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E as ações da Eletronorte na região da Usina Hidrelétrica Tucuruí não param 
por aí.  Ali também são desenvolvidas outras importantes iniciativas, como o 
Programa Indígena Parakanã e as ações com a comunidade indígena Assurini, 
o Plano de Inserção Regional da UHE Tucuruí (Pirtuc) e o Plano de Inserção 
Regional de Jusante (Pirjus).

E para que você conheça e participe cada vez mais dessas ações, o Programa de 
Comunicação Social está mais próximo de você. São informativos, vídeos e 
programas de rádio para mais participação, transparência e integração no dia a 
dia de quem tem a Usina bem perto de casa.

Quer falar com a gente? Mande e-mail para comunicacao@eletronorte.gov.br. 
Você também pode ligar ou mandar um whatsapp para o telefone (94) 
9.8420-6224.

Ações socioambientais

Quem vive na Amazônia desde cedo aprende a respeitar a natureza. Mais do 
que isso, busca e valoriza a sustentabilidade. E foi isso que fizemos.

Em nossos primeiros contatos com a região, buscamos importantes parcerias 
para o desenvolvimento de um trabalho conjunto, a exemplo da Universidade 
Federal do Pará, Museu Emilio Goeldi e Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa). Além disso, antes mesmo de termos a legislação ambiental 
vigente hoje no país, nossa área de Meio Ambiente já vinha trabalhando  no 
sentido de reduzir os impactos gerados pela construção da Usina Hidrelétrica 
Tucuruí.  

Os primeiros passos nesse sentido foram muito importantes. Um deles 
tornou-se o que é hoje o nosso Banco de Germoplasma Florestal, onde são 
produzidas milhares de sementes e mudas para o reflorestamento com 
espécies nativas da região.

A Eletronorte também disponibiliza as mudas e sementes para a comunidade. 
Para mais informações, ligue para as equipes de meio ambiente da Usina pelos 
telefones (94) 3778-1151 ou (94) 3778-2705.

A Eletronorte desenvolve diversas ações socioambientais na região de 
influência da Usina. Essas ações, juntamente com os programas ambientais, 
estão definidas no licenciamento ambiental da Hidrelétrica, conduzido pela 
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas). Os 
seguintes programas são desenvolvidos pela Eletronorte:

• Programa de Comunicação Social
• Programa de Pesca e Ictiofauna
• Programa de Educação Ambiental 
• Programa Germoplasma Florestal 
• Programa de Áreas Protegidas
• Programa de Limnologia e Qualidade da Água
• Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos nas Margens do   
   Reservatório da UHE Tucuruí 
• Plano de Gerenciamento de Resíduos
• Programa de Mitigação dos Efeitos do Deplecionamento do Reservatório



A Usina Hidrelétrica Tucuruí
Você está perto de um dos maiores empreendimentos de geração de energia do 
mundo: a Usina Hidrelétrica Tucuruí. Iniciada na década de 1970, sua constru-
ção representou um grande desafio para a engenharia brasileira.  Em 22 de no-
vembro de 1984 era inaugurada a primeira etapa da Usina. Desde então, Tucu-
ruí faz parte da história do setor elétrico brasileiro. 

A geração hidrelétrica
O uso da água dos rios é uma forma sustentável para gerar energia. E o que isso 
significa? Muito simples: significa custo mais baixo, insumo renovável e, claro, 
o reconhecimento da experiência do Brasil nesse tipo de empreendimento. 
Prova disso são as Usinas Hidrelétricas Tucuruí e Itaipu, reconhecidas em todo 
o mundo.

Dados Técnicos
Potência Instalada: 8.535 MW 
Casa de Força: 23 Unidades Geradoras
Vertedouro: 23 comportas
Barragem: 78 metros de altura e  7.115 metros de extensão 
Área Total do Reservatório: 3.007 km²

O Reservatório

Uma outra coisa que você precisa saber é que a Usina Tucuruí foi projeta-
da e construída considerando os mais rigorosos critérios de engenharia 
para construções com seu porte e complexidade. Todas as estruturas que 
compõem o empreendimento possuem instrumentos e dispositivos de 
monitoramento adequados à observação da situação e comportamento 
da barragem. 

As inspeções regulares de segurança são realizadas atendendo a legisla-
ção, normas e procedimentos específicos.  Todo esse rigor comprova o bom 
estado de conservação das estruturas do empreendimento.

E tem mais informação: em atendimento à Lei 12.334/2010 (Lei de Seguran-
ça de Barragens) e a Resolução Normativa 696/2015 da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, a Eletronorte elaborou o Plano de Segurança de 
Barragens (PSB) e o Plano de Ação de Emergência (PAE) para a UHE Tucuruí.

Esses documentos foram apresentados não apenas à ANEEL, mas também 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e às 
prefeituras dos municípios situados à jusante da barragem.

Segurança da barragem

O reservatório da Usina Hidrelétrica Tucuruí foi formado com a construção da 
barragem e represamento das águas do Rio Tocantins. Ocupa terras dos municí-
pios de Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova Ipixuna e Itupiranga, a montante da barragem. O lago possui área de 3 mil 
Km² quando em seu nível d'água máximo de operação. 

Com a formação do reservatório criou-se mais de 3.300 ilhas de diversos tama-
nhos e dispersas ao longo de toda a sua extensão. 

Já no trecho do rio Tocantins, abaixo da barragem e chamado de jusante, os mu-
nicípios de Baião, Mocajuba, Cametá, Limoeiro do Ajuru e Igarapé Miri são con-
siderados na área de influência da Usina.


