jusante. Ambas as comportas são
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movimentadas pelo pórtico rolante do tubo de sucção, o qual se desloca sobre trilhos,
percorrendo, em linha reta, todo o pátio de jusante da Usina.
O conjunto Casa de Força / Tomada d’Água possui duas galerias de drenagem para
alívio das subpressões, sendo uma na Tomada d’Água e outra na Casa de Força.
3.8.4.3 Casa de Força e Tomada d’Água Complementar
A Casa de Força Complementar incorporando a Tomada d’Água é constituída por 2
“bays” com 28,00 m de largura cada um, perfazendo um total de 56,00 m. É do tipo
convencional abrigada, dotada de 2 unidades hidrogeradoras (turbina + gerador) com
potência nominal unitária de 150 MW nos bornes, perfazendo uma potência nominal
total de 300 MW. As turbinas são do tipo Kaplan de eixo vertical com potência nominal
de 153,2 MW e potência do gerador igual a 166,7 MVA. A Área de Montagem, com
26,50 m de largura e 50,00 m de comprimento situa-se à direita das unidades, e ainda
possui uma área de descarga com 9,90 m de comprimento.
A montagem e manutenção dos equipamentos são feitas através de duas pontes
rolantes metálicas, com 26,0 m de vão e capacidade de 300 t cada, que se desloca
sobre trilhos instalados sobre as vigas de concreto. Para cobertura das unidades da
Casa de Força estão previstos elementos estruturais treliçados e telhas metálicas.
A largura livre de adução de cada unidade da Tomada d’Água é de 19,20 m, composta
por três vãos de 6,40 m de largura cada um, separados por dois pilares centrais de
1,60 m de largura cada um.
O fechamento da entrada de água é feito através da colocação de comportas
ensecadeira içadas por intermédio do pórtico rolante da Tomada d’Água, o qual se
desloca sobre trilhos, permitindo uma movimentação em linha reta ao longo da
Tomada d’Água e do Vertedouro.
O escoamento a jusante é feito pelo tubo de sucção, projetado com três vãos de
descarga de 6,40 m de largura cada um, separados por dois pilares de 1,60 m de
largura cada um, e que têm a função de apoio intermediário dos vãos e guias para
descida das comportas vagão e ensecadeira, de jusante. Ambas as comportas são
movimentadas pelo pórtico rolante do tubo de sucção, o qual se desloca sobre trilhos,
percorrendo, em linha reta, todo o pátio de jusante da Usina.
O conjunto Casa de Força / Tomada d’Água possui duas galerias de drenagem para
alívio das subpressões, sendo uma na Tomada d’Água e outra na Casa de Força.
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3.8.5 ÁREAS DE MONTAGEM
3.8.5.1 Área de Montagem Direita
A Área de Montagem Direita é formada por cinco blocos de 35,70 m de largura e um
bloco de 13,00 m de largura, todos com 28,83 de comprimento, na cota 22,60 m, e na
parte externa, junto à Área de Montagem, por um pátio de descarga de equipamentos.
3.8.5.2 Área de Montagem Central
Entre as unidades de geração 16 e 17 é localizada uma “ilha central” de 50,00 m de
largura e 57,83 m de comprimento, dos quais 28,83 m abrigados, na cota 22,60 m, que
poderá ser utilizada como área de montagem e, no septo que se prolonga para jusante
por até 403 m, poderá abrigar as seguintes instalações: Área de Montagem Central,
Casa de Controle da Usina, Oficina Eletromecânica, Estação de Tratamento de Água –
ETA e Estacionamento.
3.8.5.3 Muro Central
O Muro Central da Casa de Força Principal está localizado na parte de montante da
“ilha central”, entre as unidades geradoras 16 e 17, que se estende 230 m como um
septo para montante, parte em rocha e parte em muro de concreto gravidade e, para
jusante, no canal de fuga, em rocha. O septo de jusante poderá ser aproveitado para
abrigar algumas utilidades necessárias para a futura operação da usina.
3.8.6 SUBESTAÇÃO
3.8.6.1 Subestação da Casa de Força Principal
Na premissa geral do projeto foi decidido que a Subestação será instalada na Casa de
Força considerando a tecnologia GIS (Gas Insulated Substation – Subestação
blindada e isolada em gás SF6).
A configuração de barras da GIS, tensão 550 kV, foi definida com a concepção de
“Barra Dupla” com 01 (um) disjuntor e 02 (duas) chaves seccionadoras para conexão
de cada transformador elevador associado a 02 (duas) unidades geradoras, e com 02
(dois) disjuntores e 04 (quatro) chaves seccionadoras para conexão de cada um dos
circuitos de interligação entre a Casa de Força Principal e a futura Subestação de rede
básica do SIN.
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A definição da configuração de barras é uma concepção alternativa para subestações
elevadoras de uso exclusivo de agentes geradores conectados à rede básica para
este nível de tensão, considerando o uso da tecnologia de cubículos compactos
blindados com o gás SF6. O seu arranjo físico é usual entre os diversos fabricantes.
As conexões da GIS aos transformadores elevadores serão feitas por meio de barras
isoladas a SF6 e buchas SF6-óleo. A GIS será localizada nas galerias da Casa de
Força, cota 10. A implantação da GIS neste local proporciona espaço físico adequado
para atender aos arranjos físicos de diversos fabricantes.
A descrição do arranjo da Subestação tem um caráter orientativo, sendo que nas
etapas de desenvolvimento dos projetos básico e executivo deverão ser realizados
estudos de confiabilidade com o objetivo de definir e especificar equipamentos
complementares não descritos nesta fase, tais como TCs, TPs, para-raios e chaves de
aterramento de acordo com esta concepção proposta e com base nas características
próprias da usina.
3.8.6.2 Subestação da Casa de Força Complementar
A Subestação da Casa de Força Complementar também será do tipo GIS, em 550 kV,
com arranjo de um módulo em barra simples, conectando-se aos dois blocos de
transformador/gerador. Para interligação da Casa de Força Complementar com a
Principal, está prevista a construção de uma Linha de Transmissão em circuito simples
com aproximadamente 10 km de extensão, com um feixe de 3 (três) condutores
954 MCM por fase, saindo da CFC e inicialmente percorrendo o caminho pelo lado de
jusante da usina, e logo passando para montante da mesma e seguindo até a Casa de
Força Principal. A entrada de linha no barramento principal da Subestação SF6 da
CFP será feita pela extremidade que fica do lado da margem direita do rio.
3.8.7 LINHA DE TRANSMISSÃO
Para integração do AHE São Luiz do Tapajós ao Sistema Interligado Nacional - SIN
foram consideradas análises realizadas pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE
quanto à Configuração do Estudo de Referência dos Subsistemas e Interligações para
escoamento da energia gerada nos aproveitamentos hidroelétricos dos rios Tapajós e
Teles Pires.
Para conexão a uma subestação de rede básica foi adotada a premissa de linha de
transmissão com nível de tensão de 500 kV e extensão aproximada de 50 km. A
análise do condutor econômico para o sistema em estudo indicou como mais
vantajoso adotar 04 (quatro) circuitos montados em estruturas de circuito duplo, cada
circuito com um feixe de 04 (quatro) condutores 954 MCM por fase.
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O sistema de transmissão proposto deverá possibilitar o escoamento da energia total
gerada na configuração completa da usina até uma Subestação da Rede Básica em
condições normais de operação, e em situações de contingências simples, isto é, a
perda de 01 dos 04 circuitos.
Como possível ponto de conexão da usina à Rede Básica foi considerada uma área
próxima à localidade de Miritituba/PA, em um local adjacente à Linha de Transmissão
existente em 138 kV das Centrais Elétricas do Pará - CELPA, em torno das
coordenadas geográficas (4°23'30"Sul; 55°58'60"Oeste), cujo traçado da Linha de
Transmissão desde a usina irá percorrer terrenos em sua maioria já antropizados.
Na fase de elaboração do projeto básico poderão ser realizados estudos com maior
detalhamento que possibilitem melhorias da concepção proposta.
O diagrama unifilar apresenta as unidades geradoras com respectivos
transformadores elevadores, subestação blindada isolada a SF6 e 04 (quatro) saídas
das linhas de transmissão.
Os Desenhos NE389-GE-000-DE-0344 e 0345, apresentados no item 3.17, indicam os
traçados de linhas de transmissão de 500 kV entre a Casa de Força Complementar e
a Casa de Força Principal, com extensão aproximada de 10,0 km, e entre a Casa de
Força Principal e a Subestação de Rede Básica, extensão estimada de 50 km. A
distância para a Linha de Transmissão de 138 kV para alimentação do canteiro de
obras a partir do Tap na LT 138 kV Rurópolis / Itaituba, de propriedade da CELPA, é
de aproximadamente 40 km.
3.8.8 INTEGRAÇÃO DA USINA AO SISTEMA
A Figura 3.8.8/01 – Complexo Tapajós e as Interligações Elétricas apresenta a
localização das usinas do Complexo Tapajós e a indicação das principais interligações
elétricas existentes e previstas no país.
O AHE São Luiz do Tapajós deverá ser o primeiro e o mais importante aproveitamento
hidrelétrico a ser construído na região, localizando-se entre as bacias do Xingu e do
Madeira. Atualmente, a subestação de Rede Básica mais próxima do AHE São Luiz do
Tapajós está situada em Rurópolis, suprida por meio de um circuito simples em
230 kV, conforme ilustrado na Figura 3.8.8/02 - Sistema Regional de Transmissão.
Os estudos iniciais desenvolvidos indicaram 3 alternativas, esquematicamente
mostradas na Figura 3.8.8/03 – Alternativas de Conexão:
•

Alternativa 1 – Considerando todas as usinas do Complexo Tapajós diretamente
conectadas ao Sudeste;
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•

Alternativa 2 – Considerando o AHE São Luiz do Tapajós conectado ao subsistema
Norte, junto a Belo Monte, e as demais usinas do Complexo conectadas ao
Sudeste;

•

Alternativa 3 – Considerando todas as usinas do Complexo Tapajós conectadas ao
subsistema Norte, juntamente com Belo Monte.

Figura 3.8.8/01 – Complexo Tapajós e as Interligações Elétricas
FONTE: EVTE, 2014.
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Figura 3.8.8/02 - Sistema Regional de Transmissão
FONTE: EVTE, 2014.

ALTERNATIVA 2
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Figura 3.8.8/03 – Alternativas de Conexão
FONTE: EVTE, 2014.

Em busca do melhor posicionamento para a conexão do AHE São Luiz do Tapajós, a
Eletrobrás Eletronorte procurou localizar a SE (Subestação) Coletora em local situado
num raio de cerca de 50 km da usina, visando atender às três alternativas. Esses
estudos indicaram como um possível ponto de conexão da usina à Rede Básica uma
área próxima à localidade de Miritituba/PA, nas proximidades da linha de transmissão
existente em 138 kV das Centrais Elétricas do Pará - CELPA, em torno das
coordenadas geográficas (4°23'30" Sul; 55°58'60" Oeste). O traçado da LT (Linha de
Transmissão), desde a usina, irá percorrer terrenos em sua maioria já antropizados.
A Figura 3.8.8/04 – Conexão à SE Base Básica em Miritituba apresenta uma imagem
da região com traçados esquemáticos de linhas de transmissão de 500 kV entre a
Casa de Força Complementar e a Casa de Força Principal, com uma extensão
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aproximada de 10,0 km, e entre a Casa de Força Principal e a subestação de Rede
Básica, numa extensão de aproximadamente 50 km. Na citada figura indicam-se:
LT 500 kV Casa de Força Complementar / Casa de Força Principal
LT 500 kV Casa de Força Principal / Subestação 500 kV (Rede Básica)
TAP LT 138 kV (CELPA) / Canteiro de Obras
Os estudos realizados para o presente sistema de conexão da usina foram
desenvolvidos quanto à avaliação técnica e suas estimativas de custos. Os resultados
foram adequados para uma alternativa viável de conexão da usina para estimativas de
investimentos globais necessários que assegurem atratividade e competitividade para
o custo da energia a ser ofertada pelo empreendimento.
Cada LT em circuito duplo ocupa uma faixa de servidão de 70 m. A faixa de servidão
das duas LT em paralelo tem largura total de 140 m.

Figura 3.8.8/04 – Conexão à SE Base Básica em Miritituba

Foi considerada a conexão da Casa de Força Complementar com a Principal e desta
com a Subestação de Rede Básica, com tensão de 500 kV. Para o ponto de conexão,
em princípio situado a cerca de 50 km do AHE São Luiz do Tapajós, prevê-se a
conexão na Rede Básica, sendo composta de duas linhas com circuitos duplos.
Visando à mínima interferência ao meio ambiente, foi considerada a Subestação no
sistema SF6. Os módulos da SF6 da Usina Principal deverão estar distribuídos ao
longo da CF e acomodados em galeria provida de ponte rolante.
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3.8.9 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS
3.8.9.1 Porto Fluvial
Foi realizado um estudo locacional do porto fluvial de apoio à obra do AHE São Luiz
do Tapajós com três alternativas, conforme descritas a seguir. Esse porto tem a
finalidade de receber os diversos materiais de construção (notadamente cimento e
armaduras) e os equipamentos eletromecânicos (principalmente os mais pesados)
necessários para construção e montagem do empreendimento. O porto deverá estar
interligado ao sítio das obras através de estrada com inclinação máxima de 5% e
curvas horizontais com raio mínimo de 200 m, adequadas ao tráfego de veículos,
caminhões de carga e carretas de grande porte durante todo o período de implantação
da usina, até a instalação da última unidade de geração.
Todas as alternativas contam com uma área portuária simples que se compõe
basicamente de um dique de enrocamento, rampa articulada com flutuante de
concreto com dois guindastes, rampa fixa para acesso de carretas e estrutura de
concreto para apoiar o pórtico destinado às cargas pesadas. Esse porto possui área
da ordem de 80.000 m², ou seja, cerca de 400 m de frente para o rio por 200 m de
fundo, suficiente para englobar as estruturas previstas, prevendo-se a proteção com
cerca de toda a área, controle de entrada e segurança.
Além disso, as instalações deverão ser providas de energia elétrica e serviços de água
e esgoto. Considerando o pessoal de vigilância e logística, motoristas, operadores e
auxiliares, admite-se que um total de 20 a 30 funcionários deverá circular diariamente
na área, principalmente nas fases mais críticas da obra.
Para fins de escolha da alternativa locacional do porto fluvial, foram considerados
apenas os custos sobre os acessos, uma vez que o custo de implantação do porto,
propriamente dito, pouco variará entre as alternativas.
Alternativa 1
A Alternativa 1 é composta pelo porto localizado a montante da vila de São Luiz e do
Pedral do Pereira, e uma estrada de acesso de cerca de 1,6 km de comprimento
ligando o porto à entrada da obra do AHE São Luiz do Tapajós, marcado em azul na
Figura 3.8.9.1/01 - Alternativa 1 do Porto Flvial e Acesso a obra do AHE São Luiz do
Tapajós.
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Figura 3.8.9.1/01 - Alternativa 1 do Porto Flvial e Acesso a obra do AHE São Luiz do Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.

Para atingir este local por vias fluviais, é necessário vencer as corredeiras do Pedral
do Pereira. Para tal, valeu-se do traçado da hidrovia do rio Tapajós proposto pela
Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental – AHIMOR, assinalada em amarelo
na figura acima. A hidrovia proposta tem 41,5 m de largura e profundidade de 2,0 m,
ou seja possibilitando a navegação de embarcações de 1,5 m de calado.
De posse da batimetria levantada em maio de 2013, estimou-se uma quantidade de
derrocamento subaquático, para que o trecho seja navegável em 95% do tempo, para
chatas de 2,0 m de calado e carga típica de 700 t, perfazendo uma carga comboio de
2.800 t.
A divergência entre os valores de calado, reside no fato de que a CNEC
WorleyParsons entende que para atender todas as exigências de segurança para o
transporte de matérias pesados como os equipamentos eletromecânicos seria
necessário um calado maior.
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Com isso, será necessário derrocar cerca de 9,5 10³ m³.
Para a estrada de acesso entre o porto e a entrada da obra, o anteprojeto revelou um
quantitativo de corte e aterro de 8,3 10³ m³ e 5,0 10³ m³, respectivamente, o que
incorre num custo de cerca de R$ 670 mil.
Alternativa 2
A Alternativa 2 é composta pelo porto localizado a jusante da vila de São Luiz e do
Pedral do Pereira, e uma estrada de acesso de cerca de 10,2 km de comprimento
ligando o porto à entrada da obra do AHE São Luiz do Tapajós, marcado em preto na
Figura 3.8.91/02 - Alternativa 2 do Porto Fluvial e Acesso a obra do AHE São Luiz do
Tapajós.

Figura 3.8.91/02 - Alternativa 2 do Porto Fluvial e Acesso a obra do AHE São Luiz do Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.

Para atingir este local por vias fluviais, não é necessário derrocamento subaquático.
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Já para o acesso rodoviário, o anteprojeto da estrada até a entrada da obra, apontou
um quantitativo de corte e aterro de 72,2 10³ m³ e 72,9 10³ m³, respectivamente.
Alternativa 3
A Alternativa 3 é composta pelo porto localizado a jusante da vila de São Luiz e do
Pedral do Pereira, e uma estrada de acesso de cerca de 17,9 km de comprimento
ligando o porto à entrada da obra do AHE São Luiz do Tapajós, marcado em laranja
na Figura 3.8.9.1/03 - Alternativa 3 do Porto Fluvial e Acesso a obra do AHE São Luiz
do Tapajós.

Figura 3.8.9.1/03 - Alternativa 3 do Porto Fluvial e Acesso a obra do AHE São Luiz do Tapajós

Para atingir este local por vias fluviais, não é necessário derrocamento subaquático.
Já para o acesso rodoviário, o anteprojeto da estrada até a entrada da obra, apontou
um quantitativo de corte e aterro de 503,7 10³ m³ e 498,3 10³ m³, respectivamente.
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Escolha da Alternativa
A Alternativa 1, que considera o porto locado a montante do Pedral do Pereira, foi
selecionada no estudo locacional, uma vez que apresentou custos de implantação de
acessos inferiores quando comparada às demais. O desenho NE389-GE-000-DE0365, apresentado no item 3.17, mostra o projeto do porto em planta.
O custo estimado para a implantação do Porto Fluvial, incluindo os equipamentos
necessários, consta do OPE, Conta 12, item Obras Especiais.
O porto fluvial de apoio à obra do AHE São Luiz do Tapajós, que visa receber os
diversos materiais de construção e os equipamentos eletromecânicos necessários
para construção e montagem do empreendimento, será uma área portuária simples,
com as seguintes características:
•

Dique de enrocamento, rampa articulada com flutuante de concreto com dois
guindastes, rampa fixa para acesso de carretas e estrutura de concreto para apoiar
o pórtico destinado às cargas pesadas.

•

Dimensões de 400 m de frente para o rio por 200 m de fundo (80.000 m²),
suficiente para englobar as estruturas previstas.

•

Proteção com cerca de toda a área, controle de entrada e segurança.

•

Instalações de energia elétrica e serviços de água e esgoto.

•

20 a 30 funcionários (pessoal de vigilância e logística, motoristas, operadores e
auxiliares).

•

Localização a montante da vila de São Luiz e do Pedral do Pereira, com uma
estrada de acesso de 1,6 km de comprimento, ligando o porto à entrada da obra do
AHE São Luiz do Tapajós.

•

Custo estimado de cerca de R$ 80 milhões, incluindo os equipamentos
necessários, constando do OPE, Conta 12, item Obras Especiais.

A Alternativa 1 apresenta maior distância por transporte hidroviário e menor distância
por transporte terrestre, em comparação com a Alternativa 2. Esta característica
favorece a Alternativa 1 quando se consideram os fundamentos da Usina-Plataforma,
uma vez que o porto localiza-se junto à obra, o que pode justificar também a
movimentação do pessoal via fluvial, principalmente nas trocas de turno, o que
aumenta significativamente a capacidade e rapidez de transporte e evita as diversas
viagens por estradas que seriam necessárias.
3.8.9.2 Eclusas
Tendo em vista a possível implantação, no futuro, da hidrovia no rio Tapajós, o arranjo
da usina contemplou a possibilidade de se realizar, a qualquer época, a construção de
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um sistema de transposição para navegação, incluindo a construção de canais e duas
eclusas na margem direita. Salienta-se que estes estudos foram desenvolvidos a título
de sugestão, não fazendo parte, no entanto, do presente empreendimento e respectivo
licenciamento ambiental.
A navegação no rio Tapajós não é possível, atualmente, na região das Cachoeiras de
São Luiz do Tapajós. As cargas com destino para montante do rio são transportadas
pela BR-230, até a localidade de Buburé.
Com o AHE São Luiz do Tapajós, será possível implantar um sistema de transposição
de nível, possibilitando a navegação rio acima, interligando o médio Tapajós com
Itaituba. Considerando, ainda, as futuras implantações dos AHEs Jatobá e Chacorão,
situadas a montante, será possível ampliar a navegação até os rios Juruena e Teles
Pires.
Em 1995, a Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental – AHIMOR iníciou
estudos da hidrovia Tapajós-Teles Pires, que previa navegabilidade dos rios Tapajós e
Teles Pires, desde Santarém até as proximidades da Cachoeira Rasteira, já no rio
Teles Pires, contando inclusive com um sistema de transposição de desnível na região
das corredeiras de São Luiz do Tapajós.
Os estudos realizados no EVTE basearam-se no documento “Diretrizes para Estudos
de Arranjos de Obras de Transposição de desnível para Navegação”, emitido pela
Agência Nacional de Águas – ANA em julho de 2012, complementando o “Manual de
Estudos de Disponibilidade Hídrica para Aproveitamentos Hidrelétricos”.
Alternativas de Arranjo das Eclusas
Com um desnível máximo de cerca de 42 metros, a transposição do aproveitamento
de São Luiz do Tapajós tem como solução técnica mais convencional a construção de
duas câmaras subdividindo a queda.
Sob o aspecto exclusivamente técnico, pode-se relacionar três alternativas de
transposição do aproveitamento hidrelétrico:
•

Pelo leito do rio Tapajós, com implantação de uma primeira câmara incorporada ao
barramento e escavação de um extenso canal ao longo das corredeiras onde
poderia ser construída a segunda câmara da obra de transposição;

•

Pela margem direita, do rio, escavando em rocha cerca de 7.700 metros dos
canais de aproximação e restituição da obra de transposição e previsão de duas
câmaras encravadas parcialmente em rocha;

•

Pela margem esquerda, com o canal de montante escavado predominantemente
em solo e alcançando região mais rochosa para jusante, em uma extensão total
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aproximada de 16.200 metros de canais e duas câmaras para subdivisão do
desnível. Para essa alternativa haverá necessidade da construção de diques de
contenção de porte na região dos alagadiços além de obras de relocação da
rodovia transamazônica.
Análise de Viabilidade das Alternativas
Embora sejam apresentadas conceitualmente três alternativas de obras de
transposição, as especificidades locais conduzem a existir apenas a possibilidade de
implantação da obra de transposição pela margem direita.
A alternativa pelo leito do rio iria afetar área de corredeira especificamente excluída do
aproveitamento hidrelétrico, destinada a preservar o valor cultural local e cênico das
corredeiras de São Luiz do Tapajós, e que é inclusive a condicionante que limita o
posicionamento do eixo, conforme apresentado nos estudos de alternativas e eixos.
Sob o aspecto técnico, essa alternativa exigiria execução de escavações ao longo da
área preservada das corredeiras o que inviabiliza sua implantação.
A alternativa pela margem direita demanda escavações de grande porte, em rocha,
exigindo a construção de uma ponte sobre o canal como obra adicional para acesso à
Casa de Força Principal da usina além de um pequeno dique para contenção de ponto
de fuga do reservatório, porém não apresenta obstáculos ambientais, além de
representar uma travessia mais curta, pela própria configuração do rio Tapajós no
local.
A terceira alternativa de construção da obra de transposição, pela margem esquerda,
representaria a construção de canais mais que duas vezes mais extensos que os da
margem direita e do mesmo modo que a alternativa pelas corredeiras, apresenta
impedimentos ambientais relevantes. A transposição se daria ao longo de região do
Parque Nacional da Amazônia que não faz parte da área desafetada por medida
provisória. Além disso, a construção de canal na região de montante da transposição,
em região com topografia baixa, necessitaria da construção de diques de contenção
de porte e mesmo assim provocaria o alagamento de áreas relevantes do Parque
Nacional da Amazônia.
Considerando o acima exposto e que a implantação do sistema de transposição nível
deve ocorrer em época distinta à implantação do AHE São Luis do Tapajós, optou-se
adotar alternativa de implantação do sistema de forma totalmente independente da
implantação da usina, não fazendo parte, portanto, do presente licenciamento.
Descrição da Alternativa Escolhida
O dispositivo de transposição previsto, na alternativa selecionada, tem as seguintes
características:
VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 118
Revisão: 0

•

localizado na ombreira direita, totalmente independente da barragem, ou na ilha
entre a Casa de Força Principal e a Barragem, de forma a não interferir com o
PARNA ou com os canais das Cachoeiras de São Luiz do Tapajós;

•

canais de acesso de largura suficiente para permitir cruzamentos de comboios;

•

duas câmaras de eclusagem (desnível máximo de cerca de 42 m), com 140,50 m
de comprimento, 26 m de largura, lâmina mínima de 3,5 m;

•

eclusas e canais para atender o comboio tipo da hidrovia Tapajós-Teles Pires, pelo
Plano Hidroviário Estratégico: formação 2 x 2, comprimento de 58 m por 11 m de
boca, com calado de 2,5 m.

O desenho NE268-GE-000-DE-0364, apresentado no item 3.17, mostra a alternativa
de transposição em planta.
Os benefícios levantados para a alternativa escolhida são:
•

Evitar uma antecipação de investimento por tempo ainda indefinido;

•

Evitar uma necessária alteração no arranjo das estruturas em concreto, localizadas
nas margens, com consequências diretas nos custos de escavação, pois, a
restituição do rio a jusante se dará de forma convergente, o que, para a
aproximação dos comboios, seria tecnicamente inviável.

•

Evitar interferências de velocidades do escoamento, provocadas pela vazão
concentrada efluente do aproveitamento, com embarcações que acessam a obra
de transposição.

•

Evitar interferência com o Parque Nacional da Amazônia.

•

Evitar interferência com o porto previsto para a UHE São Luiz do Tapajós.

3.8.9.3 Sistema de Transposição de Embarcações
O Estudo de viabilidade do empreendimento considera a possibilidade de acoplar ao
desenho do barramento um sistema de transposição de embarcações.
Este Sistema de Transposição de Embarcações (STE) proposto para o AHE São Luiz
do Tapajós, apresentado no Desenho NE389-GE-000-DE-0371, no item 3.17, está
localizado na margem direita do rio Tapajós, próximo à Casa de Força Principal e
possibilitará a transposição de embarcações de até 35 toneladas de deslocamento
(peso bruto). Essas embarcações poderão então atravessar as corredeiras de São
Luiz do Tapajós com facilidade e segurança em qualquer época do ano.
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3.8.9.4 Sistema de Transposição de Peixes
O Sistema de Transposição de Peixes previsto para o AHE São Luiz do Tapajós,
Desenho NE389-GE-000-DE-0371, apresentado no item 3.17, está localizado na
margem esquerda do rio Tapajós, sendo que no presente Estudo de Impacto
Ambiental, no Capítulo 10.2.3.2.2, sobre impactos ambientais e no Capítulo 11.3.5,
sobre programas ambientais, existe uma análise técnica e ambiental quanto a sua
relevância, necessidade e modos de operação.
O dispositivo proposto possui comprimento total de cerca de 730 m e é composto por
quatro partes principais: o sistema propriamente dito - escada de peixes tipo ranhura
vertical (vertical slot); o canal de entrada, que faz a ligação entre a escada e o canal
de fuga; o canal de saída, que faz a ligação entre a escada e o reservatório; e o
sistema de água de atração, que complementa as vazões da escada para melhor
atração de peixes ao canal de entrada.
O canal de entrada possui largura de 6,0 m, comprimento da ordem de 20 m e cota de
piso na elevação 22,00 m. A escada possui 91 defletores e 90 tanques, comprimento
da ordem de 630 m, em quatro trechos principais, declividade única de 4%, tanques de
seção retangular, com distância longitudinal entre eixos dos defletores de 7,50 m, lado
interno de 6,00 m, e defletores com largura da ranhura de 25 cm. O canal de saída
constitui a parte de montante do sistema de transposição, onde os peixes saem da
escada e se dirigem ao reservatório. Foi posicionado relativamente distante da tomada
d’água da usina, em posição considerada favorável à continuidade dos movimentos
migratórios em direção a montante. O canal contará com paredes para dissipação de
energia e é constituído por aberturas na parte inferior para a passagem de peixes que
circulam mais pelo fundo e, na parte superior, soleiras vertentes para a formação de
uma pequena cascata, para a passagem de peixes predominantemente de escamas.
3.8.10 DETALHAMENTO DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA ASSOCIADAS
3.8.10.1 Acessos ao Aproveitamento
O acesso ao local do empreendimento, pela margem direita, é realizado por estradas
não pavimentadas que ligam Itaituba, distante cerca de 60 km, às vilas de São Luiz do
Tapajós e Pimental. A partir da cidade de Itaituba, situada na margem esquerda do rio
Tapajós, é feita a transposição do rio por balsa até o distrito de Miritituba (na margem
direita), seguindo daí pela rodovia Transamazônica (BR-230) por cerca de 11 km, de
onde se inflete à direita e prosseguindo no sentido S-SW, por cerca de 43 km, até
alcançar a localidade de Pimental, através de estrada vicinal cujas condições de
conservação são precárias e se agravam bastante na época das chuvas. Outra
hipótese de acesso, ainda pela margem direita, é via fluvial até a localidade de São
Luiz do Tapajós, que se situa cerca de 14 km a jusante da Vila Pimental.
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Pela margem esquerda estende-se o Parque Nacional da Amazônia, que é
atravessado pela Rodovia Transamazônica (BR-230), cujo traçado acompanha o curso
do rio Tapajós, bastante próxima de seu leito.
A localização do empreendimento e seus principais acessos são apresentados na
Figura 3.8.10.1/01 - Planta de Localização e Acessos e no desenho NE268-GE-000DE-0354, apresentado no item 3.17.

Figura 3.8.10.1/01 - Planta de Localização e Acessos
FONTE: EVTE, 2014.

3.8.10.2 Acessos e Relocações de Estradas
Acesso à obra
O acesso principal à obra será feita pela margem direita do rio Tapajós, aproveitando o
acesso já existente. Foi projetada uma estrada de 55,7 km ligando a entrada principal
da obra à BR-230 (Transamazônica), com rampa máxima de 8% e curvas horizontais
com raio mínimo de 200 m. Para a adequação de tal acesso, serão necessário 753,8
10³ m³ de corte e 464,5 10³ m³ de aterro.
Na margem esquerda, o custo de melhoria da BR-230 (Transamazônica) foi
desprezado, uma vez que a rodovia atende os requisitos necessários para o transporte
de equipamentos até o pequeno canteiro de obras de terra.
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Relocação de Estradas
Para detalhamento dos locais e trechos com possíveis interferências do reservatório
com as BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Cuiabá-Santarém) foi realizado um
levantamento cartográfico através de perfilamento a laser, na escala 1:2.000, pela
empresa SAI – Serviços Aéreos Industriais Ltda. entre os dias 15 e 17 de janeiro de
2013.
O levantamento nessa escala permitiu definir com exatidão os locais em que essas
duas rodovias seriam afetados pelo reservatório do AHE São Luiz do Tapajós, e
elaborar um anteprojeto das intervenções necessárias, obtendo custos mais acurados
dessas obras.
Conforme pode ser visualizado nos desenhos NE268-GE-000-DE-0367 e 0368,
apresentados no item 3.17, e na Figura 3.8.10.2/01 – Trechos de Travessias na BR230 e BR-163, a seguir, os braços do reservatório de São Luiz do Tapajós atingirão 58
trechos da rodovia BR-230 referentes às travessias de cursos d’água afluentes pela
margem esquerda do rio Tapajós e um trecho da rodovia BR-163 referente à travessia
do rio Tucunaré, afluente pela margem direita. A concepção do projeto considerou a
rigorosa manutenção do atual traçado da rodovia, elaborando-se as travessias
mediante alternativas cominadas e constituídas de pontes, aterros com bueiro, aterros
e pontes. Essas obras seriam feitas em seco, durante a implantação do
empreendimento, utilizando-se desvios provisórios, cujas áreas seriam recuperadas
posteriormente.
A partir da planta do reservatório, com auxílio do software ArcGis, foram determinados
os trechos atingidos e suas extensões, conforme apresentado no Quadro 3.8.10.2/01
– Trechos Identificados das Travessias, a seguir. Ao somatório dos valores obtidos
acrescentou-se 50% de extensão para se levar em conta os trechos necessários
situados além da projeção da linha d’água do reservatório e também para o desvio do
tráfego durante a execução das travessias. Obteve-se uma extensão total de obras de
travessia com cerca de 28 km, sendo que os custos associados foram lançados na
Conta 10.
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Figura 3.8.10.2/01 – Trechos de Travessias na BR-230 e BR-163
FONTE: EVTE, 2014.

Quadro 3.8.10.2/01 – Trechos Identificados das Travessias
Trecho

Extensão (m)

Trecho

Extensão (m)

Trecho

Extensão (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.375
100
100
190
235
630
505
415
215
820
595
300
1.125

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

140
405
80
595
1.205
1.225
1.305
345
155
165
50
140
170

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

110
565
190
975
1.495
995
1.760
250
725
140
960
1.570
780
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Trecho

Extensão (m)

Trecho

Extensão (m)

Trecho

Extensão (m)

14
15
16
17

530
385
240
245

31
32
33
34

500
925
200
30

48
49
50
51

615
95
105
1.030

Extensão Total

28.000

FONTE: EVTE, 2014.

Considerando a interferência do reservatório do AHE São Luiz do Tapajós com a BR163 o nivelamento geométrico indicou que o tabuleiro da ponte sobre o rio Tucunaré
está na cota 55,55 m. Considerando que esse rio desemboca no Tapajós próximo ao
eixo da barragem e que sua vazão é pequena comparada à do rio Tapajós, o efeito de
remanso nesse local pode ser desprezado. Considerando ainda que altura da viga e
tabuleiro da ponte é da ordem de 1,5 m, verifica-se que há folga entre o nível do
reservatório essa ponte, não havendo portanto necessidade de obras neste local.
Considerando que a crista do aterro deve estar na cota 53,0 m, foi estimado o volume
de aterro necessário. De posse dessa informação, e considerando o preço unitário
dessa operação, tem-se que o custo da compensação pela interferência do
reservatório do AHE São Luiz do Tapajós sobre a BR-230, desconsiderando obras de
arte, é estimado em cerca de R$ 40 milhões.

Das 58 interferências identificadas, 54 delas necessitam de obras de arte. Foram
admitidas três metodologias de dimensionamento e custo, levando em consideração a
área de drenagem afetada, a saber:
•

Para as 30 interferências com áreas de drenagem inferiores a 4,0 km², foi
considerada a construção de bueiros circulares com capacidade de escoamento
dimensionada a partir do Método Racional;

•

Para as 6 interferências com áreas de drenagem entre 4,0 km² e 10 km², foi
considerada a construção de galerias celulares com capacidade de escoamento
dimensionada a partir do Método do Hidrograma Unitário Sintético;

•

Para as 18 interferências com áreas de drenagem superiores a 10 km², foi
considerada a construção de pontes com vãos livres capazes de suportar uma
vazão dimensionada a partir do Método do Hidrograma Unitário Triangular.
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Independentemente do método adotado, as chuvas intensas que deram origem às
vazões acima mencionadas, foram extraídas de Scaramussa, et ali. 201011.
Para os dois primeiros métodos, foi utilizado o preço unitário padrão para concreto
armado, enquanto que, para o último método, foi utilizado o preço unitário apresentado
no Manual do Inventário Hidrelétrico (MME) corrigido pelo IGP-DI.
3.8.11 CASA DE FORÇA PRINCIPAL
Os estudos energéticos realizados concluíram por uma potência instalada na casa de
força principal de 7.740 MW, proveniente de 36 unidades de 215 MW na saída dos
geradores.
3.8.11.1 Níveis
Tomada d’água
o Nível máximo maximorum em condições de cheias

+50,0 m

o Nível nominal máximo

+50,0 m

o Nível mínimo

+50,0 m

Níveis de jusante
Níveis de jusante

Vazão
3
(m /s)

Configuração Operacional

Máximo maximorum

+20,49 m

60.000

Cheia máxima

Normal

+15,93 m

26.330

36 unidades da CFP em funcionamento
(100% de carga) mais a vazão ambiental de
3
1.068 m /s

Mínimo

+7,05 m

3.475

Descarga natural mínima

FONTE: EVTE, 2014.

11

SCARAMUSSA, P. H. M.; MELO-SOUZA, R. O. R.; AMARAL, M. A. C. M.; PANTOJA, A. V.; PEREIRANETO, J. A., Equações de Chuvas Intensas para localidades do Estado do Pará, in: Congresso Brasileiro
de meteorologia, Anais, 2010.
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Quedas Brutas para Nível de Montante + 50,00 m
Casa de Força Principal
Queda bruta
Nível de jusante

Queda bruta

Máxima

+7,05 m

42,95 m

Nominal

+15,93 m

34,07 m

De Referência com permanência de 95%

+16,65 m

33,35 m

Mínima (cheia máxima)

+20,49 m

29,51 m

FONTE: EVTE, 2014.

Tipo de turbina
Tendo em vista as quedas brutas mencionadas, deve-se considerar a escolha do tipo
de turbinas Kaplan com eixo vertical, com dupla regulação pelo distribuidor e pás da
turbina.
3.8.12 CASA DE FORÇA COMPLEMENTAR
A Casa de Força Complementar visa suprir a vazão ecológica no trecho entre a
barragem e o canal de fuga da CFP. Os estudos energéticos realizados concluíram
por uma potência instalada na casa de força complementar de 300 MW, com 2
unidades de 150 MW na saída dos geradores. As duas unidades geradoras permitirão
turbinar no mínimo a vazão de 1.068 m3/s.
3.8.12.1 Níveis d’Água
Tomada d’água
o

Nível máximo maximorum .................................................... +50,0 m

o

Nível nominal máximo ........................................................... +50,0 m

o

Nível mínimo ......................................................................... +50,0 m

Níveis de jusante

Nível a jusante
Máximo

+29,0 m

Vazão efluente pela Casa de
Força Complementar +
3
Vertedouro (m /s)
3

61.533 m /s

Cheia máxima
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Nível a jusante
Nominal

+21,3 m

Vazão efluente pela Casa de
Força Complementar +
3
Vertedouro (m /s)
3

Vazão turbinada = 1.068 m /s

Configuração hidráulica
A Casa de Força Complementar
funciona com a vazão ecológica

FONTE: EVTE, 2014.

Quedas Brutas para Nível de Montante + 50,00 m
Queda bruta

Casa de Força Complementar
Nível de jusante

Queda bruta

Nominal

+ 21,3 m

28,7 m

De referência

+ 23,1 m

26,9 m

Mínima (cheias)

+ 29,0 m

21,0 m

FONTE: EVTE, 2014.

3.8.12.2 Tipo de Turbina
Tendo em vista as quedas brutas mencionadas, o tipo de turbinas Kaplan com eixo
vertical, com dupla regulação pelo distribuidor e pás da turbina é o indicado.

3.9

SEQUÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO AHE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS

3.9.1 DESVIO E CONTROLE DO RIO E ENSECADEIRAS
Para a implantação do aproveitamento foram previstas duas fases de desvio do rio,
descritas a seguir, ambas levando em consideração a vazão de projeto de
38.455 m3/s, correspondente a um período de recorrência de 50 anos. As cotas das
cristas das ensecadeiras e das pré-ensecadeiras foram definidas considerando borda
livre de 1,0 m e 0,5 m, respectivamente.
3.9.1.1 Primeira Fase de Desvio
Na primeira fase do desvio (desenhos NE389-GE-000-DE-0302 e 0303, apresentados
no item 3.17) será construída uma ensecadeira na margem direita para a construção
do Vertedouro, da Casa de Força Complementar e de parte da barragem de modo a
causar a mínima interferência possível na calha do rio, a fim de permitir continuidade
do escoamento pela calha principal. Ainda nessa fase, na margem esquerda do rio,
será construída uma ensecadeira onde será implantado um trecho da barragem de
terra.
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O início dessa fase consiste em implantar, em cada uma das duas áreas a serem
ensecadas, uma pré-ensecadeira pelo perímetro do que será posteriormente o pé
exterior da ensecadeira. Para os dimensionamentos das pré-ensecadeiras foi
considerado o período de retorno de 10 anos, mas correspondente ao período seco do
ano hidrológico, com uma vazão de projeto de 5.000 m³/s. Em seguida serão
construídas as ensecadeiras.
Para permitir a construção “a seco” das estruturas do Vertedouro e bacia de
dissipação e da Casa de Força Complementar com seus canais de adução e de fuga,
além de partes da barragem na margem direita e da barragem na margem esquerda,
as pré-ensecadeiras terão suas cristas na cota 25,00 m e as ensecadeiras de
montante e de jusante terão suas cristas nas cotas 30,00 e 29,00 m, respectivamente.
Para a construção da barragem de terra na margem esquerda do rio, as préensecadeiras também terão suas cristas na cota 24,50 m. A ensecadeira de montante,
a ser incorporada na barragem, terá sua crista na cota 30,00 m e a ensecadeira
jusante, também incorporada na barragem, será finalizada com o lançamento do solo
a jusante da pré-ensecadeira mantendo-se sua crista na cota 29,00 m.
3.9.1.2 Segunda Fase de Desvio
Esta fase, ilustrada nos Desenhos NE389-GE-000-DE-0304 e 0305, apresentados no
item 3.17, corresponde ao fechamento da calha principal do rio para possibilitar a
construção da barragem principal, com construção das ensecadeiras nessa calha
principal e a remoção da ensecadeira de 1ª fase, junto à estrutura do Vertedouro, com
a liberação da margem direita para desvio do rio através das soleiras rebaixadas do
Vertedouro.
O início dessa fase é a parte mais crítica de todo o processo do desvio do rio, pois
corresponde ao fechamento do rio mediante o lançamento de uma pré-ensecadeira,
de baixa altura, na cota 33 m, enquanto parte da vazão passará pelas estruturas do
Vertedouro com soleira rebaixada (10 vãos), construídas na primeira fase.
As pré-ensecadeiras são de enrocamento lançado, com transição de solo grosso e
solo lançado. Os taludes de solo em contato com a água têm inclinação 1V:3,5H e os
taludes internos de enrocamento, 1V:1,5H e crista na cota 33,00 m na pré-ensecadeira
de montante e 25,00 m para as pré-ensecadeira de jusante.
Após o lançamento das pré-ensecadeiras e o desvio do rio pelas estruturas de
Vertedouro, terá início a construção da ensecadeira de jusante, com crista na cota
29,00 m, e a seção prioritária da barragem de fechamento do rio, a montante.
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Para reduzir os volumes de aterro, e consequentemente o prazo das obras, optou-se
por substituir a ensecadeira de montante por uma antecipação de parte do maciço da
barragem até a elevação 43,00 m, ainda no período de estiagem.
Durante toda a construção das pré-ensecadeiras, ensecadeira e barragem, as águas
serão desviadas pelos 10 vãos do vertedouro, rebaixados na cota 21,00 m sendo que,
após concluído o alteamento da barragem, serão realizadas as suas concretagens.
3.9.1.3 Áreas de Bota- Fora
As escavações obrigatórias atingem volumes da ordem de 6 milhões de m3 de
escavação comum (solo) e de 26 milhões de m3 de escavação em rocha. Nas
estruturas definitivas do empreendimento serão aplicados volumes de 17 milhões de
m3 de material proveniente da escavação comum e 5 milhões de m3 de material
proveniente da escavação em rocha.
Considerando a divisão desses volumes por margens do rio, verifica-se que na
margem esquerda há falta de material que será explorado em pedreira e área de
empréstimo, enquanto na margem direita existe necessidade de explorar área de
empréstimo de solo, e há um excesso de material proveniente de escavação em rocha
da ordem de 22 milhões de m³, que adicionados aos volumes de remoção de
ensecadeiras, nessa margem, atingem um saldo de 26 milhões de m3 de material que
deverá ser depositado em bota-fora.
Em face da magnitude dos volumes a serem colocados em bota-fora foi analisada a
melhor forma de sua deposição, tendo em vista as distâncias de transporte e as
consequências paisagísticas e ao meio ambiente. Assim, considerando que o nível
normal do reservatório está na cota 50 m, optou-se pela solução de colocar a maior
parcela do material excedente em áreas que ficarão dentro do reservatório, próximo ao
barramento, utilizando-se o volume disponível até a cota 40 m, e nas depressões
naturais, abaixo da cota 0 m, no canal de fuga.
Na Figura 3.9.1.3/01 – Localização das Áreas de Bota-Fora estão indicadas as áreas
selecionadas para bota-fora. No setor montante, a área disponível mais próxima e
situada sob o reservatório é a denominada B, com 242 ha, e que poderá ser ampliada,
respeitando-se a limitação da cota 30 m.
A mesma figura apresenta a localização do bota-fora do setor jusante, tendo em vista
complementar a disposição dos materiais provenientes das escavações da Casa de
Força Principal e do canal de fuga. A área denominada A, com superfície de 23 ha,
utiliza as depressões naturais existentes no trecho do canal de fuga, completando-as
até a cota zero.
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Para maiores detalhes, ver Desenho NE389-GE-000-DE-0355, apresentado no item
3.17.

Figura 3.9.1.3/01 – Localização das Áreas de Bota-Fora
FONTE: EVTE, 2014.

3.9.2 LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO À OBRA
3.9.2.1 Logística de Apoio à Obra
O apoio logístico à implantação da obra será efetuado por via fluvial, via terrestre e
pela combinação de via aérea e terrestre, utilizando como base de apoio as
localidades de Itaituba, Trairão, Miritituba, São Luiz do Tapajós e Novo Progresso,
sempre levando em conta o conceito de Usina-Plataforma.
A implantação de canteiros e acampamentos causará impactos e interferências no
local e adjacências da obra, embora a maioria seja de caráter temporário. As
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construções temporárias limitam-se àquelas necessárias
empreendimento tais como, mas não se limitando:

à

implantação

do

•

Canteiro administrativo, incluindo o do contratado, do proprietário e dos
subcontratados;

•

Canteiros industriais (principal e secundário);

•

Canteiro de montagem eletromecânica (estocagem e oficinas);

•

Alojamentos, cozinhas e refeitórios, áreas de lazer, serviços de infraestrutura
elétrica e saneamento;

•

Estrada de acesso à área de montagem, estrada do porto fluvial aos canteiros
industriais e administrativo e estradas internas.

As construções definitivas referem-se àquelas que, depois de implantadas, ficarão
para o uso e necessidades da equipe de operação/manutenção e as que serão
incorporadas como benefícios à região. Dentre esses empreendimentos está o Porto
Fluvial que será construído no rio Tapajós, próximo ao canal de fuga da usina. Este
porto será construído para receber os equipamentos eletromecânicos do
aproveitamento hidrelétrico e o suprimento dos materiais de construção e montagem
do empreendimento. Prevê-se também, a necessidade de ampliação e melhoria no
sistema de travessia do rio Tapajós, junto da cidade de Itaituba e na sua margem
direita, com a construção de benfeitorias para dar suporte à demanda de pessoas e
veículos, principalmente dos ônibus que estarão vinculados a obra.
A estrada que irá ligar o porto fluvial com o local das obras será construída em terra
(base estabilizada) com a segurança necessária, pois haverá um grande tráfego de
veículos, caminhões de carga e carretas de grande porte durante a implantação do
empreendimento. Os trabalhadores deverão trabalhar em turnos, e eles serão todos
alojados nos acampamentos da obra, não havendo construção de vila residencial.
Para a fase de operação as intervenções necessárias ficarão restritas ao local da
instalação da usina e alojamentos para o pessoal de operação e manutenção. Na fase
final da implantação do empreendimento, à medida que as instalações provisórias
sejam desativadas, as áreas serão recuperadas de acordo com previsto nas licenças
ambientais. Também haverá a realização de uma série de programas e projetos
ambientais de monitoramento e mitigação dos impactos, tais como monitoramentos
limnológicos e de qualidade da água, da fauna aquática e terrestre, de vegetação
marginal ao reservatório e a recuperação de áreas degradadas pela obra.
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O apoio terrestre se dará mediante a principal cidade de apoio que é Itaituba, que está
localizada na margem esquerda do rio Tapajós, junto à BR-230, distante cerca de
65 km do local de implantação do empreendimento. O atual acesso é precário e
deverá ser adaptado, incluindo aumento da largura da pista de rolamento, execução
de sinalização de segurança, eliminação de algumas curvas perigosas, alteração e
melhorias de drenagens superficiais e profundas, etc., visando atender às demandas
previsíveis do transito que deverá existir a partir do início da implantação das obras. O
acesso deverá ser construído e melhorado para suportar o tráfego intenso de
transporte de materiais e equipamentos. Acesso alternativo via terrestre pode ser pela
BR-163, vindo de Cuiabá.
Conforme indicado esquematicamente na Figura 3.8.2/06 – Esquema do Arranjo Geral
das Obras, Canteiros e Acampamentos, o Canteiro Industrial para atender à
construção do Vertedouro e da Casa de Força Complementar está situado a montante
da barragem e distante cerca de 6 km do Canteiro Industrial Principal, localizado na
margem direita, nas proximidades da Casa de Força Principal. O Canteiro de Obras e
os Acampamentos serão interligados entre si através de um Plano Viário de tal
maneira, na medida do possível, separando os veículos leves dos veículos pesados.
A Área de Montagem poderá, também, ser acessada através da estrada que vem de
Itaituba. Neste caso, o acesso inicia-se próxima a área destinada aos Acampamentos
e tem uma extensão de 1 km, rampa reduzida e poucas curvas para que carretas
transportando equipamentos possam transitar.
O acesso, por via aérea, se dá por voos regionais regulares que chegam até a cidade
de Itaituba. O desenho NE389-GE-000-DE-0356, apresentado no item 3.17, mostra a
planta geral dos canteiros de obra.
3.9.2.2 Acampamentos
As obras de implantação do aproveitamento deverão ocupar, nos momentos de maior
intensidade das atividades construtivas, cerca de 12.000 pessoas, no período entre os
meses 26 e 45 do início das obras, considerando-se os contratados para as obras
civis, para o fornecimento e montagem dos equipamentos eletromecânicos e para
fiscalização, engenharia do proprietário, subempreiteiros e serviços gerais. Observa-se
no histograma de mão de obra (apresentado no item 3.14), que a ocorrência de maior
intensidade de pessoal ocupado deverá ocorrer entre os meses 30 e 34 do início das
obras, chegando a cerca de 13.000 pessoas.
Está previsto que todo o pessoal necessário para as atividades de implantação do
empreendimento será alojado nos Acampamentos, sendo que estão previstas as
seguintes construções: Portaria; Administração do Acampamento; Alojamento da
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Supervisão; Alojamento de Encarregados e Técnicos; Alojamento de Operários;
Cozinha e Refeitório; Lazer da Supervisão; Lazer Geral; Sanitário/Vestiário Esportivo;
Campo de Futebol; Campo de Futebol “Society”; Quadra Poliesportiva; Quadra de
Tênis; Quadra de Bocha; Unidade Médica; Estação Rodoviária; Centro Comercial;
Estacionamento de ônibus; Posto de Serviço Automotivo; Lavanderia; Templo
Ecumênico; Cercado da Área; e, Urbanização.
Haverá também um acampamento auxiliar nas proximidades da ombreira esquerda
para comportar o contingente que trabalhará nas obras de terraplenagem das
ensecadeiras e barragem da margem esquerda e fechamento do rio. Os desenhos
NE389-GE-000-DE-0357, 0358 e 0362 (item 3.17) apresentam os Canteiros e
Acampamentos.
3.9.2.3 Canteiro de Obras
Canteiro Administrativo
O Canteiro Administrativo, apresentado no desenho NE389-GE-000-DE-0359,
apresentado no item 3.17, visa atender todos os usuários envolvidos na construção do
empreendimento e será único, ou seja, todas as instalações estarão numa mesma
localização. O Canteiro Administrativo deverá conter as seguintes instalações: Guarita;
Escritório do contratado principal (obras civis); Escritório do contratado para montagem
eletromecânica; Oficinas de Manutenção; Sistema de abastecimento de combustíveis;
Área de lavagem e lubrificação, incluindo o tratamento dos resíduos; Almoxarifados;
Escritório da Fiscalização/Projetista; Escritório da Engenharia do Proprietário;
Escritórios das empresas subcontratadas; Escritório da Engenharia de Segurança e
Higiene do Trabalho; Ambulatório; Escritório do controle e garantia da qualidade; e,
Cercas.
Canteiros Industriais
O Canteiro Industrial para atender às atividades construtivas das obras civis será
dividido em dois (desenhos NE389-GE-000-DE-0360 e 0361 – item 3.17): um, para
atender à construção da Casa de Força Complementar, Vertedouro e seus respectivos
muros, está localizado a montante da barragem na margem direita e próximo das
estruturas especificadas; e um outro, localizado a jusante, à direita do canal de fuga da
Casa de Força Principal, na margem direita, irá atender às atividades necessárias para
a execução do concreto da Casa de Força Principal, Muros, Áreas de Montagem e
fornecimento de agregados necessários para a execução do concreto para a usina
principal e para as estruturas compreendidas pela Casa de Força Complementar e
Vertedouro. No canteiro complementar, a montante, serão instalados: central de
concreto, sistema de refrigeração, silos de aglomerantes, instalações de alimentação
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de agregados e instalações auxiliares para fabricação do concreto. Os agregados para
a fabricação do concreto serão fabricados nas instalações de britagem do canteiro
principal.
No canteiro principal serão montadas as seguintes estruturas: Portaria; Subestação;
Carpintaria; Pátio de armação; Pátio de pré-moldados; Laboratório de concreto;
Laboratório de solos; Central de concreto; Central de refrigeração; Central de ar
comprimido; Sistema de britagem; Escritórios de administração locais; Silos de
Aglomerantes; Oficina de fabricação de estruturas metálicas e pátio; Sistema de
alimentação de areia natural; Pátio de cimbramentos e andaimes; Balança; e, Cercas.
No que concerne ao depósito de explosivos, o mesmo será constituído de duas
edificações (designadas como paiol), sendo uma para estocagem de acessórios e
outra para estocagem de explosivos, estando separadas entre si por uma distância
mínima definida pela NR-19 – Regulamentação de Explosivos, referente à
manipulação de explosivos e acessórios. De acordo com essas normas de
manipulação de explosivos e acessórios, os paióis estarão situados em locais seguros
e distantes o suficiente para atender aos requisitos de segurança.
Administrativamente, a gestão do depósito de explosivos ficará subordinada ao
Canteiro Principal e ao sistema de Segurança da Obra, sendo o pessoal
especialmente treinado para essa finalidade.
Haverá também um canteiro complementar nas proximidades da ombreira esquerda
para atender as obras de terraplenagem das ensecadeiras e barragem da margem
esquerda e fechamento do rio.
Canteiro de Montagem Eletromecânica
O canteiro de montagem eletromecânica está situado a jusante da Área de Montagem,
do lado direito das unidades de geração principal e próximo desta área. Este canteiro
é constituído de: Portaria; Oficina de fabricação; Galpão coberto para abrigar
equipamentos eletromecânicos; Pátio revestido com laje de concreto para abrigar
grandes peças; Escritório; Sistema de ar comprimido; Área de jateamento e pintura;
Oficina de manutenção; e Cercas.
3.9.3 INFRAESTRUTURA PARA OS ACAMPAMENTOS E CANTEIROS
3.9.3.1 Energia Elétrica e Iluminação
Está previsto que a energia elétrica necessária à implantação do empreendimento
será proveniente da rede elétrica da CELPA – Centrais Elétricas do Pará, através de
linha a ser implantada para essa finalidade. A partir da Subestação no local da
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implantação do canteiro serão construídas redes de energia na tensão requerida para
os diversos pontos de consumo (canteiros e acampamentos).
A energia elétrica de emergência deverá ser fornecida através de grupos geradores
diesel, instalados próximos aos pontos de consumo, em baixa tensão. Os geradores
deverão ter potência compatível com as cargas consideradas essenciais.
3.9.3.2 Abastecimento de Água
O fornecimento de água atenderá duas finalidades: água bruta para ser usada
industrialmente; e, água potável destinada ao consumo humano. A água será obtida
através de uma captação no próprio rio Tapajós, por meio de uma estação de
captação, bombeamento e de uma adutora que conduzirá a água bruta até um
reservatório junto à estação de tratamento de água. A água destinada para consumo
humano será tratada e tornada potável conforme os padrões de potabilidade exigidos
pelos órgãos de saúde pública. A água bruta para ser usada industrialmente deverá
tratada ou não, considerando as especificações técnicas de seu uso.
3.9.3.3 Esgotos Sanitários
Na fase preliminar, durante parte do período da instalação dos Canteiros, até a
entrada do sistema de coleta e tratamento definitivo dos esgotos, serão utilizados
sanitários químicos com os procedimentos da boa técnica ambiental de coleta e
deposição dos resíduos sólidos. Estes sanitários também serão utilizados durante a
execução do empreendimento nas frentes de serviço. Quando das instalações
definitivas do Canteiros e Acampamentos, os efluentes das instalações sanitárias
serão recolhidos através de rede coletora e encaminhados para tratamento antes de
serem lançados no rio Tapajós. Este tratamento dos esgotos atenderá a boa técnica
conhecida, exigida e aplicada pelos órgãos competentes.
3.9.3.4 Lixo
O lixo será recolhido e tratado de acordo com as condições exigidas para atender aos
órgãos ambientais.
3.9.3.5 Sistema de Drenagem
O sistema de drenagem de águas pluviais dos Canteiros e Acampamentos será
constituído de redes coletoras superficial e subterrânea, dimensionadas de acordo
com os critérios usuais em projetos desse tipo.
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3.9.3.6 Proteção contra Incêndio
Os Canteiros e os Acampamentos serão dotados de um sistema de proteção contra
incêndio constituído de redes de hidrantes de coluna dispostas nas proximidades das
instalações dos Canteiros e edificações dos Acampamentos, com pressão suficiente
para garantir as vazões mínimas requeridas, e de um conjunto de extintores portáteis
padronizados de acordo com as normas da ABNT, localizados e demarcados segundo
os padrões das respectivas normas técnicas.
3.9.3.7 Plano Viário
O plano viário será elaborado para atendimento do fluxo de veículos e equipamentos
na área dos Canteiros, Acampamentos e frentes de serviço. Este plano será adequado
para cada estágio da implantação do empreendimento e seu sistema de sinalização e
orientação em função do volume de tráfego esperado.
3.9.3.8 Telecomunicações
Os Canteiros Administrativos e Industriais, os Acampamentos, as frentes de produção
e a localidade São Luiz do Tapajós serão interligadas por telefonia e radio
comunicação, e estes locais serão interligados com o país e o exterior através das
concessionárias subordinadas a ANATEL.
3.9.4 ESTIMATIVA DE CUSTOS
O dimensionamento das estruturas seguiu a metodologia definida pelo Manual de
Diretrizes para Estudos de Viabilidade de Empreendimentos Hidrelétricos, da
Eletrobrás (1997), em termos do nível de detalhe requerido para a caracterização do
empreendimento. Em relação à concepção das estruturas, a existência de
empreendimentos de porte semelhante e características similares, que foram
implementados em passado recente, os quais fazem parte da experiência profissional
dos técnicos participantes dos estudos, permitiu a otimização do arranjo das estruturas
e da previsão de seus custos dentro de um cenário adequado ao âmbito dos estudos
de viabilidade.
A quantificação das escavações e obras civis em geral basearam-se nos dados
indicados nos desenhos apresentados no EVTE, tendo sido feitas a partir dos arranjos
das estruturas, resultantes do levantamento topográfico e geológico detalhado
executado nesta fase, onde as estimativas de quantidade foram feitas utilizando-se
modelação 3D sobre os arquivos eletrônicos em ambiente AutoCad.
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Os quantitativos apresentados no Anexo 2 do EVTE foram organizados segundo as
contas principais do OPE - Orçamento Padrão da Eletrobrás. Para a estimativa dos
custos das obras civis e dos equipamentos foram adotados, em linhas gerais, os
preços unitários praticados em usinas hidrelétricas semelhantes em porte e solução de
engenharia, com a data de referência março de 2013.
Apresenta-se, no Quadro 3.9.4/01 - Orçamento Resumo do Empreendimento do OPE
– Orçamento Padrão da Eletrobrás, data base 03/2013, as totalizações pelas diversas
contas. O orçamento inclui as duas casas de força, assim como os custos das SEs, da
LT entre ambas e da LT de interligação.
Quadro 3.9.4/01 - Orçamento Resumo do Empreendimento
CONTA

CUSTO – Data base:
MAR/2013 - (10³ R$)

ITEM

10

Terrenos, Relocações e Ações Socioambientais

2.554.194

11

Estruturas e Outras Benfeitorias

5.439.692

12

Barragens e Adutoras

3.424.823

13

Turbinas e Geradores

7.962.811

14

Equipamento Elétrico Acessório

1.127.947

15

Diversos Equipamentos da Usina

1.248.778

16

Estradas de Rodagem, de Ferro e Pontes

CUSTO DIRETO
17

21.792.435

Custos Indiretos

2.471.262

CUSTOS DIRETO E INDIRETO
18

34.190

24.263.698

Juros Durante a Construção (JDC)

3.639.555

CUSTO TOTAL

27.903.252

Subestação e Linha de Transmissão / Interligação
Custo Total com a SE e LT

557.684
28.460.936

FONTE: EVTE, 2014.

O Quadro 3.9.4/02 – Custos do Sistema de Transmissão apresenta os diversos itens
e os respectivos custos envolvidos no sistema de transmissão do AHE São Luiz e que
foram incluídos no OPE.
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Quadro 3.9.4/02 – Custos do Sistema de Transmissão
3

Custo (10
R$)

Item
Subestação SF6 - Casa de Força Principal

322.376

Subestação SF6 Casa de Força Complementar

32.621

Entradas de Linhas na Subestação do Sistema Interligado Nacional – SIN

37.297

LT 550 kV, aprox. 50 km – Conexão ao SIN

145.649

LT 550 kV, aprox. 10 km entre as Casas de Força Principal e Complementar

6.941

LT 138 kV, aprox. 40 km – Tap LT 138 kV da CELPA – Canteiro de Obras

8.722

Subestação Abaixadora 138/13,8 kV – Canteiro de Obras

4.077
557.684

Total

3.9.5 CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO
O cronograma utilizado para o descritivo das atividades previstas nos programas
ambientais, propostos no Capítulo 11 deste EIA, é baseado no cronograma do EVTE,
considerando níveis agrupados das atividades do cronograma de obras e incluindo os
programas ambientais. Para detalhes das atividades de engenharia, consultar o
desenho NE389-GE-000-DE-0369 do Volume 3 do EVTE.
Apresenta-se, a seguir, uma breve descrição das atividades de serviços
correlacionados com o cronograma de construção do EVTE, abordando as etapas
principais da implantação do empreendimento. O mês 1 corresponde ao mês de
setembro do ano zero e também é considerado como o mês da realização do leilão de
concessão. Assim, o início efetivo dos trabalhos será no mês 14, com a obtenção da
Licença de Instalação.
3.9.5.1 Serviços Preliminares
A implantação do empreendimento terá como apoio principal a cidade de Itaituba, da
qual dista cerca de 60 km. Dentre os serviços preliminares a remodelação do acesso é
de grande importância.
A chegada dos equipamentos para a execução desses primeiros serviços poderá ser
feita por via fluvial, vindo de Santarém ou Belém até Itaituba, incluindo os insumos e
materiais que podem ser embarcados. Os equipamentos que forem viáveis de serem
transportados por via terrestre, poderão se utilizar da BR 230 e da BR 163.
Além de todas as providências administrativas e de instalação de um ponto de apoio
nas comunidades citadas e na cidade de Itaituba, inicia-se a demarcação dos locais
onde serão instalados os canteiros provisórios, canteiros definitivos e acampamento.
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Precede-se a todas estas etapas os serviços de topografia, a mobilização de pessoal e
a contratação dos fornecimentos necessários para as instalações dos canteiros
provisórios, acampamento e canteiros definitivos.
Estima-se que para a execução dos serviços preliminares mencionados tais como os
acessos e a instalação definitiva de todos os canteiros e acampamento, serão
necessários cerca de 10 meses contados da ordem de serviço de início do
empreendimento.
3.9.5.2 Desvio do Rio
O desvio do rio foi concebido de modo a atender às etapas construtivas do
empreendimento. Na primeira fase de desvio, o rio terá a sua seção de vazão reduzida
para uma largura aproximada de 1.500 m, mas não será deslocado de seu leito
natural.
A primeira fase do desvio do rio será constituída pela construção da ensecadeira nas
duas margens.
A ensecadeira de primeira etapa será constituída de uma pré-ensecadeira em rocha
lançada, com coroamento na cota 25,00 m, e com vedação externa lançada. Após o
ensecamento será executado o seu alteamento com enrocamento compactado e
vedação em argila compactada e com coroamento na cota 30,00 m, na sua parte de
montante, e na cota 29,00 m, na sua parte de jusante.
A ensecadeira da margem direita tem o seu arranque localizado cerca de 1.400 m a
jusante da localidade de Pimental. Sua diretriz está voltada ligeiramente para a direção
sudoeste, inclinando-se para o leito do rio Tapajós, depois segue na direção norte, e
então na direção nordeste até a ilha do Apuy. A extensão total dessa ensecadeira é da
ordem de 3.200 m.
A ensecadeira da margem esquerda, que será incorporada à barragem, tem o seu
arranque localizado nessa margem, em distância do eixo da barragem tal que o seu
alteamento possa ser incorporado. A pré-ensecadeira será lançada com coroamento
na cota 25,00 m. A ensecadeira é constituída de dois ramos paralelos e
perpendiculares ao eixo do rio Tapajós com extensão, aproximada de 1.350 m,
divididos por uma ilha próxima à margem esquerda, e de um trecho paralelo ao fluxo
do rio de, aproximadamente 150 m. Assim, sua extensão total é, aproximadamente, de
2.900 m. A crista da ensecadeira de montante será na cota 30,00 m e a de jusante na
cota 29,00 m.
As obras de ensecadeiras da margem direita terão seu início no mês 22, no início da
estação seca, do primeiro ano de obra, e após o seu lançamento serão iniciadas as
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escavações obrigatórias das estruturas localizadas na margem direita (casa de força
complementar e vertedouro).
A ensecadeira da margem esquerda, que será incorporada à barragem, terá o seu
início também do mês 22. Os materiais para a execução da ensecadeira serão
provenientes de jazidas localizadas na margem esquerda do rio Tapajós.
Para que o fechamento do rio possa ocorrer em apenas um período seco, se faz
necessário adiantar parte do tratamento de fundação da barragem no leito do rio.
Assim foi previsto a construção de ensecadeiras para tratamento de fundação no
período seco anterior ao fechamento do rio. Para isso, será construída no mês 34 uma
ensecadeira a partir da margem esquerda, que permita ensecar 500 m adicionais do
leito do rio, e executar o tratamento de fundação, entre os meses 35 e 36. Essa
ensecadeira é então removida até o mês 37. Na sequência, é realizado o mesmo
procedimento, lançamento de ensecadeira, tratamento de fundação e remoção de
ensecadeira, a partir da margem direita, entre os meses 37 e 40, executando outros
500 m de tratamento de fundação. Dessa forma, restará apenas o trecho central de
500 m para executar o tratamento de fundação no período seco de fechamento do rio.
Após a execução das obras do Vertedouro com os vãos rebaixados, com montagem
dos respectivos equipamentos hidromecânicos e praticamente de toda a Casa de
Força Complementar, inicia-se a preparação e execução das obras necessárias para o
fechamento e desvio do rio pelos vãos rebaixados do Vertedouro.
Com o muro lateral esquerdo do Vertedouro pronto inicia-se, no mês 47, a execução
das pré-ensecadeiras de montante e jusante. Concomitantemente, inicia-se a remoção
das ensecadeiras de montante e de jusante da Casa de Força Complementar e
Vertedouro.
3.9.5.3 Obras do Barramento
As obras do barramento são constituídas de: Barragem da Margem Esquerda,
Barragem da Margem Direita e Barragem do Leito do Rio.
Barragem da Margem Esquerda
A Barragem da Margem Esquerda é executada em terra (seção homogênea), com
ensecadeiras incorporadas e sua extensão é aproximadamente 1.800 m, com início de
execução no mês 32 e término no mês 52.
Os materiais para a execução deste trecho da barragem serão provenientes de
jazidas, localizadas na margem esquerda do rio Tapajós.
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Barragem da Margem Direita
A Barragem da Margem Direita, também em seção homogênea (barragem de terra),
tem 3.961 m de comprimento.
Os materiais provenientes das escavações obrigatórias das estruturas localizadas na
margem direita serão utilizados na execução da barragem, bem como de áreas de
empréstimo nessa mesma margem.
As obras da barragem da margem direita terão o seu início no mês 27 e término no
mês 52.
Barragem do Leito do Rio (fechamento)
No segundo período de estiagem, o rio será estrangulado em mais 500 m, através de
uma ensecadeira pela margem esquerda, para antecipar o tratamento de fundação da
barragem no leito do rio. Após a conclusão do tratamento, essa ensecadeira será
removida, e ainda no mesmo período de estiagem, esse mesmo procedimento será
realizado pela margem direita. Adiantando assim, dois terço do tratamento de
fundação do leito do rio, antes da passagem da cheia seguinte.
Com a remoção das ensecadeiras do vertedouro e casa de força complementar, o rio
será desviado pelo vertedouro e serão lançadas as pré-ensecadeiras no leito do rio.
Concluídas as pré-ensecadeiras de fechamento do rio, inicia-se a barragem do leito do
rio, com material proveniente de área de empréstimo na margem esquerda. O seu
início ocorrerá no mês 48 e o término no mês 61 e terá um comprimento de cerca de
1.850 m.
3.9.5.4 Circuito de Geração
Circuito de Geração Complementar
O circuito de geração da Casa de Força Complementar é constituído de duas
unidades geradoras e uma Área de Montagem.
O início das escavações e tratamento de fundações se dará no mês 27, com término
previsto para o mês 34, liberando as frentes de execução do concreto.
Os serviços de execução do concreto terão início no mês 34 e término previsto para o
mês 46.
O prazo previsto para a montagem dos hidromecânicos e das unidades geradoras é
de 26 meses, sendo que a primeira unidade terá sua montagem iniciada no mês 43 e
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terminada no mês 68, quando a primeira unidade entrará em operação comercial. A
segunda unidade terá uma defasagem de 2 meses em relação à primeira.
Circuito de Geração Principal
A execução das obras, referentes ao circuito de geração da Casa de Força Principal,
independe dos serviços de desvio do rio. No mês 22 serão executadas as
ensecadeiras de primeira fase da Casa de Força Principal e, em seguida, são iniciadas
as escavações da Casa de Força e dos canais de adução e fuga.
As estruturas que compõem o circuito de geração são: Canal de Adução, Tomada
d’Água e Casa de Força, Área de Montagem, Muros Laterais, Muro Central e Canal de
Fuga.
O circuito de geração principal será executado em duas fases, sendo que na primeira
serão montadas 16 unidades e na segunda serão montadas as outras 20 unidades
restantes, completando 36 unidades geradoras. Devido à essa concepção de
execução deverão ser construídas duas ensecadeiras, uma a montante da Casa de
Força, no canal de adução e a outra, a jusante, no canal de fuga, para proteger a
segunda fase, permitindo a geração antecipada na primeira fase. O início de sua
construção está previsto para o mês 63, e a sua remoção está prevista para os meses
93 a 95.
Durante a primeira fase, as escavações do canal de adução e do canal de fuga
deverão ser executadas em sua integridade, bem como a execução do Muro Central
de Montante e de Jusante. As ensecadeiras de montante e jusante da Casa de Força
deverão ser executadas antes do início de geração da primeira unidade.
Na primeira fase da Casa de Força as escavações relativas à Área de Montagem e à
Casa de Força, e o seu tratamento de fundação, terão prioridade e serão iniciadas no
mês 21 e o fim previsto para o mês 32.
Os serviços de concreto da Área de Montagem terão o seu início no mês 34 e o seu
final está previsto para o mês 41, liberando a área em condições de montagem das
pontes rolantes.
O serviço de concreto das unidades geradoras da primeira fase terá início no mês 30,
e o da segunda fase terá início no mês 54.
A montagem dos equipamentos hidromecânicos terá início no mês 40 e término
previsto para o mês 65, na primeira etapa da casa de força principal.
O prazo previsto para a montagem das unidades geradoras é de 24 meses a partir do
início da montagem do cone do tubo de sucção, sendo que a primeira unidade tem o
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seu início de operação previsto no mês 71 e as demais são defasadas de 60 dias
entre si, sendo que a última unidade entrará em operação no mês 140.

3.10 MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO
3.10.1 ÁREAS DE EMPRÉSTIMO DE SOLO
A pesquisa de materiais naturais de construção foi desenvolvida no contexto do sítio
do aproveitamento e compreendeu a execução de sondagens manuais a trado na
pesquisa de áreas de empréstimo de solos (desenho NE389-GE-015-DE-0020,
apresentado no item 3.17 e Figura 3.10.1/01 – Planta de Localização das Áreas de
Materiais Naturais de Construção). Em cada uma dessas sondagens foram coletadas
amostras para a execução de ensaios de laboratório.
Foram inicialmente previstas e estudadas 3 áreas de empréstimo de solo, entretanto,
com a seleção da alternativa E1, o volume de solo proveniente das escavações
obrigatórias (AE-01) possui valores proporcionais ao novo posicionamento do trecho
de Adução, Casa de Força Principal e Canal de Fuga.
Com base nas investigações executadas estima-se que o volume de solo previsto que
deverá ser retirado no local atinja valores da ordem de 4.500.000 m3.
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Figura 3.10.1/01 – Planta de Localização das Áreas de Materiais Naturais de Construção
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Além da área de escavação obrigatória, foi pesquisada uma área de empréstimo
distando cerca de 1,6 km, em linha reta do eixo. Posicionada na margem direita, está
situada em terreno de topografia suave, praticamente plana, apresentando dimensões
aproximadas de 800 m x 500 m, e que foi investigada e amostrada através de 6
sondagens a trado. Com uma área aproximada de 400.000 m2 (que pode ser
ampliada) e com uma espessura de solo investigada da ordem de 5 m (que também
pode ser ampliada), perfaz um volume total da ordem de 2.000.000 m3.
Com a desafetação de parte da área do Parque Nacional da Amazônia situado na
margem esquerda, foi pesquisada uma nova área de empréstimo de solo.
Denominada de AE-03, essa área está posicionada entre os eixos das alternativas
“F/G” e foi investigada através de 12 sondagens manuais a trado até 5 m de
profundidade, onde foram coletadas de 24 amostras de solo. Com uma área de
aproximadamente 250.000 m2 e uma espessura de solo explorável de 5 m, tem-se um
volume da ordem de 1.250.000 m3.
A seleção da alternativa E1 na qual o eixo da barragem está localizado sobre a Ilha do
Apuy abre espaço para a seleção de uma quarta área de empréstimo ainda não
investigada. Esta região está localizada na margem direita, entre a Vila de Pimental e
o Canal das Cruzes, cortada pelo eixo da alternativa M, investigada no presente
estudo.
Neste local o solo possui espessuras que variam entre 6 e 3 m, diminuindo
gradativamente de sul para norte. Apresenta normalmente uma camada de solo
superficial coluvionar silte argiloso a silte arenoso com 1 m de espessura média
sobrejacente a um solo de alteração de metassedimento, silte argiloso a argiloso,
amarelado médio a rijo. O volume estimado para este solo de alteração é de cerca de
10.000.000 m3 e está localizado na adjacência do eixo da barragem, ou seja, de fácil e
curto transporte.
Os levantamentos de campo para pesquisa de material granular (areia e cascalho)
foram desenvolvidos principalmente dentro da área do sítio do aproveitamento e de
seu entorno, onde foram observadas várias ocorrências, algumas delas bastante
restritas e concentradas junto a pequenas ilhas e travessões.
3.10.2 JAZIDAS DE AREIA
Foram identificadas três jazidas de areia, denominadas de JZ-01, JZ-02 e JZ-03, todas
elas posicionadas a jusante da Cachoeira de São Luiz do Tapajós (Figura 3.10.2/01 –
Planta de Localização das Jazidas de Areia –Trecho de jusante).
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Figura 3.10.2/01 – Planta de Localização das Jazidas de Areia –Trecho de jusante
FONTE: EVTE, 2014.

A jazida JZ-01 está situada na margem direita, imediatamente a montante da vila de
São Luiz do Tapajós. É a mais próxima do empreendimento, distando cerca de 1,8 km,
em linha reta, do local de implantação da Casa de Força Principal. Tem uma área útil
de aproximadamente 60.000 m2 e uma espessura média estimada em torno de 2,5 m,
o que perfaz um total de 150.000 m3 de areia quartzosa de granulação fina a média.
As duas outras jazidas estão situadas a jusante da vila de São Luiz do Tapajós,
distando respectivamente cerca de 5,1 e 8,5 km.
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A jazida JZ-02 tem dimensões estimadas de 250 m de largura por 1.000 m de
comprimento, resultando numa área de cerca de 250.000 m2 que, com espessura
média de 4 m, perfaz um volume total aproximado de 1.000.000 m3 de areia quartzosa
de granulação fina a média.
A jazida JZ-03, situada imediatamente a jusante da anterior, tem formato triangular e
dimensões estimadas de 1.600 m de comprimento por 1.100 m de largura na base,
que resulta numa área de aproximadamente 880.000 m2 que, com espessura média
de 5 m, perfaz um volume total da ordem de 4.400.000 m3 de areia quartzosa de
granulação fina a média.
Foi ensaiado um total de dez amostras de areia, obtidas a partir de furos realizados
nas três jazidas (JZ-01 a 03) identificadas a jusante dos eixos estudados.
A análise granulométrica simples (por peneiramento) das amostras permite classificar
a areia disponível nas jazidas como média. Ao comparar as curvas granulométricas
das amostras com as faixas ótima e utilizável para uso como agregado miúdo (NBR
7.211), pode-se concluir que apenas a areia da jazida JZ-01 encontra-se dentro destas
faixas (Gráfico 3.10.2/01 - Curvas granulométricas das amostras de areia).

Gráfico 3.10.2/01 - Curvas granulométricas das amostras de areia
FONTE: EVTE, 2014.

Para utilizar as areias das outras jazidas, portanto, será necessário misturar certa
proporção de areia artificial ao agregado natural. Esta proporção deverá ser maior na
areia proveniente da jazida JZ-02, que apresenta granulometria mais fina do que as
demais sendo, portanto, descartada como alternativa.
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3.10.3 PEDREIRAS
De modo geral, as rochas que afloram no leito, ilhas e margens do rio Tapajós no sítio
do empreendimento se apresentam na forma de rocha sã a pouco alterada, resistente
e com capacidade adequada como rocha de fundação e obras de concreto.
Como já estudado e evidenciado nos estudos de alternativas, as escavações
obrigatórias do circuito de geração possuem volume suficiente para a utilização do
material pétreo. Os volumes estimados na região da Casa de Força Principal são de
cerca de 3.300.000 m3, além dos quantitativos para o canal de fuga e trecho da
adução que ficam em torno de 20.800.000 m3.
As escavações da Casa de Força Principal estão diretamente localizadas nos
domínios de rochas vulcânicas, caracterizadas por riolitos e quartzo-pórfiros de
altíssima resistência.
Somado a isso, com a desafetação de parte da área do Parque Nacional da Amazônia
verificou-se a possibilidade de exploração de uma fonte de material pétreo situada
nesta margem. Os metassedimentos da Formação Aruri constituem a única litologia
presente na margem esquerda, dentro da área do sítio e seus arredores, e os
resultados dos ensaios de laboratório a qualificam como fonte de material para
enrocamento, agregado de concreto, filtros e transições.
Dessa forma, durante o desenvolvimento da terceira etapa das investigações de
campo, foram identificados 2 locais para pesquisa de pedreira na margem esquerda,
que foram investigados através das sondagens rotativas numeradas de SR-593 e SR594. Na sondagem SR-593 o topo de rocha coerente (C2) foi encontrado a partir de
14,0 m de profundidade, prosseguindo até o final da investigação (aos 33,07 m) muito
coerente (C1) e pouco a muito pouco fraturada (F2-F1). Na sondagem SR-594, o topo
do maciço rochoso coerente foi encontrado a 7,10 m de profundidade, a partir de onde
se apresenta, até a profundidade de 26,26 m, muito coerente (C1) e pouco a
medianamente fraturado (F2-F3).
Em amostras de riolito, quartzo-pórfiro e metassedimentos coletadas em todas as
etapas de investigação, foram executados ensaios de laboratório - reação álcaliagregado/RAA, confirmando que são rochas potencialmente reativas.
Em vista da rocha ensaiada demonstrar ser potencialmente reativa, tanto pela norma
brasileira quanto pela norma americana (ASTM), ficou claro a necessidade de
mitigação da reação álcali-agregado (RAA) em concretos fabricados com esse tipo de
rocha (riolito/quartzo-pórfiro), ou seja, certamente haverá necessidade de uso de
material pozolânico em sua composição.
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Outros ensaios realizados em amostras dessas rochas forneceram resultados
satisfatórios para resistência à compressão axial, módulo de deformação, massa
específica, absorção, abrasão Los Angeles, ciclagem com etileno-glicol (riolito/quartzopórfiro), porosidade, material pulverulento e ciclagem água-estufa (riolito/quartzopórfiro), confirmando-as como fonte adequada de material pétreo.

3.11 OPERAÇÃO
A operação do reservatório e da usina se dará a fio d’água, sendo que as turbinas e
comportas serão ajustadas para atender as seguintes condições operacionais:
•

Nível d’água no reservatório constante = cota 50,0 m;

•

Vazões turbinadas conforme geração determinada pelo ONS – Operador Nacional
do Sistema;

•

Vazão afluente = vazão turbinada + vazão vertida.

3.12 ÁREA DO RESERVATÓRIO
3.12.1 RESERVATÓRIO
O AHE São Luiz do Tapajós, que deverá operar a fio d’água, não representa,
relativamente à sua potência instalada, um reservatório de grandes dimensões. As
Figuras 3.12.1/01 e 3.12.1/02 permitem visualizar e comparar as áreas nas condições
“sem” e “com” o reservatório a ser formado pelo aproveitamento. A primeira mostra a
situação atual e a segunda mostra a área que será ocupada pelo reservatório. Outra
peculiaridade do reservatório é que o projeto do Vertedouro permite a passagem da
cheia decamilenar sem sobrelevação do nível d’água, resultando daí que os níveis
mínimo, máximo normal e máximo maximorum são iguais.
Nos estudos de viabilidade, o nível máximo normal no reservatório foi mantido na cota
50,00 m, confirmando, portanto, os resultados obtidos nos “Estudos de Inventario
Hidrelétrico dos Rios Tapajós e Jamanxim“ desenvolvidos por Construções e
Comércio Camargo Corrêa S.A. e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A., e
aprovados pela ANEEL em maio de 2009.
Na cota 50,00 m o reservatório acumula um volume total da ordem de 7.766 x 106 m3,
ocupando uma área de 729 km2. Dessa área, cerca de 353 km2 correspondem à calha
natural do rio, resultando uma área efetivamente inundada de 376 km2. Essas
informações tem respaldo nas cartas 1:10.000, com curvas a cada 5 m, obtidas por
meio de levantamento com radar interferométrico.
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O reservatório formado tem uma extensão de 123 km ao longo do rio Tapajós, até
encontrar o futuro eixo do AHE Jatobá, e uma extensão de 76 km ao longo do rio
Jamanxim, até encontrar o futuro eixo do AHE Cachoeira do Caí. A área a ser afetada
pelo lago inclui terras dos municípios de Itaituba e Trairão.
Adstrito ao desenvolvimento do EVTE, os estudos de remanso foram desenvolvidos
visando à definição das “curvas de descarga remansadas” dos dois aproveitamentos
situados a montante (Jatobá e Cachoeira do Caí), considerando o nível máximo
normal do reservatório de São Luiz do Tapajós na cota 50,00 m, tendo em vista a
elaboração das simulações hidrenergéticas e a consequente determinação da
potência instalada e de outros parâmetros essenciais ao dimensionamento
eletromecânico.

Figura 3.12.1/01 – Imagem do trecho do rio
Tapajós, antes da criação do Reservatório.

Figura 3.12.1/02 - Imagem do mesmo trecho,
com o Reservatório.

FONTE: EVTE, 2014.

FONTE: EVTE, 2014.

3.12.2 DESCARGA AMBIENTAL
Em razão do trecho de cerca de 7 km, no estirão entre o barramento e o canal de fuga
da Casa de Força Principal, que permanecerá com vazão reduzida em boa parte do
tempo, foi definida uma vazão ambiental a ser mantida a fim de garantir, entre outras
finalidades, a beleza cênica das Cachoeiras de São Luiz do Tapajós na época de
estiagem. Essa vazão, estabelecida no EVTE como sendo 1.068 m3/s, corresponde ao
valor de 30 % da Q7,10. Durante a fase de operação, essa vazão será turbinada na
Casa de Força Complementar.
Especificamente para o estudo de enchimento do reservatório foram considerados três
cenários alternativos de vazão mínima a ser liberada para jusante do aproveitamento.
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No primeiro, a vazão liberada para jusante é igual a 1.068 m3/s, correspondente ao
valor da vazão ambiental a ser mantida durante a operação do aproveitamento, no
segundo, a vazão para jusante é igual a 3.475 m3/s, correspondente à média das
mínimas do período 1931 a 2008, no terceiro, a vazão para jusante é igual a
3.855 m3/s, correspondente à vazão de 95% de permanência.
A partir destes valores, avaliou-se o tempo necessário para se processar o enchimento
do reservatório, considerando-se 12 casos alternativos, com início variando de janeiro
a dezembro. Com base nessas informações é possível concluir que, em termos de
qualidade ambiental, os meses de dezembro a maio se revelam mais propícios ao
início do enchimento, verificando-se em ambos os cenários, valores não superiores a
13 dias para completar esta fase. Na hipótese mais restritiva, o tempo de enchimento
seria da ordem de 106 dias.
3.12.3 ESTUDOS DE REMANSO
Os estudos foram desenvolvidos para os trechos de rios Tapajós e Jamanxim na área
de influência do futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós, considerando a
afluência de ondas de cheias associadas a diversas recorrências hidrológicas. As
análises objetivaram o estabelecimento das correspondentes linhas d’água ao longo
de ambos os rios, que se constituíram em importantes subsídios de ordem
socioeconômica, ambiental e de engenharia na área de influência do aproveitamento.
As análises fundamentaram-se em técnicas de modelagem matemática, utilizando-se
como ferramenta o modelo HEC-RAS12.
As linhas d’água de remanso foram definidas considerando-se os cursos d’água em
“condições naturais” e “alteradas pela implantação do reservatório”, e a afluência de
vazão média e vazões de cheias associadas aos períodos de recorrência de 2, 10, 25,
50, 100, 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000 anos, em regime permanente.
O trecho do rio Tapajós objeto dos estudos de modelagem matemática tem início no
local do eixo previsto para o AHE São Luiz Tapajós, estendendo-se por 119,1 km para
montante até o canal de fuga do aproveitamento de Jatobá. Neste percurso, o
remanso deverá afetar áreas dos municípios de Itaituba e Trairão. No curso do rio
Jamanxim as análises abrangem um percurso de 43,4 km até o canal de fuga do AHE
Cachoeira do Caí, atravessando os municípios de Itaituba e Trairão.

12

- River Analysis System, do “U. S. Corps of Engineers” (Hydrologic Engineer Center).
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Para a composição dos dados de entrada do modelo de simulação, foram
considerados os dados topobatimétricos de 25 seções transversais levantadas ao
longo de trechos dos rios Tapajós e Jamanxim, e mais 9 seções interpoladas em
escritório a partir de restituição e batimetria, totalizando 34 seções topobatimétricas,
conforme indicado na Figura 3.12.3/01 – Localização das Seções Topobatimétricas
Consideradas na Modelagem Matemática.

Figura 3.12.3/01 – Localização das Seções Topobatimétricas Consideradas na Modelagem
Matemática
FONTE: EVTE, 2014.

Para calibração do modelo empregou-se dados de três campanhas de campo com o
levantamento do perfil instantâneo de linhas d’água procedidas ao longo dos cursos do
rio Tapajós e Jamanxim. Por fim, como condição de contorno aplicada ao modelo, foi
empregada a curva-chave no canal de fuga da casa de força complementar, que
representa a seção do eixo do barramento.
A calibragem foi realizada mediante o ajuste do coeficiente da Fórmula de Manning,
onde, por um processo interativo, são ajustados os valores simulados com os
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observados. A partir do modelo calibrado, realizou-se o cálculo dos níveis d’água em
cada seção considerada na modelagem, impondo-se, em regime permanente, valores
de vazões nas seções topobatimétricas dos canais de fuga dos AHE Jatobá e
Cachoeira do Caí. Como condição de contorno de jusante utilizou-se o nível d’água
máximo normal de operação do AHE São Luiz do Tapajós estabelecido na cota
50,00 m.
A distribuição de vazões nos cursos dos rios Tapajós e Jamanxim foi determinada
através de relação de proporcionalidade entre as vazões registradas durante a
campanha desenvolvida em 28 de março de 2010.
O remanso do AHE São Luiz do Tapajós acarreta alterações na curva chave do canal
de fuga do AHE Jatobá, conforme ilustrado no Gráfico 3.12.3/01 – Curva de descarga
no Canal de Fuga do AHE Jatobá para as situações Com e Sem Remanso do AHE
São Luiz do Tapajós. Este efeito é verificado até a vazão próxima de 60.000 m³/s, que
corresponde a um nível d’água pouco acima da cota 52,91 m.
Analogamente é apresentada a propagação do remanso no curso do rio Jamanxim,
que acarreta alterações na curva de descarga do canal de fuga do AHE Cachoeira do
Caí, conforme ilustrado no Gráfico 3.12.3/02 – Curva de descarga na estação AHE
Cachoeira do Caí – Canal de Fuga para as situações Com e Sem Remanso do AHE
São Luiz do Tapajós. Este efeito é verificado até a vazão próxima de 3.000 m³/s.
Do Gráfico 3.12.3/03 – Linhas de Remanso no Rio Tapajós com AHE São Luiz do
Tapajós ao Gráfico 3.12.3/06 – Linhas de Remanso no Rio Jamanxim sem AHE São
Luiz do Tapajós apresentam-se as linhas de remanso, propagadas nos rios Tapajós e
Jamanxim, para várias recorrências e para o rio natural e considerando a influência da
implantação do reservatório do AHE São Luiz do Tapajós.
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Gráfico 3.12.3/01 – Curva de descarga no Canal de Fuga do AHE Jatobá para as situações
Com e Sem Remanso do AHE São Luiz do Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.
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Gráfico 3.12.3/02 – Curva de descarga na estação AHE Cachoeira do Caí – Canal de Fuga
para as situações Com e Sem Remanso do AHE São Luiz do Tapajós
FONTE: EVTE, 2014.
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Gráfico 3.12.3/03 – Linhas de Remanso no Rio Tapajós com AHE São Luiz do Tapajós
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Gráfico 3.12.3/04 – Linhas de Remanso no Rio Tapajós sem AHE São Luiz do Tapajós
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Gráfico 3.12.3/05 – Linhas de Remanso no Rio Jamanxim com AHE São Luiz do Tapajós

60
50

Cota (m)

40
30
20
10
0
0

10

20

30

Distância (km)
Cota média do fundo do rio
TR = 25 anos
TR = 10.000 anos

40

50

Vazão Média de Longo Termo
TR = 100 anos

Gráfico 3.12.3/06 – Linhas de Remanso no Rio Jamanxim sem AHE São Luiz do Tapajós
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3.12.4 BORDA LIVRE
Para os estudos de definição da borda-livre do AHE São Luiz do Tapajós, utilizou-se
uma metodologia considerada clássica no assunto, indicada pelo Beach Erosion Board
e referenciada em “Consideraciones sobre el cálculo del Libre Bordo en las Presas”,
de autoria de Alvarez e Bribiesca, de 1966 e “Freeboard Allowances for Waves in
Inland Reservoir”, de autoria de Saville, et al, de 1962.
Foram utilizados, como dados básicos do estudo, o arranjo geral do empreendimento
e a área de inundação formada pelo reservatório do barramento.
Nesta metodologia os fatores a serem analisados são:
•

Geometria do reservatório (“fetch” e profundidade média);

•

Características dos ventos sobre as águas (intensidade, direção e duração);

• Parâmetros das ondas geradas (alturas, período e comprimento).
Conhecidas estas características é possível o cálculo da sobrelevação devida ao efeito
de maré de vento (“wind tide”) e a altura de subida das ondas ao longo das estruturas
(“wave run-up”). Para avaliação destes fatores, o primeiro passo é o cálculo da
distância percorrida pela onda no reservatório, denominado Fetch Efetivo.
A Figura 3.12.4/01 – Traçado das linhas de Fetch mostra, esquematicamente, o
traçado das linhas de fetch.
Para o aproveitamento hidrelétrico São Luiz do Tapajós foram admitidas duas
condições críticas para o cálculo da borda livre da barragem:
•

Condição 1: reservatório no nível d’água máximo normal (El. 50,00m) com
ventos de 100 km/h atuando continuamente na direção do fetch máximo e,

•

Condição 2: reservatório no nível d’água máximo normal (El. 50,00m) com
ventos de 80 km/h atuando na direção do fetch máximo. Foi considerada ainda
uma folga mínima de 0,50 m para a borda livre calculada.

O Quadro 3.12.4/01 – Cálculo da Borda Livre resume os cálculos efetuados, segundo
a metodologia e critérios definidos.

VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 157
Revisão: 0

Figura 3.12.4/01 – Traçado das linhas de Fetch
FONTE: EVTE, 2014.

Quadro 3.12.4/01 – Cálculo da Borda Livre
Resultados

Parâmetros

Condição 1

Condição 2

50,00

50,00

100

80

Fetch máximo (km)

34,34

34,34

Fetch efetivo (km)

8,01

8,01

Profundidade média (m)

20,0

20,0

Maré de vento (m)

0,02

0,00

Altura significativa da onda (m)

6,0

4,7

Período da onda (s)

4,8

4,3

Comprimento da onda (m)

13,6

7,4

Onda com 2% de probabilidade de ultrapassagem (m)

6,12

4,79

Talude do paramento de montante da barragem v:h

1:2

1:2

Altura de subida da onda no paramento de montante (m)

2,48

1,28

Borda livre mínima (m)

2,53

1,91

Cota de coroamento da barragem (m)

53,00

53,00

Folga (m)

0,47

1,09

Nível d’água
Velocidade do vento (km/h)

FONTE: EVTE, 2014.
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A borda livre de 3,0 m, obtida como resultado desse estudo, vai ao encontro com o
preconizado pelo “Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas” da Eletrobrás para
barragens de terra e enrocamento.
Considerando ainda o “Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas” da Eletrobrás,
tem-se que a borda livre mínima requerida para esse tipo de empreendimento é 1,0 m
superior ao nível d’água nas proximidades da barragem quando da passagem da
cheia decamilenar. Visto que o nível máximo maximorum do projeto é igual ao nível
máximo normal (50,0 m), ou seja, o mínimo demandado seria uma borda livre de
somente 1,0 m, o que é superado com folga pela borda livre resultante dos cálculos
acima demonstrados.
Estes resultados mostram que a barragem com sua cota de coroamento na El. 53,0 m
apresenta uma folga de 0,47 m.
3.12.5 ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO
Nestas análises foram estimados os tempos necessários para se atingir os níveis de
operação desejados do reservatório e, consequentemente, as diversas possibilidades
a serem consideradas nos trabalhos de fechamento dos desvios, considerando que
inicialmente o reservatório do AHE São Luiz do Tapajós tenha volume nulo,
correspondente à cota 22,00 m.
Os produtos decorrentes destas análises forneceram insumos para as atividades de
planejamento, subsidiando a elaboração do cronograma de execução das obras do
aproveitamento e os estudos ambientais, contribuindo na formulação de cenários
alternativos nos trabalhos de modelagem matemática de qualidade da água.
No processo de simulação do enchimento foram considerados dois cenários distintos:
•

Cenário I – Vazão liberada a jusante igual a 30% de Q 7,10 (média de 7 dias
consecutivos e período de retorno de 10 anos), igual a 1.068 m³/s.

•

Cenário II – Vazão liberada a jusante, durante a fase de enchimento, igual à
mínima média mensal observada no período de janeiro de 1931 a dezembro de
2011, igual a 3.475 m³/s (referente ao mês de outubro de 1963).

•

Cenário III – Vazão liberada a jusante, durante a fase de enchimento, igual à vazão
de 95% de permanência, igual a 3.855 m³/s.

Nestas análises foram estimados os tempos necessários para se atingir os níveis de
operação desejados do reservatório e, consequentemente, as diversas possibilidades
a serem consideradas nos trabalhos de fechamento dos desvios.
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No processo de simulação de enchimento, avaliou-se a evolução dos níveis d’água do
reservatório para cada um desses regimes de vazões, onde foram testados 12 casos
alternativos, com início de enchimento variando de janeiro a dezembro.

30.000

27.367

25.000

26.254

22.113
18.661

Vazão (m³/s)

20.000
15.988
15.000

10.245

9.785

10.000

6.547

5.854
5.000

4.405

4.066

4.686

Ago

Set

Out

0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Nov

Dez

Gráfico 3.12.5/01 – Histograma das Vazões Médias Mensais de Longo Período
FONTE: EVTE, 2014.

Como dados de entrada, foram utilizadas as seguintes informações:
•

Dados físicos do reservatório, caracterizados através de sua curva cota-volume;

•

Dados operacionais, representados pelo nível d’água máximo do reservatório.
Neste caso adotou-se o nível d’água de projeto correspondente à cota 50,00 m;

•

Dados de vazões afluentes ao aproveitamento, com o aporte de um hidrograma
padrão de vazões médias mensais, conforme apresentado no Gráfico 3.12.5/01 –
Histograma das Vazões Médias Mensais de Longo Períodoacima; e,

•

Dados de vazões mínimas liberadas para jusante, mantida fixa em todo o período
de enchimento a fim de atender aos diversos usos da água a jusante do
aproveitamento, 30% da Q7,10, – correspondente ao Cenário I – a mínima média
mensal observada no período – correspondente ao Cenário II – e a vazão de 95%
de permanência – correspondente ao Cenário III.

No Quadro 3.12.5/01 e no Gráfico 3.12.5/02 – Variação do Tempo de Enchimento do
Reservatório para o Cenário I (Vazão liberada a Jusante = 1.080 m³/s)são
apresentados os dados de entrada e os resultados da simulação para o Cenário I
(vazão liberada para jusante igual a 30% da Q7,10).
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Quadro 3.12.5/01 – Dados de Entrada e Resultados da Simulação para o Cenário I
Nível do reservatório (m)

50,0
6

Volume do reservatório (10 m³)

7.553,83

Vazão liberada durante o enchimento (m³/s)
Mês de
Vazão
início do
Afluent Ja
enchiment
e (m³/s) n
o
Jan

15.988

Fev

22.113

Mar

27.367

Abr

26.254

Mai

18.661

Jun

9.785

Jul

5.854

Ago

4.405

Set

4.066

Out

4.686

Nov

6.547

Dez

10.245

1.068

Dias de enchimento no mês
Fe
v

Ma Ab Ma Ju
r
r
i
n

Ju Ag
l
o

Se Ou No
t
t
v

Tempo de
De Enchiment
o (dias)
z

6

6
4

4
3

3
3

3
5

5
10

10
18

18
26

26
29

29
24

24
16

16
9

9

35
29

Tempo de enchimento (dias)

30

26
24

25
18

20

16

15
10
10

6
4

5

9

5
3

3

Mar

Abr

0
Jan

Fev

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mês de início do enchimento

Gráfico 3.12.5/02 – Variação do Tempo de Enchimento do Reservatório para o Cenário I
(Vazão liberada a Jusante = 1.080 m³/s)
FONTE: EVTE, 2014.
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A simulação do enchimento do reservatório, considerando o Cenário II (vazão liberada
a jusante igual à mínima média mensal observada no período de janeiro/1931 a
dezembro/2008) é mostrada no Quadro 3.12.5/02 e Gráfico 3.12.5/03.
Quadro 3.12.5/02 – Dados de Entrada e Resultados da Simulação para o Cenário II
Nível do reservatório (m)

50,0
6

Volume do reservatório (10 m³)

7.553,83

Vazão liberada durante o enchimento (m³/s)

3.475

Mês de
Vazão
Dias de enchimento no mês
Tempo
de
início do
Afluente
Enchimento
enchimento (m³/s) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez (dias)
Jan

15.988

Fev

22.113

Mar

27.367

Abr

26.254

Mai

18.661

Jun

9.785

Jul

5.854

Ago

4.405

Set

4.066

Out

4.686

Nov

6.547

Dez

10.245

7

7
5

5
4

4
4

4
6

6
14

14
31

15
31

46
30

31

1

93

30

31

10

71

31

16

47

28

28
13

13

FONTE: EVTE, 2014.
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Gráfico 3.12.5/03 – Variação do Tempo de Enchimento do Reservatório para o Cenário II
(Vazão liberada a Jusante = Mínima Média Mensal Observada correspondente a 3.475 m³/s)
FONTE: EVTE, 2014.
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A simulação do enchimento do reservatório, considerando o Cenário III (vazão liberada
a jusante igual à vazão com 95% de permanência) é mostrada no Quadro 3.12.5/03 e
Gráfico 3.12.5/04.
Quadro 3.12.5/03 – Dados de Entrada e Resultados da Simulação para o Cenário III
Nível do reservatório (m)

50,0
6

Volume do reservatório (10 m³)

7.553,83

Vazão liberada durante o enchimento (m³/s)

3.855

Mês de
Vazão
Dias de enchimento no mês
Tempo de
início do
Afluente
Enchimento
enchimento (m³/s) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
(dias)
Jan

15.988

Fev

22.113

Mar

27.367

Abr

26.254

Mai

18.661

Jun

9.785

Jul

5.854

Ago

4.405

Set

4.066

Out

4.686

Nov

6.547

Dez

10.245

7

7
5

5
4

4
4

4
6

6
14

14
31

31

30

3

95

31

30

31

14

106

30

31

21

82

31

23

54

30

1

31

13

13

FONTE: EVTE, 2014.
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Gráfico 3.12.5/04 – Variação do Tempo de Enchimento do Reservatório para o Cenário III
(Vazão liberada a Jusante = Vazão com Permanência de 95% correspondente a 3.855 m³/s)
FONTE: EVTE, 2014.
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3.12.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE ASSOREAMENTO E VIDA ÚTIL
As análises tiveram a finalidade de avaliar o aporte de sedimentos ao reservatório,
com o objetivo de se estimar a sua vida útil e, também, estabelecer as ações
preventivas a serem consideradas no controle de sedimentos.
Os estudos sedimentométricos consideraram inicialmente todas as estações fluviosedimentométricas operadas pela Agência Nacional de Águas – ANA – existentes na
área da bacia, além das medições de descarga sólida realizadas no local do eixo.
Das 55 estações consultadas e apresentadas no Quadro 3.12.6/01, apenas 11
possuem dados de Medição de Descarga Sólida, sendo que quatro delas (Óbidos,
Boca do Inferno, Cajueiro e Pedra do Ó) se encontram em bacias vizinhas a do rio
Tapajós.
A estação fluviométrica de Fazenda Tombador apresenta apenas 8 medições de
descarga sólida no período de 1996 a 1998, o que perfaz uma amostra muito
pequena, sendo pois desconsiderado na análise de dados sedimentométricos. Ou
seja, ao final, restaram apenas 6 estações fluviométricas com dados de Medição de
Descarga Sólida.
Com base nesta amostra de dados foram desenvolvidas as seguintes análises:
•

Definição do período de análise, onde foram descartados todos os dados de
medições de descarga sólida realizada anteriores ao ano de 2000 – procurando
assim retratar uma condição mais atual do comportamento sedimentométrico da
bacia. A única exceção refere-se à estação de Jatobá, cuja disponibilidade de
dados sedimentométricos se restringe ao período de 1977 a 1982 e que foi
considerada nos estudos em função de sua proximidade com o local do eixo.
Procurou-se, desta forma, reunir uma base de dados sedimentométricos mais
atualizadas existentes na área da bacia.

•

A partir desta base, realizou-se uma análise regional das informações disponíveis,
inserindo em gráfico bilogarítmico os dados das medições realizadas em cada
estação expressa em m3/s/km2 e t/dia/km2.

•

Baseado na disposição gráfica destas informações procedeu-se uma análise
comparativa entre os dados existentes oriundas das diversas estações. Através
desta sistemática definiu-se uma nova seleção, sendo descartadas as estações
cujas medições apresentaram comportamento sedimentométrico inconsistente e/ou
com dados espúrios, resultando em um grupo de 6 estações fluviométricas.

No âmbito do Estudo de Viabilidade do AHE de São Luiz do Tapajós, as amostragens
consideraram dados de 15 medições de descarga sólida realizadas na seção
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denominada Jusante Foz do Jamanxim, distante cerca de 25 km a montante do eixo
do aproveitamento.
No Quadro 3.12.6/01 são relacionados os pontos de amostragens consideradas nas
análises.
Quadro 3.12.6/01 – Estações Consideradas nos Estudos
Entidade

Rio

Área de
Drenagem
2
(km )

Nº de
Medições

Período

17093000 Fontanilhas

ANA

Juruena

57.407

31

2002/2012

17120000 Porto dos Gaúchos

ANA

Arinos

36.928

24

2000/2012

Código

Estação

17380000

Jusante Foz Peixoto de
Azevedo

ANA

Teles
Pires

82.014

14

2000/2012

17430000

Barra do São Manuel Jusante

ANA

Tapajós

333.017

27

2000/2011

17650000 Jatobá

ANA

Tapajós

387.634

18

1977/1982

17730000 Itaituba

ANA

Tapajós

458.445

30

2000/2011

CNEC

Tapajós

450.975

15

2007/2010

Eixo

Foz do Jamanxim

FONTE: EVTE, 2014.

3.12.6.1 Cálculo do Deflúvio Médio Anual
As descargas sólidas totais foram estimadas, a partir de dados sedimentométricos
disponíveis, através da sistemática preconizada pelo método simplificado de Colby.
Baseado nesta sistemática foi calculada a descarga sólida total, a partir dos dados
disponíveis na rede de estações fluviométricas, tendo-se chegado ao seguinte valor
para o local do AHE São Luiz do Tapajós:
•

Descarga Sólida Total = 10.993.571 toneladas por ano.

3.12.6.2 Estimativa da Retenção de Sedimentos nos Reservatórios
A relação entre o volume armazenado no reservatório, até a cota do nível d’água
máximo normal de operação, e o volume médio anual das vazões líquidas afluentes é
utilizada para avaliar a eficiência de retenção de sedimentos, definida pela razão entre
a descarga sólida que fica retida no reservatório e a descarga total afluente.
Com base na característica do aproveitamento foi calculada a relação: [capacidade do
reservatório] / [volume afluente anual] a partir da qual, empregando-se a curva média
de eficiência de retenção de sedimentos em reservatórios, de acordo com o
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estabelecido por Brune, obteve-se o valor percentual de sedimentos retidos, conforme
apresentado no Quadro 3.12.6.2/01.
Quadro 3.12.6.2/01 – Estimativa de Retenção de Sedimentos
Vazão
média LP
3
(m /s)

Volume
Afluente Anual
6
3
(10 m )

13.052

411.896

N.A. Máximo Normal do
Reservatório
Cota
(m)

Capacidade (10 m )

50,0

7.554

6

3

Relação
Cap./Vafl.

Retenção de
Sedimento
(%)

0,0183

59

3.12.6.3 Estimativa da Carga Anual de Sedimentos Retidos nos Reservatórios
Com base no valor percentual de retenção de sedimentos, foi estimada a carga anual
de sólidos retidos no reservatório, considerando-se a operação de forma isolada
(primeira adição), conforme mostrado no Quadro 3.12.6.3/01.
O volume final retido no reservatório foi multiplicado por dois, a fim de se prever um
provável incremento da produção de sedimentos na bacia devido ao aumento da
erosão por efeito de ações antrópicas.
Quadro 3.12.6.3/01 – Estimativa de Carga Anual de Assoreamento
Descarga Sólida Total
(ton/ano)

Sólidos Totais Retidos
(ton/ano)

Volume Anual Retido
(m³)

11.376.910

6.712.377

10.155.326

3.12.6.4 Avaliação da Altura de Sedimento no Pé da Barragem
O modelo da avaliação adota a sistemática proposta por Borland & Miller, já
amplamente difundido em diversas publicações acadêmicas e livros didáticos (ex.
CARVALHO, N. O. Hidrossedimentologia Prática. Rio de Janeiro: Editora Interciência.
2008. 599 p.). Tal sistemática foi desenvolvida semi-empiricamente a partir de dados
coletados de diversos reservatórios dos EUA, considera que existe uma relação entre
a forma do reservatório e a porcentagem de sedimentos depositados ao longo do leito
em diversas alturas do lago.
O sedimento que se deposita no reservatório tem uma distribuição que depende de
fatores relacionados à sua dimensão e tipos de partícula. As partículas mais pesadas,
que geralmente são transportadas por arrasto, são depositadas na entrada do
reservatório, e as partículas menores avançam mais para o interior do reservatório,
formando uma sequência de deltas de acumulação e evoluindo em direção ao eixo,
acumulando-se junto à estrutura da barragem.
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No Quadro 3.12.6.4/01 são apresentados os resultados finais dos cálculos para o
aproveitamento, operando isoladamente (primeira adição).
Quadro 3.12.6.4/01 - Altura do Depósito de Sedimento no Pé da Barragem
Cota N.A. Máx. Normal
(m)

Volume Retido em 100 Anos
6
(10 m³)

Cota do Sedimento
(100 anos) (m)

50

1.015,53

28,6

A análise da vida útil simplesmente com base na cota das tomadas d’água, da Casa
de Força Principal ou da Complementar, fica prejudicada pelo fato de ambas as cotas
estarem abaixo do fundo do rio. Considerando-se os valores obtidos, estima-se uma
vida útil do reservatório de cerca de 650 anos até completar o volume correspondente
ao NA máximo normal.
A configuração do arranjo geral das estruturas hidráulicas, as características do canal
de adução, as velocidades das vazões em trânsito e, principalmente, a magnitude e
frequência das vazões turbinadas, indicam que a maior parcela dos sedimentos que
chegar ao eixo deverá ser conduzida para a tomada d’água da Casa de Força
Principal, cuja soleira situa-se na cota 8,60 m. O mesmo deverá ocorrer na Casa de
Força Complementar, onde a cota da tomada d’água encontra-se abaixo da soleira do
Vertedouro.
A disposição das estruturas vertentes com soleira na cota 30 m irá favorecer a
veiculação dos sedimentos para jusante já que a mesma se situa próxima à cota do
fundo do reservatório. Deste modo, durante o período das cheias, sempre que ocorrer
vertimento, a maior parte dos sedimentos carreados pelas águas será conduzida para
jusante da barragem, contribuindo para ampliar a vida útil do empreendimento.
3.12.6.5 Controle de Sedimentos
As ações preventivas constituem o meio mais eficiente para o controle de sedimentos
em reservatórios. Essas medidas procuram controlar a erosão nas bacias contribuintes
laterais de forma a evitar que o sedimento entre no sistema fluvial e venha a se
depositar no reservatório.
Tais medidas, no entanto, exigem interferências fora do domínio do Empreendimento,
tornando, muitas vezes, difícil a adoção de uma solução adequada.
Esse controle, envolvendo a legislação ambiental, considera entre outras ações, as
práticas de conservação e manejo do solo na agricultura e a implantação de estradas,
onde deverão ser tomados cuidados especiais com obras de estabilização e proteção
de taludes de cortes e de aterros.
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Dentro dos limites do reservatório são adotadas medidas preventivas que contribuirão
para a redução do assoreamento do reservatório. Dentre estas ações, cita-se a
proteção das margens do reservatório recobrindo-as com mata ciliar.
As possibilidades de alteração na qualidade da água dos reservatórios como
consequência da introdução de sedimentos dependem de uma série de fatores, e por
tal razão, devem ser avaliadas considerando-se algumas possibilidades distintas.
Os reservatórios com possibilidades potenciais de serem contemplados com maiores
cargas de sedimentos são aqueles que detêm em sua bacia de contribuição, maior
quantitativo de áreas consideradas de alta vulnerabilidade à erosão natural.
A experiência mostra que o principal agente condutor dos processos erosivos é a ação
antrópica, que rompe o equilíbrio natural dos ambientes, com a retirada da vegetação
natural. Em seguida aos desmatamentos sucedem-se formas diversas de manejo,
onde os solos ficam expostos e à mercê dos fenômenos erosivos. Mesmo que lhes
sejam dadas diversas destinações após os desmatamentos, na realidade apenas se
alterna a intensidade de agressão às terras e, por conseguinte, a intensidade de
atuação dos processos erosivos.
Dentre as diversas atividades agropastoris, algumas são consideradas mais
agressivas por expor mais os solos, ou revolve-los mais, como é o caso da agricultura
de lavouras de ciclo curto mecanizadas, e outras que são consideradas mais
protetoras, como é o caso de pastagens e reflorestamentos.
Observando-se sob esta ótica, é natural pensar que as alternativas de barramento que
detiverem em sua bacia de contribuição o maior quantitativo de terras com boa
potencialidade para lavouras cíclicas, serão potencialmente as mais atingidas por
aporte de sedimentos e agrotóxicos, salvo se estas terras forem protegidas por algum
instrumento legal.

3.13 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS
3.13.1 PRODUTO 1 DO TR – IBAMA
Conforme solicitado no item 3.7 do Termo de Referência emitido pelo IBAMA em
Fevereiro/2012, o presente item busca caracterizar a convergência da UHE São Luiz
do Tapajós com o Plano Decenal de Energia Elétrica vigente (PDEE), abordando a
análise comparativa e de complementaridade sobre as diferentes tecnologias de
geração de energia elétrica e as suas respectivas implicações ambientais, inclusive a
sua compatibilização com a Política Nacional de Mudanças Climáticas.
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3.13.1.1 A UHE São Luiz do Tapajós no contexto do PDE 2021
Para fazer frente ao seu crescimento econômico, de forma segura, econômica e com
respeito à legislação ambiental, o Brasil dispõe de grande potencial energético, com
destaque para as fontes renováveis de energia (as grandes e pequenas centrais
hidrelétricas, as usinas eólicas e as usinas movidas a biomassa).
A principal diretriz do PDE 2021 foi a priorização da participação destas fontes
renováveis para atender ao crescimento do consumo de energia elétrica no horizonte
decenal, tendo em vista o compromisso brasileiro para redução da emissão de gases
do efeito estufa, estabelecido na Lei nº 12.187 de 29/12/2009, regulamentado por meio
do Decreto nº 7.390 de 09/12/2010.
Segundo a Proposta para Consulta Pública do PDE 2021, as usinas hidrelétricas dos
rios Tapajós, Juruena e Teles Pires, que constam do cronograma daquele Plano,
comporão um novo subsistema denominado Teles Pires/Tapajós, que será conectado
ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste a partir de 2015. A UHE São Luiz do Tapajós
consta entre os novos projetos hidrelétricos a serem viabilizados de 2017 a 2021, com
entrada em operação prevista para Dez/2018.
O item 3.5 deste relatório trata desse assunto.
3.13.1.2 Compatibilidade com a Política Nacional sobre Mudança do Clima
A mudança global do clima causada pelas emissões antrópicas de GEE - Gases de
Efeito Estufa é uma das principais questões socioambientais a serem enfrentadas ao
longo deste século. O Brasil é signatário da UNFCCC (Sigla em inglês da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - United Nations Framework
Convention on Climate Change), mas não está obrigado a atender a metas
quantitativas de redução de emissões de GEE no âmbito do Protocolo de Quioto.
Apesar de não estar vinculado ao compromisso de redução, o Brasil tem empreendido
esforços para mitigar suas emissões.
Em dezembro de 2009, na 15ª Conferência das Partes (COP-15) da UNFCCC,
realizada em Copenhague, o Brasil anunciou a meta voluntária de reduzir, em 2020,
entre 36,1 e 38,9%, suas emissões totais de GEE projetadas para aquele ano. Essa
meta foi formalizada pela Lei nº 12.187/09, que instituiu a Política Nacional sobre
Mudança do Clima (PNMC), e pelo Decreto nº 7.390/10.
De acordo com esses dispositivos legais, o PDE constitui o plano setorial de mitigação
e adaptação às mudanças climáticas, sendo, portanto, o instrumento básico para a
formulação da estratégia de atendimento à meta, no que se refere à produção e ao
VOLUME 1
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 169
Revisão: 0

uso da energia, assim como para seu monitoramento (cf. art. 3º do Decreto nº
7.390/10).
Como exemplos de medidas e ações preconizadas no PDE, podem ser citadas:
•

Aumento na participação dos biocombustíveis na matriz de transportes;

•

Expansão hidroelétrica;

•

Expansão de outras fontes renováveis;

•

Estímulo à eficiência energética.

Em seu conjunto, essas medidas têm por objetivo manter a participação das fontes
renováveis na matriz energética nacional, mitigando as emissões de GEE no setor de
energia.
Nessas condições, o PDE 2021 foi elaborado tendo entre seus objetivos atingir uma
meta previamente fixada de emissões de GEE na produção e no uso da energia,
definida em conformidade com a Comunicação Nacional do Brasil na COP-15, em
Copenhague, a Lei nº 12.187/09 e o Decreto nº 7.390/10. Assim, foi considerado que,
em 2020, as emissões de GEE não poderão ultrapassar 680 milhões de toneladas de
CO2, conforme indicado no Quadro 3.13.1.2/01 - Meta Setorial para Emissões de GEE
no Setor de Energia em 2020.
Quadro 3.13.1.2/01 - Meta Setorial para Emissões de GEE no Setor de Energia em 2020
Cenários / Limites (MtCO2)

Parâmetro

Superior
Emissões projetadas

(1)

868

Cenário de abatimento das emissões projetadas
Limites da meta de emissões

234

(2)

680
(2)

NOTAS: - Cf. Decreto nº 7.390/10, - Cf. anexo ao Decreto nº 7.390/10,
20%, de acordo com o Comunicado Nacional do Brasil na COP-15.
(1)

Inferior

(3)

188

(3)

634

- Considerando margem de

Com isso, a intensidade de carbono na economia não deverá ultrapassar a
intensidade calculada para o ano 2005 com os dados do 2º Inventário Brasileiro de
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa.
De acordo com a classificação do IPCC, o PDE é reconhecido como um cenário de
mitigação ou de intervenção porque atende às seguintes condições:
•

Incorpora meta específica de emissões de CO2-eq;
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•

Compreende, explícita e implicitamente, políticas e medidas no sentido de viabilizar
o atingimento dessa meta.

•

Projeção de Emissão de CO2

O Quadro 3.13.1.2/02 apresenta as emissões em MtCO2-eq, referentes à queima de
combustíveis fósseis, na produção e uso da energia e também as emissões fugitivas
calculadas com base no PDE 2021.
Quadro 3.13.1.2/02 - Brasil: Evolução das Emissões de GEE na Produção e no Uso de
Energia.

NOTAS: (1) Não inclui sistemas isolados. (2) Não incluem emissões de minas de carvão.

OBSERVAÇÃO: Valores em MtCO2-eq, referentes à queima de combustíveis fósseis.

A análise da participação setorial no total de emissões permite avaliar as tendências
de evolução das emissões de cada setor e serve como subsídio à formulação de
políticas para mitigá-las. Nota-se que os principais responsáveis pela emissão de GEE
na produção e no consumo de energia são os setores de transportes e industrial, que
responderam, em 2011, por 74% das emissões. Apesar do PDE 2021 prever uso mais
intenso de etanol e biodiesel e ações para mitigar emissões na indústria, ambos os
setores permanecerão responsáveis pela maior parte das emissões no final do
horizonte decenal, ainda que sua participação caia para 68%.
É importante destacar que as emissões da rubrica setor energético são menores do
que aquelas projetadas no PDE 2020. Isso acontece devido à mudança na alocação
das emissões decorrentes da autoprodução de energia elétrica nas instalações de
produção e refino de petróleo, que passaram a constar na rubrica setor elétrico na
parcela correspondente à autoprodução e não mais no setor energético. Por
consequência, aumentaram as emissões do setor elétrico comparativamente às
projeções do ciclo anterior e também a participação desse setor nas emissões,
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atingindo 11% em 2021. Essa nova alocação é tecnicamente mais consistente e deixa
mais claro o uso final responsável pelas emissões.
Tomando como base o segundo inventário brasileiro de emissões, o crescimento das
emissões do setor energético seria de 95% desde 2005 até 2021. Embora elevado,
esse incremento é inferior, no mesmo período, ao do consumo final energético (101%)
e ao do PIB (103%). Ou seja, no final do horizonte, tanto a intensidade de carbono no
uso da energia (tCO2/tep) quanto a intensidade de carbono na economia (tCO2/US$)
serão menores do que aquela verificada em 2005, atendendo à meta previamente
fixada.
O Quadro 3.13.1.2/03 – Intensidade de Carbono na Economia Brasileira Devido à
Produção e ao Uso da Energia apresenta esses resultados.
Quadro 3.13.1.2/03 – Intensidade de Carbono na Economia Brasileira Devido à Produção e ao
Uso da Energia.
Item
Emissões de GEE na produção e uso de
energia
PIB

Unidade
6

10 tCO2-eq
R$ bilhões [2010]
6

Consumo final energético
Intensidade de carbono no uso da energia
Intensidade de carbono na economia

2005

2020

2021

329

622

641

2.967 5.734 6.021

10 tep

182,7 353,2 367,5

kgCO2-eq/tep

1.801 1.761 1.744
3

kgCO2-eq/R$ 10
[2010]

110,9 108,5 106,5

NOTA: A equivalência de CO2 é dada pela métrica do GWP para 100 anos (CH4=21 e N2O=310).
FONTES: MCT, IPEA, EPE, citados no PDE 2021

Em adição, a expansão da oferta e do consumo de energia visualizada no PDE 2021
atende à meta expressa em termos do valor absoluto das emissões no ano 2020
(intervalo entre 634 e 680 MtCO2), com a projeção das emissões situando-se abaixo
do limite inferior do intervalo. Assim, pode-se afirmar que o objetivo do PDE 2021, no
tocante às emissões de GEE, é plenamente atendido. É importante destacar, no
entanto, que a projeção das emissões de GEE abaixo do limite inferior préestabelecido é favorecida, em parte, pelas revisões do cenário econômico, que no
PDE 2021 é ligeiramente mais tímido que aquele projetado pelo PDE 2020, utilizado
para a construção da meta setorial de emissões.
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3.13.2 PRODUTO 2 - TR DO IBAMA
A Síntese dos estudos de inventário e viabilidade que embasam as alternativas de
localização do eixo está apresentada no item 3.7 Estudos da Bacia do Rio Tapajós do
presente relatório.
3.13.3 PRODUTO 3 - TR DO IBAMA
Em relação ao solicitado no item 3.7 do Termo de Referência do IBAMA destacam-se
os seguintes aspectos:
•

“Realizar, para o eixo selecionado, um estudo de alternativas tecnológicas e
locacionais associadas às estruturas do empreendimento (arranjo do
empreendimento) buscando minimizar os impactos ambientais”.
o O AHE São Luiz do Tapajós foi planejado utilizando o conceito de usinasplataforma, que busca integrar a necessidade de exploração do potencial
hidrelétrico à preocupação com os impactos socioambientais, ratificando a
preocupação em promover desenvolvimento com sustentabilidade. Com
isso, a implantação do empreendimento se dará com mínima intervenção
no bioma.
o As alternativas de posicionamento de barramento do AHE São Luiz do
Tapajós correspondem essencialmente a um estudo de alternativas
locacionais de arranjo. Para o eixo selecionado nos estudos de inventário,
foram feitos, na fase do EVTE, exaustivos estudos de arranjos e de ajustes
nos eixos em 3 etapas sucessivas:
1ª Etapa dos Estudos: antes da desafetação do PARNA, quando
foram estudadas 3 alternativas, descritas no item 3.7.4.1;
2ª Etapa dos Estudos: após a desafetação do PARNA,
abrangendo 10 alternativas, descritas no item 3.7.4.2;
3ª Etapa dos Estudos: na qual foram detalhadas as alternativas
E1, F1 e M1, escolhidas na 2ª Etapa, incluindo a revisão dos
seus arranjos, um novo dimensionamento dos equipamentos
eletromecânicos de geração, um novo cálculo de perda de
carga, novas simulações energéticas com o MSUI e novos
orçamentos (ver item 3.7.4.3).
o A maior parcela do potencial hidrelétrico inexplorado no Brasil se encontra
na região Norte, mais precisamente na bacia do rio Amazonas. O AHE São
Luiz do Tapajós, que tem a especial particularidade de poder associar um
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local de média/baixa queda a um expressivo volume de água, representa
um empreendimento de grande porte e baixo impacto a ser implantado no
país, conforme demonstrado no item 3.16.4 adiante.
•

“Considerar aspectos relacionados à localização e tipos (tecnologias) das
estruturas de vertedouros, da casa de força, da cota de tomada d'água, da
sequência construtiva, da localização dos canteiros e das áreas de empréstimo e
de bota-fora”.
o A concepção do AHE São Luiz do Tapajós definida no atual Estudo de
Viabilidade considera como premissas a preservação das corredeiras de
São Luiz do Tapajós e as possibilidades de levantamentos de campo e de
estudos de eixos e arranjos devidos à desafetação de área do PARNA até
a cota 55,00 m.
o O barramento, o vertedouro e a casa de força complementar foram
localizados a montante das corredeiras, e a casa de força principal na
margem direita, a jusante das corredeiras, utilizando o desnível natural
existente.
o Para aproveitar a vazão ambiental a ser mantida no TVR – Trecho de
Vazão Reduzida, definida como 30 % da Q7;10, ou 1.068 m³/s, foi concebida
uma casa de força complementar, situada junto ao vertedouro.
o Todas as estruturas de concreto foram posicionadas na margem direita,
aproveitando a morfologia do rio e reduzindo ao mínimo as interferências
na margem esquerda.
o Quanto a sequência de implantação, logística de abastecimento e
canteiros, são abordados no item 3.9, e mais especificamente, nos itens
3.9.2 e 3.9.3 deste relatório.
o O material rochoso provindo, principalmente, das escavações obrigatórias
do canal de fuga e da Casa de Força Principal, deverá ter seu excedente
disposto em áreas de bota-fora, preparadas para esse fim, na margem
direita.
o Essas áreas de bota-fora estão localizadas nas proximidades da barragem,
tendo em vista o volume a ser disponibilizado nas escavações previstas e
serão inundadas pelo reservatório, reduzindo os impactos ambientais,
dentro do conceito de Usina-Plataforma. Serão também utilizadas para
bota-fora diversas depressões naturais que existem ao longo da região do
canal de fuga.
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o O item 3.10 - Materiais Naturais de Construção descreve em mais detalhes
as áreas de empréstimos e jazidas.
•

“Descrever a importância do posicionamento desses itens para a configuração
escolhida.”
o A evolução dos estudos de alternativas do EVTE foi pautada pela interação
com os aspectos ambientais em sucessivos detalhamentos, dentro do
conceito de Usina-Plataforma, conforme descrito ao longo do item 3.7.3.
o Os aspectos ambientais envolvidos nas alternativas analizadas estão
descritos ao final do item 3.7.4.3 precedente.

O Estudo de Alternativas Tecnológicas e Locacionais associadas às estruturas do
empreendimento, como um todo, está resumido no item 3.7.3 Estudos de Viabilidade
do presente documento.

3.14 CARACTERIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA
O dimensionamento dos Acampamentos é função direta da permanência da mão de
obra durante a implantação do empreendimento e deve abranger todas as áreas
intervenientes com a execução das obras e seu apoio logístico, administrativo e
técnico. As áreas abrangidas são: execução das obras de concreto; escavações e
terraplenagem; operação e manutenção dos canteiros; manutenção dos
equipamentos; engenharia, planejamento e comercial; administração local da
execução das obras civis; administração dos Acampamentos; montagem
eletromecânica; engenharia do proprietário e fiscalização; e, subempreiteiros sediados
nos canteiros de obra.
Como a mão de obra envolvida na execução do concreto, em obras deste tipo,
representa parcela significativa do contingente alocado à execução da obra e é aquela
que possui o índice mais confiável, foi utilizada como referência para o
dimensionamento da mão de obra total alocada ao empreendimento.
Com base em um histograma de concreto e em coeficientes obtidos em obras
hidrelétricas executadas na região Norte e Centro Oeste, por empresas com grande
capacidade de mobilização, calculou-se a mão de obra empregada em cada área
acima citada. Deste cálculo, com respaldo nas quantidades estimadas do projeto e em
seu prazo de execução, pôde-se concluir que a mão de obra necessária em seu ápice
de execução é da ordem de 13.000 funcionários. O Gráfico 3.14/01 apresenta, para
os primeiros 90 meses de execução da obra, os histogramas dos volumes de concreto
e da mão de obra a ser alocada.
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Nesta obra não será construída Vila Residencial e o pessoal será totalmente alojado
nos Acampamentos, a serem construídos junto ao local do empreendimento.
O dimensionamento das edificações dos alojamentos está baseado na NR 18 e NR 24
e em dados estatísticos de outras obras hidrelétricas. Para o contingente de mão de
obra estimado, no pico de execução dos serviços, tem-se as necessidades indicadas
nos Quadros 3.14/01 e 3.14/02. Considerando as áreas de lazer (acréscimo da ordem
de 25%), os acampamentos deverão ter, para atender a execução da obra, uma área
total construída da ordem de 94.000 m².

Gráfico 3.14/01 – Histogramas dos Volumes de Concreto e de Mão de Obra
FONTE: EVTE, 2014.
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Quadro 3.14/01 – Distribuição da população por Nível
Nível

%

Função

Quantidade

A

1

1,0

Supervisão

B

2

10

Encarregados e Técnicos

1.300

3

55

Operários qualificados

7.150

4

34

Operários não qualificados

4.420

C

130

FONTE: EVTE, 2014.

Quadro 3.14/02 – Área de Alojamento
Área per capita Área per capita Área per capita
Área Total (m²)
(m²) - Padrão
(m²) - Acordo
(m²) – Adotada

Nível

Pessoas

A-1

130

20

71

71

9.230

B-2

1.300

12,5

7

12,5

16.250

C-3

7.150

4,8

3,5

4,8

34.320

C-4

4.420

3,2

3,5

3,5

15.470

Total

13.000

-

-

5,8

75.270

FONTE: EVTE, 2014.

3.15 ÁREAS DE ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Esse tema é abordado no capítulo 6 deste EIA.

3.16 INDICADORES DE VIABILIDADE
3.16.1 ÍNDICE DE MÉRITO
O Índice de Mérito ou Índice Custo/Benefício, principal indicador da viabilização
técnico-econômica do aproveitamento, é obtido a partir do custo total do
empreendimento e do benefício energético ao Sistema Interligado.
No Capítulo 10 do EVTE estão apresentados os estudos e análises hidrenergéticos,
com a descrição detalhada dos seus atributos, o levantamento completo dos custos,
com as informações do OPE e do Sistema de Transmissão associado. Com base
naquelas informações, o Quadro 3.16.1/01 – Investimentos e Índices de Mérito
informa os índices econômico-energéticos do AHE São Luiz do Tapajós, sendo que
para a estimativa do custo anual foram considerados energia firme de
4.012 MW médios, taxa de desconto de 10 % e vida útil de 50 anos.
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Quadro 3.16.1/01 – Investimentos e Índices de Mérito
Item

Unidade

Investimento

R$ 10

6

Sem LT*

Com LT*

27.903,25

28.460,94

Custo da Energia

R$/MWh

80,08

81,68

Custo da Energia com O&M

R$/MWh

81,23

82,83

* - Nota: LT: Linha de Transmissão

O índice custo/benefício é de R$ 82,83/MWh para o caso em que se incluem SF6,
Linhas de Transmissão para a SE Base e O&M.
3.16.2 ÁREA DO RESERVATÓRIO
Os valores mostrados no Quadro 3.16.2/01 - Características do Reservatório, quando
examinados à luz das evidências numéricas, permitem revelar alguns índices
importantes na comparação com outros aproveitamentos.
Quadro 3.16.2/01 - Características do Reservatório
Potência Instalada - PI (MW)

8.040

2

Área do Reservatório (km )

729

2

Área do Lago / PI (km /MW)

0,09

2

Área da Calha (km )

353
2

Área Efetivamente Inundada (km )

376

Assim, o índice de 0,09 km2/MW, representado pela divisão da área do reservatório
(em km2) pela potência instalada (em MW), coloca este aproveitamento entre os
melhores do país, quando comparado com seus congêneres. Quando se inverte o
índice, obtém-se o valor de 11 MW/km2, o que permite uma percepção melhor do
parâmetro, ou seja, cada km2 alagado possibilita a geração de 11 MW.
Além disso, observa-se que 49 % da superfície do reservatório é representada pela
própria calha natural do rio, indicando que a área realmente inundada é de 376 km2.
Isso é plenamente justificado pelo fato do aproveitamento ser caracterizado como
sendo de baixa/média queda, escolha que foi objeto das análises econômicoenergéticas e ambientais desenvolvidas na etapa de inventário, dado que existiam, na
época, outras hipóteses e alternativas em que o AHE São Luiz do Tapajós tinha NA
máximo normal em cota mais elevada.
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Portanto, na situação atual, quando se desconsidera o desnível natural concentrado
no trecho das corredeiras de São Luiz, da ordem de 12 m, verifica-se que a barragem
propriamente dita explora, de fato, apenas mais 22 m de queda bruta.
3.16.3 POTÊNCIA INSTALADA
Da simples comparação dos valores de potência instalada e de energia firme do AHE
São Luiz, quando se confrontam os resultados do inventário e da viabilidade, ressalta
a necessidade de explicações adicionais visando justificar as diferenças. O Quadro
3.16.3/01 - Potência Instalada e Energia mostra parâmetros característicos de ambas
as situações, depreendendo-se, portanto, que na fase de viabilidade ocorreu um
aumento de 31% na potência instalada, enquanto que a energia firme cresceu cerca
de 19%.
Quadro 3.16.3/01 - Potência Instalada e Energia
Item

Estudos de Inventário

Estudos de Viabilidade

Diferença

PI (MW)

6.133

8.040

1.907

Energia (MW)

3.369

4.012

643

Fator de Capacidade

0,55

0,50

Outras considerações importantes na análise dessa questão são:
•

Nos estudos de inventário, para a definição da potência instalada adota-se um fator
de capacidade fixo - 0,55, enquanto que, na etapa de viabilidade, a potência
instalada final resulta de uma exaustiva análise de custo-benefício incremental.
Neste caso, o valor do fator de capacidade é apenas conseqüência dos
procedimentos de praxe do Setor Elétrico. Assim, nota-se que, na viabilidade, o
fator de capacidade médio, considerando ambas as casas de força, resultou em
0,50;

•

Caso se adotasse um fator de capacidade de 0,55, obter-se-ia potência instalada
da ordem de 6.200 MW e energia firme de 3.410 MW médios. Mesmo
considerando no cálculo a não inclusão da casa de força complementar, nota-se
que, após a equalização do fator de capacidade, ocorre, de fato, um pequeno
acréscimo na fase de viabilidade, evento, porém, plenamente explicado pelos
dimensionamentos efetuados em ambas as etapas;

•

Pode-se justificar o aumento real de potência e energia com respaldo em três fatos
concomitantes, que ocorreram na fase de viabilidade: utilização dos procedimentos
de análise de custo-benefício incremental; ligeiro deslocamento para jusante da
seção representativa do canal de fuga da casa de força principal; e a revisão das
séries de vazões médias mensais.
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3.16.4 PRODUÇÃO DE ÁGUA
A bacia do rio Tapajós apresenta peculiaridades que explicam, de forma contundente,
a atratividade do AHE São Luiz, mesmo tratando-se de um aproveitamento de
média/baixa queda. Alguns fatos assim o justificam, de forma cabal:
•

O aproveitamento, a exemplo de Tucuruí, no rio Tocantins, Belo Monte, no rio
Xingu, Santo Antonio e Jirau, no rio Madeira, Itaipu, no rio Paraná, apenas para
recordar os mais marcantes, situa-se no extremo de jusante do curso
energeticamente aproveitável, usufruindo de vazões maiores e queda mais
concentrada;

•

O regime plúvio-fluvial da bacia do Tapajós apresenta algumas particularidades
que a transformam na bacia de grande porte que apresenta a maior produção de
água. O local São Luiz do Tapajós ostenta uma contribuição específica de
28,8 l/s/km2, valor amplamente superior aos dos locais Santo Antonio e Belo
Monte que apresentam índices da ordem de 18 l/s/km2, e significativamente maior
que Tucuruí, com 12 l/s/km2. Em outras palavras, São Luiz do Tapajós tem uma
vazão média cerca de 50 % maior que Belo Monte e 40 % maior que Tucuruí,
embora este tenha área de drenagem 68 % maior.

3.17 DESENHOS
São reproduzidos a seguir os seguintes desenhos elaborados no EVTE, conforme
conteúdo original:
N° CNEC WORLEYPARSONS

TÍTULO DO DOCUMENTO
GERAL

NE389-

GE-

000-

DE-

0001

Mapa de Localização e Acessos – Planta

GEOLOGIA-GEOTECNIA
NE389-

GE-

015-

DE-

0001

Convenções Geológico-Geotécnicas

NE389-

GE-

015-

DE-

0002

Mapa Geológico Regional - Área do Reservatório

NE389-

GE-

015-

DE-

0003

Mapa Geológico Local

NE389-

GE-

015-

DE-

0020

Planta de Localização dos Materiais Naturais de
Constução

HIDROMETEOROLOGIA
NE389-

GE-

000-

DE-

0020

Reservatório – Planta e Curvas Cota–Área–Volume

ALTERNATIVA SELECIONADA
NE389-

GE-

000-

DE-

0301

Alternativa Selecionada – Arranjo Geral do
Aproveitamento – Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0302

Alternativa Selecionada – Sequência Construtiva – Início
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N° CNEC WORLEYPARSONS

TÍTULO DO DOCUMENTO
da 1ª Fase – Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0303

Alternativa Selecionada – Sequência Construtiva – Final
da 1ª Fase – Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0304

Alternativa Selecionada – Sequência Construtiva – Início
da 2ª Fase – Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0305

Alternativa Selecionada – Sequência Construtiva – Final
da 2ª Fase – Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0344

Alternativa Selecionada – Linha de Transmissão da Usina
– Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0345

Alternativa Selecionada – Linha de Transmissão –
Interligação ao SIN – Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0354

Alternativa Selecionada – Mapa de Acesso à Obra

NE389-

GE-

000-

DE-

0355

Alternativa Selecionada – Localização das Áreas de
Bota–Fora – Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0356

Alternativa Selecionada – Canteiros de Obra – Planta
Geral

NE389-

GE-

000-

DE-

0357

Alternativa Selecionada – Canteiros e Acampamentos na
Margem Direita – Planta Geral

NE389-

GE-

000-

DE-

0358

Alternativa Selecionada – Canteiros Margem Direita –
Alojamentos - Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0359

Alternativa Selecionada – Canteiros Margem Direita –
Canteiro Administrativo - Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0360

Alternativa Selecionada – Canteiros Margem Direita –
Canteiro Industrial - Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0361

Alternativa Selecionada – Canteiros Margem Direita –
Canteiro Industrial Auxiliar - Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0362

Alternativa Selecionada – Canteiro e Alojamento na
Margem Esquerda – Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0364

Alternativa Selecionada – Eclusa

NE389-

GE-

000-

DE-

0365

Alternativa Selecionada – Porto Fluvial - Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0367

Alternativa Selecionada – BR 230 - Transamazônica Interferência - Planta

NE389-

GE-

000-

DE-

0368

Alternativa Selecionada – BR 230 - Transamazônica Interferência - Cortes Típicos

NE389-

GE-

000-

DE-

0371

Alternativa Selecionada – Construções Especiais –
Sistema de Transposição de Peixes e Embarcações Planta
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