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1 APRESENTAÇÃO 
A Fadesp - Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, pertencente à 

UFPA - Universidade Federal do Pará, apresenta o Relatório de Estudos de Impacto 
Ambiental - EIA, referente ao projeto de implantação da Hidrovia dos rios Tocantins, 
Araguaia e das Mortes, especificamente envolvendo os seguintes segmentos de cada um 
dos cursos d' água: 

Rio Araguaia, trecho: Aruanã (GO) / Xambioá (TO), extensão de 1.230 km. 

Rio das Mortes, trecho: Nova Xavantina (MT) / foz com o Rio Araguaia, 
extensão de 552 km. 

Rio Tocantins, trecho: Miracema do Tocantins (TO) / Estreito (MA), 
extensão de 420 km. 

O presente relatório, elaborado em conformidade com a legislação ambiental 
vigente e cm especial à Resolução CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 
001/86, combinada com a 006/86 tem por objetivo a obtenção da Licença Prévia - LP 
para o empreendimento. 

A hidrovia envolve dois rios principais que, apesar de estarem situados na mesma 
bacia hidrográfica, banham diferentes estados da União. Assim o rio Tocantins abrange 
os estados do Maranhão e Tocantins, o rio Araguaia, por sua vez, percorre Mato Grosso, 
Goiás, Pará e Tocantins e o rio das Mortes, apenas o Estado de Mato Grosso. 

O presente relatório foi elaborado a partir de convênio firmado entre a Fadesp e a 
Ahitar - Administração da Hidrovia do Tocantins - Araguaia, vinculada à CDP - 
Companhia Docas do Pará, estando esta sobre o controle do Ministério de Transportes - 
MT. 

Os estudos ambientais realizados por equipe multidisciplinar independente, indicam 
que uma vez atendidas todas as determinações e recomendações preconizadas, que se 
estendem a medidas mitigadoras, maximizadoras e compensatórias, bem como os 
diversos planos e programas de monitoramento e controle, o empreendimento pode ser 
considerado ambientalmente viável, estando apto, portanto, a receber a respectiva Licença 
Prévia, nos termos da lei. 

RJMA 3 



2 ASPECTOS JURÍDICOS 

O objetivo de um RIMA 

Em função da legislação vigente no País, todos os novos empreendimentos ou 
iniciativas que possam causar ou induzir a danos ambientais estão sujeitos a um 
licenciamento ambiental específico. Esse licenciamento, dependendo da sua abrangência, 
pode ser feito em nível estadual ou federal. Em nível dos estados atuam as chamadas 
OEMA's - Organizações Estaduais de Meio Ambiente, ficando a parte federal a cargo do 
Ibama -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Seguindo a legislação existente, um estudo ambiental completo, cujo objetivo 
específico é a obtenção do licenciamento ambiental de um empreendimento, é composto 
de duas partes: 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental - 
Dentro desse enfoque, um EIA pode ser considerado o relatório técnico e cientifico, 

sendo o RIMA - Relatório de Impacto Ambiental o resumo do produto final do Estudo de 
Impacto Ambiental. Visando a maior participação possível da comunidade, um RIMA 
deve ser redigido em linguagem popular, de fácil entendimento e ter sua divulgação 
ampla garantida. 

Um licenciamento representa, em síntese, uma autorização, significando ainda que 
sob o ponto de vista ambiental, aquela obra ou empreendimento é viável e atende as 
exigências da legislação vigente. A análise de um empreendimento obedece ainda a uma 
seqüência lógica de comprometimento: 

Licença Prévia (LP) 

Licença de Instalação (LI) 

Licença de Operação (LO) 

Assim, num primeiro momento, existe a Licença Prévia (LP), que libera as 
atividades de projeto, financiamento e mesmo de licitação de uma obra. Em seguida, 
existe a Licença de Instalação (LI), que autoriza o início da intervenção, que pode ser uma 
obra por exemplo. Finalmente, após concluída a intervenção ou obra, temos a liberação 
final, denominada Licença de Operação {LO), em que se autoriza o início das atividades 
previstas. Entre cada uma dessas fases, é bom que se diga, o órgão licenciador faz 
exigências que devem ser fiel e integralmente atendidas pelo empreendedor, sendo que o 
cumprimento das exigências de uma fase é sempre pré-requisito para que se libere o 
início da próxima. Importante destacar ainda que as exigências que são feitas baseiam-se 
principalmente nas seguintes fontes: 

- 
• Conteúdo do EIA/RIMA; 

• Exigências específicas feitas pelo órgão licenciador, através de análise da sua 
equipe técnica; 

• Outras sugestões feitas durante as audiências públicas, em que a participação 
é aberta a todos os segmentos da sociedade, organizados ou não. 

4 RIMA 
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Neste caso específico, apresenta-se para ser licenciado um empreendimento, 
constituído pela implantação de uma hidrovia que abrange três grandes rios nacionais, 
rio das Mortes, Araguaia e Tocantins, envolvendo os estados de Goiás, Mato Grosso, 
Tocantins, Pará e Maranhão. Por se tratar de uma obra cujo impacto ultrapassa os 
limites territoriais de diversos estados, caberá o licenciamento ao lhama, o qual deverá 
considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos cinco estados 
envolvidos, bem como o parecer da Funai - Fundação Nacional do Índio, uma vez que 
diversas áreas indígenas se situam na área de influência da hidrovia. 

Com este quadro traçado, compreende-se facilmente que este RIM-'\ foi elaborado e 
apresentado com o intuito de obter o licenciamento por parte do Ibama para as obras de 
implantação da hidrovia. A licença solicitada é a prévia (LP), devendo, como já foi dito, a 
análise envolver os seguintes órgãos ambientais: 

Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEMA (Mato Grosso} 

Fundação Estadual de Meio Ambiente de Goiás - FEM-'\GO 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM (Pará) 

Instituto Natureza do Tocantins - Naturatins 

r: 
(' 

r: 

r: 
r: 

r 
r: 
r> 
r: 
r: 

r Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Maranhão) 

Num primeiro momento, conforme determinação legal, as atividades a serem 
desenvolvidas pelo empreendimento foram descritas e submetidas a apreciação do Ibama, 
sendo exigida a elaboração dos respectivos estudos ambientais. O empreendimento, 
portanto, foi considerado de potencial impactante e assim passível de licenciamento 
ambiental. 

r 

r 

Apesar da navegação ser realizada nos três rios desde o século passado, o 
entendimento jurídico é que a intervenção representada pelas obras do empreendimento, 
para sua perenização, exige um licenciamento ambiental. Não ocorre, portanto, conflito 
entre o direito de navegar e a exigência de licença ambiental. 

Quanto às comunidades indígenas, o artigo 231 da Constituição garante-lhes 
a essas o direito exclusivo ao usufruto das riquezas do solo, rios e lagos existentes nas 
terras tradicionalmente por elas ocupadas. O texto atribui ao Congresso Nacional a 
responsabilidade pela autorização para o aproveitamento de recursos hídricos nas terras 
indígenas, mediante consulta às comunidades diretamente envolvidas. Como os rios 
envolvidos não pertencem às áreas indígenas atravessadas, mas são seus limites, 
permanece uma dúvida legal, só passível de solução através de uma consulta às esferas 
jurídicas superiores. 

r: 
r 
r: 

r, 

r 
r: 

r- 
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3 PROGRAMAS SETORIAIS, PROGRAMAS 
DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS 

E - 
O governo federal tem incorporado às suas diretrizes uma série de ações voltadas 

ao desenvolvimento. A enorme extensão do país e a disparidade econômica e social das 
diversas regiões têm imposto a adoção de planos e programas de grande abrangência. 

A política governamental federal, para a busca do desenvolvimento sustentável e 
socialmente justo, na sua concepção, baseia-se em três condições principais: 

• estabilidade econômica; 

- 
- 

• abertura econômica; 

• recuperação da capacidade executiva do Estado. - 
As duas primeiras componentes, graças ao esforço nacional e a uma política de 

cunho nacional e internacional, voltada para a integração do país no contexto do 
mercado latino e mundial, vão gradativamente sendo consolidadas. O Mercosul e a 
própria postura governamental são claros indicativos desta opção. 

Quanto à capacidade executiva do Estado, o país apenas inicia sua caminhada em 
busca da recuperação. Entretanto, denota-se a adoção de um novo modelo de 
desenvolvimento, voltado para a produção, que deverá propiciar a materialização de 
projetos de infra-estrutura, necessários ao crescimento econômico. Dentro da ótica atual 
do Estado, estes investimentos deverão ser divididos com a iniciativa privada, servindo-se 
dos processos de concessão e privatização de serviços públicos. 

Amparado por esta estratégia, o Governo Federal elaborou um programa de 
investimentos básicos para o desenvolvimento, denominado "Brasil Em Ação". 

Tal programa foi concebido de modo a promover o desenvolvimento auto 
sustentável e reduzir as disparidades regionais, mediante ações que propiciem a criação 
de empregos, principalmente através do investimento privado, nacional ou estrangeiro. 

O Programa Brasil em Ação é composto de 42 projetos específicos, abrangendo os 
mais diversos segmentos, cabendo ao setor de transportes 15 projetos, prevendo-se que o 
valor global a ser investido deverá atingir o montante de 54,3 bilhões de reais. 

O Programa Brasil em Ação, por sua vez, prevê especificamente para a Hidrovia 
Tocantins - Araguaia os seguintes investimentos: 

- - 
- - - 
·- - - - - 

VALOR 
(~_milhões! 

114,4 

40,0 

~i'l~~J: 
~~~~.;.~,iN( 

68,0 

Desta forma, a multimodalidade do projeto hidroviário, ou seja, a possibilidade de 
integração com outros meios de transportes, deverá ser garantida na medida em que os 
recursos estão previstos em toda a sua extensão. - 
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Vários outros projetos que compõem o Programa Brasil em Ação serão 
implantados na região Centro-Oeste com a finalidade de promover o seu 
desenvolvimento através do aproveitamento das potencialidades ali existentes. Dois 
desses projetos visam propiciar energia a custos reduzidos na região. A fonte energética 
de ambos é o gás natural, que é atualmente um dos combustíveis mais baratos. Um deles 
refere-se a extração do gás natural de Urucu, situado no Amazonas, que beneficiaria 
diretamente a região amazônica e uma vasta área do estado do Mato Grosso. Outro é a 
extensão do gasoduto Bolívia-Brasil, passando por Mato Grosso e Goiás, possibilitando o 
acesso desses dois Estados a essa forma de energia mais barata. Havendo energia barata 
disponível na região, surge a oportunidade de exploração de suas potencialidades 
naturais, podendo-se aumentar a produção de matéria-prima e implantar-se 
agroindústrias. Assim, a implantação da hidrovia iria complementar esses projetos, 
constituindo-se cm um dos meios mais baratos e eficientes de escoamento da produção 
ali gerada 

Igual situação ocorre em relação ao projeto de um novo modelo de irrigação que 
pretende viabilizar a expansão de 582.000 ha de culturas irrigadas e que deverá 
beneficiar, dentre outros estados, o Maranhão, provocando evidentes correlações com o 
setor de transportes cm geral e, por sua situação geográfica, com a hidrovia em 
particular. 

Outros projetos importantes e também com evidentes relações de articulação com a 
hidrovia ocorrem em nível estadual, com destaque, na área de transportes, para o 
programa de pavimentação rodoviária cm desenvolvimento pelo Tocantins, com 
financiamento parcial do Banco Mundial (BIRD), que envolve recursos totais da ordem de 
USS 240 milhões, voltados, dentre outros objetivos, para a pavimentação de 1.000 km 
de rodovias e a recuperação de outros 350 km. Dentro do mesmo programa, o Estado do 
Maranhão está pavimentando cerca de 750 km de novas rodovias e recuperando mais 
650 km. 

O Estado de Goiás, por sua vez, dá os primeiros passos no sentido de um programa 
que, nos mesmos moldes, propicie a pavimentação de 1.000 km e a recuperação de 
outros 2.000 km, conta para isto. além do financiamento parcial do Banco Mundial, 
com os recursos do seu programa de privatização. 

r: 
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4 O EMPREENDEDOR 
O empreendedor responsável pela implantação da obra é a COP - Companhia Docas 

do Pará, representada diretamente por sua superintendência AHITAR - Administração das 
Hidrovias do Tocantins e Araguaia. A Companhia Docas do Pará é uma sociedade de 
economia mista federal vinculada ao Ministério dos Transportes - MT. 

A AHITAR atua ainda como órgão descentralizado de execução, fiscalização e 
representação do Departamento de Hidrovias Interiores - DHI da Secretaria de 
Transportes Aquaviários, também pertencente ao Ministério dos Transportes - MT. 

A jurisdição da AHITAR estende-se por uma área aproximada de 935.000 km'', 
abrangendo os estados de Mato Grosso, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão. 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

EMPREENDEDOR 

Razão Social: Companhia Docas do Pará - COP 

CGC: 04.933.552/0001-03 

Endereço: Avenida Presidente Vargas nº 41 - Belém - Pará 

Telefone/Fax: (091) 216-2000 / 241-1741 

Representante Legal: Carlos Acatauassu Nunes 

CPF: 000.314.022-91 

Endereço: Avenida Presidente Vargas n" 41 - Belém - PA 

Fone/Fax: (091) 216-2000 / 241-1741 

EXECUTOR 

Razão Social: Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia - AHITAR 

CGC: 04.933.552/0011-85 

Endereço: Rua 85, nº 971 - Setor Sul - Goiânia - GO / CEP/ 74.080-010 

Telefone/Fax: (062) 225-1744 / 229-2181 

Representante Legal: Rogério Amado Barzellay 

CPF: 239.507.901-44 

Contato: 

Endereço: Rua 85, nº 971 - Setor Sul - Goiânia - GO / CEP/ 74.080-010 

Fone/Fax: (062) 225-1744 / 229-2181 

Carlos Mota Vilela 

CPF: 16 7.539.921-20 

Endereço: Rua 85, nº 971 - Setor Sul - Goiânia - GO CEP. 74.080-010 

Fone/Fax: (062) 225-1 744 / 229-2181 
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5 VIABILIDADE ECONÔMICA 
ALTERNATIVOS 

CENÁRIOS E 

Para que um empreendimento qualquer possa ser analisado se é ambientalmente 
viável é necessário que, primeiramente, esteja demonstrada a sua viabilidade econômica, 
uma vez que não se estabeleceria a necessidade de se examinar ambientalmente uma 
iniciativa que se mostrasse desde logo inviável economicamente. Caso se constate esta 
viabilidade, é necessário que se realize uma análise das alternativas prováveis que 
poderiam ser adotadas. Em resumo, trabalhou-se em duas fases: 

Viabilidade econômica 

Estudo de cenários alternativos 

VIABILIDADE ECONÔMICA 

Visando estabelecer uma linha independente· e que questionasse efetivamente a 
viabilidade da hidrovia. amparou-se o estudo em dados básicos, obtidos em outras 
fontes, que não fornecidos pelo próprio empreendedor. Tais dados foram obtidos junto a 
Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - Geipot, encarregada do 
planejamento do setor de transportes em nível federal, e ainda de um detalhado e 
criterioso estudo desenvolvido pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., 
responsável pela implantação da Ferrovia Norte - Sul, apontada exatamente como uma 
alternativa a hidrovia. 

Com o intuito de estabelecer a viabilidade efetiva da hidrovia em seus diversos 
segmentos e para compor outras alternativas, estabeleceu-se a mesma origem e destino, 
prevista naquele estudo citado, sem se preocupar com as cargas que serão geradas a 
partir da implantação da nova via de transporte. A idéia principal pode ser reduzida a 
uma única questão: "se inserido no contexto de uma outra alternativa, o 
empreendimento mostrar-se viável, ele efetivamente será viável". 

Finalmente, examinou-se de uma forma global a efetiva existência de carga na 
região Centro-Oeste, que justificasse, por si só, a implantação de uma opção por um 
sistema independente de transporte de carga destinada à exportação de grãos. 

Para a elaboração desta análise foram considerados os seguintes parâmetros 
básicos: 

- um período de análise de 20 anos; 

- uma taxa de retorno do capital investido de 12 % ao ano; 

- como custos de ínvestimentos-apenas as despesas com a implantação da hidrovia; 

- uma estimativa de despesas anuais com custo de conservação correspondente a 5% 
do custo de implantação da hidrovia; 

- os benefícios foram computados como 1/3 no primeiro ano de operação, 2/3 no 
segundo e integrais no terceiro. 

Chegou-se, desta forma, aos seguintes indicadores de viabilidade: 

KIMA 9 
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Relação Benefício/ Custo 

B / C = 18,3 

Este índice compara quantas vezes os benefícios gerados pelo empreendimento são 
superiores ao custo, ou seja, ao investimento realizado, constituindo-se portanto num 
forte indicador da viabilidade de qualquer investimento. 

Taxa Interna de Retomo ( Retomo do Capital Investido ) 

T.I.R = 117,5 

Este índice avalia se o empreendimento se justifica, ou seia. se a sua realização 
produz um retorno do capital investido superior a uma aplicação financeira qualquer, 
que pelos padrões internacionais seria de 12% ao ano. 

Como é usual nestas análises de viabilidade econômica, foi testada a sensibilidade 
dos indicadores de rentabilidade do empreendimento, que tem por objetivo verificar se o 
empreendimento diante de algumas variações desfavoráveis ainda se mostra viável 
economicamente. Para realizar este teste foram considerados os seguintes parâmetros 
básicos para a análise de viabilidade: 

- um período de análise de 20 anos; 

- urna taxa de retorno do capital investido de 1 '.! % ao ano; 

- o dobro dos custos de investimento estimados pela AHITAR; 

- uma estimativa de despesas anuais com custo de conservação correspondente a 
1 O % custo de investimento; 

- os benefícios reduzidos à metade, computados como 1/3 no primeiro ano de 
operação, 2/3 no segundo e integrais no terceiro. 

Realizada esta nova análise obteve-se os seguintes indicadores de viabilidade: 

Relação Benefício/ Custo 

B / C = 3,0 

Taxa Interna de Retomo ( Retomo do Capital Investido ) 

T.I.R. = 42,1 

Estas análises realizadas permitiram prever que o empreendimento, no caso a 
Hidrovia Tocantins - Araguaia, é viável economicamente, possuindo indicadores 
econômicos bastante expressivos e que atestam esta viabilidade. 

CENÁRIOS ALTERNATIVOS 

O estudo de cenários alternativos baseou-se numa análise das propostas que 
poderiam aparecer como opções válidas diante do empreendimento proposto. Foi assim 
imaginado o seguinte rol de alternativas: 

10 RIMA 
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Cenário 1 - Implantação da hidrovie; 

Cenário 2 - Utilização de outro meio de transporte; 

Cenário 3 - Não implantação da Hidrovia. 

O primeiro cenário mostrou-se economicamente viável e, como foi comprovado, 
plenamente compensador para o país, como um investimento que sem dúvida terá 
retorno. Mais ainda, pois a alternativa de sua construção mostrou-se vantajosa a partir 
de dados que viabilizaram outro empreendimento, no caso a Ferrovia Norte - Sul. 

O cenário de número 2 foi enfocado sobre a perspectiva de uma real opção ao 
empreendimento, que, por ser uma alternativa proposta, deveria estar alicerçada em 
bases inquestionáveis e não exigisse um novo estudo de concepção. Como a combinação 
entre os diversos meios de transporte é a base da filosofia da movimentação de cargas na 
região e como não existia outra alternativa a curto prazo, a alternativa rodoviária 
sempre foi a contemplada. lmaginou-se que seria uma opção forte e que deveria ser 
sempre considerada, pois existe, é viável e não realiza transbordas, que tanto oneram os 
sistemas multimodais, do qual a hidrovia é sem dúvida um exemplo completo. 

Com base na localização dos centros de polarização foram determinados para as 
rotas alternativas as distâncias médias de transporte e os parâmetros de custos 
correspondentes a cada uma delas. Como a opção pela hidrovia envolve ainda o modo 
rodoviário e o ferroviário, foram considerados como custos de transporte os valores de 
fretes médios praticados em cada uma das modalidades e os valores dos custos de 
transbordo do transporte multimodal. 

Foram assim examinadas as diversas rotas entre origem e destino das cargas, 
comparando-se sempre a alternativa rodoviária com a alternativa do sistema multimodal 
que engloba a hidrovia. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
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* tkm - Tonelada por km transportado 

Fluxo Belém - Goiânia. considerando-se as seguintes configurações de rotas alternativas: 
rodoviária; 
rodoferro-hidroviária. com a utilização da Hidrovia do rio Tocantins: 
rodo-hidroviária. com a utilização da Hidrovia do rio Tocantins; 
rodoferro-hidroviária. com a utilização da Hidrovia do rio Araguaia; e 
rodo-hidroviária. com a utilização da Hidrovia do rio Araguaia. 

Volwne Frete 
t.106 USS/tkm 

3,4 0.084 606,6 

0,084 157,1 

0,064 58,8 

0,025 ~~~ 42,5 •... , .. ~ ,:.::·• . ~·"~ ... 
0,084 ~ 278,l 

~ 536,5 li ~ 
0,084 ~ 221,1 ~..)-! '· "t. 

0,025 -~,=6'-'., 42,5 ~~ 
0,084 ~-~ 278.1 """"' ,,.._. - 

é,;:::-'4'P,l:i •••. 541,7 -~~ - 0,084 

0,064 -- 
0,084 

0,025 -- 
0,084 

0,084 

0,025 

0,084 

Em termos do custo de transporte, a rota rodo-hidroviária com a utilização do rio 
Araguaia é a que se apresenta mais favorável, resultando num custo total de USS 460 
milhões/ ano, contra USS 607 milhões/ ano da rota rodoviária, com uma economia de 
cerca de USS 14 7 milhões / ano. 

Fluxo São Luís - Goiânia, considerando-se as seguintes alternativas de rotas: 

rodoviária; 

rodofcrro-hidroviária, com a utilização da Hidrovia do rio Tocantins; e rodoferro 
hidroviária, com a utilização da Hidrovia do rio Araguaia. 
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285,1 _ 

A utilização dessa alternativa. em confronto com o uso da alternativa puramente 
rodoviária, proporciona uma economia de custo de USS 141 milhões /ano (USS 426 
milhões / ano na rota rodoviária, contra USS 285 milhões / ano na rota ferro-rodo 
hidroviária). 

Fluxo Miracema - São Luís, considerando-se as seguintes rotas alternativas: 

rodoviária; e ferro-hidroviária, com a utilização da Hidrovia do rio Tocantins. 
~ !!!_~<f· 

Volume ::,..;.DlSIUICll!li,t.:. Frete ~~· 
US$ I tk.m ':<'·~iõsll.-G . ·- --- . V " - 

Frete 
USS/tkm 

0,084 -- 
2,4 0.064 

2,4 0,025 

2,4 0,084 

0,064 

0,084 

0,084 

0.025 

Tó>I 1 uss 106 . -. 

426,2 li 
102,9 

30,0 

~ 3 

102,9 li u ' 
0,025 

18,0 

22,2 

Nesse caso, a rota de menor custo seria a hidroferroviária, utilizando o rio 
Tocantins, proporcionando uma economia de custo de cerca de USS 17 milhões / ano 
(USS 39 milhões / ano na rota rodoviária, contra USS 22 milhões / ano na rota 
hidrof erroviária). 

Assim, essas estimativas apontam para uma economia de custo de transporte de 
USS 305 milhões / ano. decorrente da implantação do sistema de transporte do Eixo 
Araguaia - Tocantins / Ferrovias Norte - Sul e Carajás. 

Com base nos dados disponíveis, pode-se dizer portanto que a alternativa de adoção 
de outro meio de transporte cm substituição à alternativa de implantação da Hidrovia 
Tocantins - Araguaia não é sustentável. Pode-se ampliar a questão examinando-se os 
impactos advindos de uma provável expansão do sistema rodoviário, que deveria ser 
criado para substituir a hidrovia. esta rede viária caso tivesse a mesma origem/destino da 
hidrovia deveria. ter um traçado preferencial também no sentido norte-sul. Com esta 
diretriz, deveriam ser localizadas preferencialmente nos vales dos rios que na região norte 
do país têm esta direção preferencial, assim inevitável seria a criação de barreiras ao 
trânsito da fauna, uma vez que seu acesso ao rio e a sua fonte de dessedentação estaria 
comprometida. As imensas áreas que seriam desmatadas para a implantação destas 
rodovias viriam constituir-se num impacto não-mitigável, pois seriam necessárias 
inúmeras rodovias para substituir a hidrovia, senão vejamos: 

RIMA 13 



- Volume de carga transportada: 6,2 milhões de toneladas/ano; 

- Capacidade média de carga de 1 caminhão: 40 toneladas; 

- Quantidades de caminhões necessários: 155.000 caminhões/ano. 

É evidente que este número de veículos corresponde a um total bastante superior 
àquele suportado pela malha viária da região, carente de boas rodovias, exigindo sem 
dúvida a construção de inúmeros trechos novos, que causariam impactos acentuados 
sobre a flora e a fauna regional. Causando, principalmente, interferência nos habitats, 
simplificação da fauna, além de intensificação de acidentes com a própria fauna e com os 
usuários. 

-..,.) 

o Terraplenagem : (30.000 m3 / km) - 75 milhões m3 

Pavimentação : 

Numa avaliação de dados efetivos, ainda seria possível considerar que haveria um 
impacto potencial preocupante, pois, prevendo-se a construção de uma única rodovia, 
para atender a crescente demanda da região, a qual deveria ter cerca de 2.500 km, para 
atingir os terminais de exportação do país, teríamos os seguintes volumes médios, 
segundo dados mínimos apurados no Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás, 
para uma rodovia de 1 O m de plataforma acabada ( 7,0 m de pista e 1,5 m de 
acostamentos), com tratamento superficial duplo na pista de rolamento e simples no 
acostamento, utilizando-se ainda base e sub-base em cascalho natural com 30 cm de 
espessura total: 

o Área desmatada: (40 m / km) - 100 milhões ml 

o 

Camadas de cascalho natural: (3.900 m3/km) - 9,75 milhões rrr' 

Brita para revestimento : (220 rrr'zkrn) - 0,55 milhões rrr' 

Importante notar que para o transporte destes volumes seriam necessários 7, 1 
milhões de caminhões de 12 rrr', capacidade usual dos caminhões basculantes em serviços 
rodoviários. O impacto ambiental da rodovia seria, portanto, bastante superior, pois 
geraria impactos diretos e de grande magnitude na flora e na fauna, mais ainda, não 
cessaria o grande impacto indireto da hidrovia que é a expansão da área agrícola, com a 
conseqüente diminuição das áreas de cerrado, pelo contrário, esta seria aumentada em 
mais 100 milhões de m:: de área desmatada, sem computar a área de exploração dos 
materiais de construção e as respectivas escavações. 

~) 
- 
V 

No caso da ferrovia, pode-se imaginar que esta teria um traçado que iniciaria em 
Nova Xavantina (MT) e acompanharia o vale do rio das Mortes até atingir São Félix do 
Araguaia, quando infletindo para o norte seguiria pela margem esquerda do rio 
Araguaia, uma vez que a margem-direita seria inviável, pois implicaria em atravessar a 
ilha do Bananal. Seguiria por esta margem até atingir São Geraldo (PA), quando deveria 
transpor o rio e atingir Xambioá (TO), pois nào poderia transpor a serra das Andorinhas, 
que além de oferecer dificuldades no traçado e rampas, constitui-se numa reserva 
ecológica. Assim, atravessando o Estado do Tocantins no sentido oeste-leste, o traçado 
iria atingir as proximidades de Mosquito (TO), entroncando com a Ferrovia Norte-Sul, 
na margem esquerda do rio Tocantins. 

V 

\,) 
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Estabelecido o traçado e os pontos principais, as distâncias seriam as seguintes: 

Nova Xavant:ina/São Félix do Araguaia- 580 km 

São Félix do Araguaia/Xambioá-1.'.!00 km 

Xambioá/Mosquito - 230 km 

Esta composição de trechos totalizaria 2.010 km de traçado ferroviário, além 
naturalmente de uma ponte principal de travessia do rio Araguaia que deveria ter uma 
extensão total de cerca de 1.600 m. 

Segundo dados fornecidos pela VALEC, encarregada de gerenciar a. Ferrovia Norte 
Sul, a ferrovia apresenta as seguintes quantidades principais: 

Area desmatada: (38.361m=;km) - 77, 1 milhões m= 

Terraplanagem: (56.310 m-vkrn) - 113,2 milhões m3 

Sublastro - camada de cascalho natural: (1.520 mJ/km) - 3,0 milhões m-' 
Lastro- camada de brita: (1.667 m3/km) - 3,4 milhões mJ 

Dormentes: (1.667 un/krn): 3,35 milhões de unidades 

Apenas para transportar os volumes de solo e brita seriam necessários cerca de 1 O 
milhões dos mesmos caminhões utilizados nos serviços rodoviários. 

O impacto ambiental seria bastante superior àqueles previstos para a rodovia, uma 
vez que os seus volumes, apesar de envolverem basicamente os mesmos serviços, 
possuem quantitativos sensivelmente superiores. Isto sem considerar a questão dos 
dormentes, que exigiriam a derrubada de cerca de 6 milhões de árvores, as quais seriam 
tratadas pelo processo Bethell ou de célula cheia, que se utiliza do creosoto em autoclave, 
altamente poluente pela presença do fenol. O creosoto utilizado como 
fungicida/inseticida deverá ser aplicado na quantidade de 1.740 t, em usinas de 
tratamento, que exigirão lagoas de estabilização !! outros sistemas para neutralizar os 
efeitos do fenol. Importante destacar ainda que para a manutenção da via serão 
necessários outros 106 mil dormentes/ano, ou cerca de 171 mil árvores. 

Importante impacto seria aquele produzido nos córregos e afluentes, uma vez que 
assentando o traçado nos vales do Mor.te e do Araguaia, a ferrovia interceptaria 
inúmeros cursos d' água, que. na verdade constituem-se em corredores de fauna e, até 
mesmo refúgio, sendo parte importante de seus habitats. Nestes locais seriam 
construídas obras de arte correntes (bueiros tubulares) ou especiais (bueiros celulares e 
pontes), podendo-se prever uma incidência. mínima de quatro obras a cada quilômetro, 
as quais, evidentemente, trariam um impacto de grande magnitude sobre a vegetação 
ciliar de toda região e, em especial, sobre as condições de trânsito de fauna e sua própria 
preservação . 

O custo de cada uma das alternativas estudadas também é um fator importante de 
comparação. Segundo dados colhidos na Valec, o custo por quilômetro da Ferrovia 
Norte-Sul projetado é de 906 mil dólares, o que. implicaria em um valor total de 1,82 
bilhões, valor superior em 14 vezes ao orçado para execução de toda hidrovia. 
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Restaria, finalmente, examinar a terceira alternativa que seria a não-implantação 
do empreendimento. Para análise desta perspectiva é imprescindível que se faça uma 
análise detalhada da situação atual do sistema de transportes e da tendência atual do 
modelo exportador nacional. Na verdade, algumas dúvidas precisam ser esclarecidas: 

- O transporte de grãos no país continuará a ser feito no sentido norte/sul 7 

- Existe produção no Centro-Oeste que justifique a adoção de um sistema próprio 
de exportação, não mais se utilizando dos sistemas existentes na região sul-sudeste 7 

Fato inconteste é que as hidrovias e mesmo algumas ferrovias, como a Norte/Sul, 
estão hoje sendo amplamente discutidas e, pode-se dizer, desejadas por uma gama 
variada da sociedade brasileira, em função da mudança dos padrões de comercialização e 
mesmo do perfil da produção brasileira. Realmente, a competição mundial, a capacidade 
de produção de nossa agricultura, a fertilidade de nossas terras, que praticamente 
constituem a última fronteira agrícola do planeta e a própria necessidade de se produzir 
cada vez mais, a preços cada vez menores, têm levado tanto os produtores como as 
instituições governamentais à busca de valores de fretes mais baixos e que possam tornar 
os produtos mais competitivos. Tal situação decorre da mudança do perfil da produção 
nacional que hoje consegue obter safras de grãos com altas taxas de produtividade e a 
preços razoáveis. Os valores agregados, em forma de. fretes e despesas portuárias, 
entretanto, têm onerado sobremaneira o preço final do produto, prejudicando o 
agricultor e por extensão o país, na medida em que perdemos competitividade em nível 
mundial. 

Incrustado nesse novo panorama, percebe-se que as exportações de grãos se 
revestem cada vez mais de uma necessidade para os países produtores. Ora, a exportação 
de grãos é realizada praticamente apenas para o hemisfério norte, uma vez que ali estão 
os principais países consumidores. Tal aspecto, até aqui desprezado, aliado ao fato de 
nossos centros produtores estarem, gradativamente, transferindo-se para o Centro-Oeste 
e Norte do país, em sentido oposto aos tradicionais estados produtores do Sul, indica 
uma alteração na matriz de origem/destino do transporte de cargas internas do país. 

Essa mudança de sentido indica ainda que, se antes, devido a insignificante 
produção agrícola exportável, os estados do Centro-Oeste e Norte do Brasil podiam ou 
eram obrigados a utilizar-se da estrutura de exportação do Sul-Sudeste, hoje o volume de 
cargas que. geram exige uma estratégia de escoamento de produção própria e, 
principalmente, de baixo custo. Confirmando esta situação, um balanço de granéis 
agrícolas de 1995 mostra claramente que numa confrontação entre produção e 
consumo, dos três maiores estados produtores do Sul/Sudeste e do Centro-Oeste, o saldo 
excedente de exportação é claramente favorável aos últimos, acresça-se a isto o fato da 
expectativa de acréscimo de produção do Sul/Sudeste concentrar-se no aumento de 
produtividade, pois as áreas plantadas mantêm-se praticamente estáveis, contra o 
acréscimo constante da área plantada nas outras regiões, que, na medida em que 
adquirem um aporte tecnológico ·-moderno, obtêm constantes aumentos de 
produtividade. 
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Comparativo de Produção e Balanço de Granéis Agrícolas 

Três Principais Estados do Sul/Sudeste e do Centro-Oeste - 1995 
_ (Em 103 t) _,,.=""'~· -l'!t" 

PRODUCAO ~~-~~sAí.Dói:;tt! 
21.017,2 
20.646,8 
7.444,8 
49.108,8 
8.568,9 
4.895,6 
7.227,1 
20.691,6 

f.!;:.;:.·"'~":."':"R.ELAÇÃO:StJL..~ÍnESTE./ CENT.RO-OE~i~;; ,JC-:.,.....,.....--,..,_.':,. ·-- ._,V..f-!. .. ~.. __ _,?.A~.__.., 
Fome: GEIPOTIBGE/Embl"Jp:uAt>iow,Conab:FGV 

2,37 

Outro fator a considerar são os portos do Sul do país, que constantemente 
apresentam congestionamentos além de possuírem as onerosas tarifas, entre as maiores 
do mundo. Considere-se, em agravo, a distância menor a percorrer da carga desde o 
Porto de Itaqui no Maranhão até os consumidores finais do hemisfério norte e some-se 
ainda o fato de que a produção do Centro-Oeste percorre praticamente as mesmas 
distâncias para atingir os portos ao Norte ou ao Sul. Considere-se ainda o 
congestionamento a que são submetidas as rodovias que dão acesso aos portos do 
Sul/Sudeste, na época de safra, e então torna-se evidente que existe algo de novo, para 
não dizer estranho, na atual matriz de origem/destino das cargas de grãos deste país. Na 
verdade presencia-se claramente a alteração desta matriz, através de sua gradual 
inversão, antes norte/sul, hoje sul/norte. À medida que a produção do Centro/Oeste 
cresce e os vetores de expansão agrícola se desenvolvem, tal constatação se evidencia, seja 
qual modo de transporte se analise, por isto mesmo sinaliza não apenas a importância 
das hidrovias no cenário brasileiro atual, uma vez que a rede hidrográfica das regiões 
produtoras que se expandem possui sentido natural sul/norte, como também acena 
claramente para a importância do transporte multimodal, que virá integrar as novas 
regiões produtoras. 

Em resumo, pode-se dizer que a opção pela não-implantação do empreendimento 
seria um contra-senso no atual estágio do sistema de transporte nacional, pois seria 
substituído por uma vasta e imensa rede de rodovias que demandariam ao norte do país 
em busca dos portos e terminais de exportação, num processo que, por não ter a 
convergência natural e a simplicidade de implantação da opção hidroviária, representaria 
maiores custos ao país, tanto econômico, como se demonstrou anteriormente, quanto 
ambiental, pela complexidade de gestão que traria. Assim, conclui-se que, sendo 
considerada ambientalmente viável, a alternativa mais recomendada é a implantação da 
hidrovia, notando-se ainda que a mesma não restringe e até poderá induzir outras 
opções regionais de desenvolvimento, como o turismo por exemplo, na medida em que a 
sua efetivação seja a oportunidade para ações incentivadas que propiciem uma ordenação 
regional mais adequada. 
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6 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

OBJETIVOS 

O empreendimento tem por objetivo geral principal, a partir da análise das 
condições atuais de navegabilidade dos rios das Mortes, Araguaia e Tocantins, 
implementar a navegação comercial na bacia do Tocantins-Araguaia, cm trechos em que 
esta navegação já ocorre livremente durante a maior parte do ano, através de 
intervenções localizadas do tipo: dragagens, derrocamentos, sinalizações e balizamentos, 
que possibilitem a utilização do rio como via navegável, cm regime permanente, para 
atender as cargas agrícolas provenientes das safras de grãos das regiões Norte e Centro 
Oeste do país. 

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Para caracterizar o empreendimento reuniram-se todas as informações disponíveis 
sobre a via hidroviária Tocantins-Araguaia, adaptando-se, ao mesmo tempo, a análise do 
transporte às novas tendências de desenvolvimento agropecuário da sua área de 
influência bem como às condições econômicas atuais do país, que descartam, de 
imediato, investimentos de grande porte em obras de infra-estrutura. Em particular, de 
acordo com estas tendências, admitiu-se, basicamente, a opção pela exportação pelo 
porto marítimo do Estado do Maranhão. 

No rio Araguaia, as cargas advindas das regiões mais altas, Aruanã (GO) e Nova 
Xavantina (MT), no rio das Mortes, serão concentradas na cidade de Xambioá (TO) e 
deste ponto, através das rodovias BR-153/010/:?.26, cm um percurso de 285 km , 
transportadas para Estreito (MA), alcançando a Ferrovia Norte-Sul, seguindo daí até 
Açailãndia (M'\), onde após cerca de 21 O km, encontra a Ferrovia Carajás, O percurso 
final, de aproximadamente 605 km, será efetuado através desta ferrovia até o porto de 
Ponta da Madeira cm São Luíz (MA). 

No rio Tocantins, pela ligação hidroviária Miracema do Tocantins (TO) - Estreito 
(M'\), as cargas serão concentradas em Estreito. Deste ponto seguem o mesmo percurso 
das originadas na bacia do rio Araguaia. 

O mapa geral a seguir apresenta a Hidrovia do Tocantins-Araguaia inserida no 
Corredor de Transporte Multimodal do Centro-Norte 
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Esquematicamente, os trechos previstos para implantação e operação do empreendimento Hidrovia 
Tocantins-Araguaia, como já foi dito, são.os seguintes: 

No rio Araguaia, 

Trecho Aruanã (GO) - Xambioá (TO) - 1.230 km; 

No rio das Mortes, 

Trecho Nova Xavantina (MT) - São Félix do Araguaia (MT) - 552 km; 

No rio Tocantins, 

Trecho Miracema do Tocantins (TO) - Estreito (MA) - 420 km; 

ASPECTOS GERAIS DE NAVEGABILIDADE 

Os rios constituintes da Hidrovia Tocantins-Araguaia têm características associadas 
a geomorfologia apresentando em seu leito, trechos arenosos, onde os depósitos de 
sedimentos, representados pelos bancos de areia , e trechos rochosos , representados 
pelos pedrais e pelos chamados travessões. são limitantes à navegação hidroviária 

As condições de navegabilidade são diferentes nos trechos do rio de leito arenoso e 
rochoso. Enquanto que nos trechos arenosos, as condições de navegação são 
praticamente definidas pelas profundidades disponíveis sobre os bancos de areia, com 
melhoria crescente com o aumento das vazões e conseqüentemente elevação do nível 
d'água, nos trechos rochosos esta condição deve ser enfocada com maior detalhe. 

O transporte sólido cm um rio tem sua origem em praticamente toda a sua bacia 
de drenagem. O material sólido erodido é carreado para dentro de seu leito, transportado 
rio abaixo pela correnteza e finalmente depositado nos trechos inferiores de seu curso. 

A maior parte da descarga sólida compõe-se de partículas muito finas, que são 
transportadas em suspensão e só se sedimentam quando a massa líquida estiver 
praticamente imóvel. Já o material pouco mais grosseiro, que é mantido em suspensão 
pela turbulência das águas, deposita-se quando essa turbulência, por qualquer razão, 
decresce. 

- 

- 
- 

Os rios apresentam trechos planos e com menores profundidades, onde são 
depositados os materiais transportados, denominados baixios, e possuem buracos 
escavados pela água, denominados fossas. A estiagem erode o baixio e assoreia a fossa 
imediatamente abaixo, e a próxima enchente irá erodir a fossa e assorear o baixio 
seguinte. 

Nas passagens rochosas, do ponto de vista da navegabilidade distinguem-se dois 
tipos de ocorrência: as soleiras roch_osas e os cordões rochosos. Nas soleiras rochosas, as 
condições de navegabilidade estão associadas, assim como nos leitos arenosos, às 
profundidades disponíveis. Nos cordões, também chamados de travessões, o afloramento 
de rocha apresenta-se como uma barreira, praticamente retilínea, de lado a lado do rio, às 
vezes com uma descontinuidade (abertura) junto a uma das margens ou em seu trecho 
central. Essas barreiras têm pequena extensão no sentido do rio e aberturas irregulares, 
portões, portas ou passos, por onde as águas escoam em fortes declives e altas 
velocidades, formando o que localmente é conhecido como pancada dágua ou degrau de 
travessão. - 
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Nestes portões, no período de águas baixas, o desnível localizado praticamente 
impede o uso de embarcações maiores, devido às suas dimensões e dificuldades de 
manobrabilidade. 

Na subida, as embarcações devem ter um excesso de potência para vencer a forte 
declividade e a alta velocidade das águas. A descida é mais perigosa, devido à falta de 
controle das embarcações, em conseqüência da ineficiência dos sistemas de lemes 
normalmente utilizados, que necessitam de uma velocidade mínima em relação à água 
para serem eficazes. 

Em águas médias, assim entendido como aquelas em que o travessão fica na maior 
extensão submerso, as embarcações têm que continuar passando pelos portões devido à 
falta de profundidade sobre o restante do afloramento rochoso. Nesta situação, 
normalmente, a pancada é mais branda, com velocidade e declividade menores, 
facilitando tanto a subida como a descida das embarcações. 

Em águas altas, dependendo das condições hidráulicas, imediatamente abaixo, o 
travessão pode ficar submerso, tornando as condições de navegação ainda mais precárias, 
pela dificuldade de se localizar os portões ou passagens. 

A distinção entre estas três condições extremas de passagens pelos travessões exige 
conhecimentos detalhados do topo rochoso e das condições hidráulicas. Estes 
conhecimentos só podem ser obtidos por observações sistemáticas, ao longo do ano, dos 
níveis dágua acima e abaixo de cada travessão. 

As dificuldades de passagem pelos travessões rochosos são mais acentuadas quando 
ocorre uma seqüência dos mesmos. com curta distância entre eles, e os portões não 
coincidem em seu alinhamento. Nestes casos são necessárias manobras, nem sempre 
possíveis, no espaço reduzido entre os travessões. 

As soleiras rochosas, em geral designadas na região por pedrais, são longos 
afloramentos de topo irregular, com pedrais isolados, quase sempre em alargamentos 
pronunciados do rio. O canal de navegação acompanhando as maiores profundidades, é 
quase sempre sinuoso, com trajetórias oblíquas à direção do escoamento, dificultando as 
manobras entre pedrais, aparentes e submersos que representam sérios riscos. As 
velocidades das águas nestes pedrais são elevadas, e, em certas passagens, as 
prof undidades podem ser bastante restritivas em águas baixas. Em alguns pedra is 
aparecem pancadas de água, com forte correnteza e alta declividade, em portões estreitos. 
Com a subida das águas, as dificuldades não desaparecem: o canal mais seguro é difícil de 
ser acompanhado. As pedras isoladas, semicobertas pelas águas, especialmente em locais 
represados ou remansados, são de difícil identificação e extremamente perigosas. Por 
estes motivos, alguns pedrais são mais temidos pelos navegantes em águas médias e 
altas, quando não há problemas de calado. O tráfego de comboios nas zonas de pedrais é 
dificultado pela sinuosidade da rota, que quase sempre obriga a passagem do comboio 
desmembrado, chata a chata, em toda extensão da soleira rochosa. 
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MELHORAMENTOS NA VIA 

Os melhoramentos na via têm como objetivo, além da orientação aos navegantes, a 
transposição de obstáculos, ao longo do rio, que impedem a navegabilidade contínua e 
segura no canal. Para orientação dos navegantes prevê-se a execução de sinalização de 
margem ao longo de todo trecho e o balizamento do canal navegável em locais cujas 
peculiaridades assim o exijam. 

Em resumo, o projeto de implantação da hidrovia possui os seguintes componentes 

•Dragagem; 

•Derrocamento; 

-Ballzamento e Sinalizaçâo. 

DRAGAGEM 

A dragagem dos depósitos de areia no leito do rio tem como finalidade aumentar a 
profundidade nos locais onde esta se apresenta insuficiente para permitir a passagem dos 
comboios. A dragagem, apesar de mudar a configuração do leito do rio, não altera os 
mecanismos que provocaram esses depósitos, que estão associados às características 
próprias do rio. 

Os efeitos conseguidos pela dragagem, em geral, são temporários com uma 
duração provável até a próxima cheia, porém quando os depósitos não são muito 
extensos a dragagem tem apresentado resultados satisfatórios, exigindo a cada ano um 
volume menor de retirada de sedimentos depositados. 

Para a disposição do material dragado várias alternativas foram estudadas, 
considerando as condições locais: a remoção do material para fora da calha; a deposição 
do despejo em outro lugar dentro da própria calha do rio, onde se espera que não haja 
influência desfavorável sobre a estabilidade do canal dragado; e o uso do despejo com 
finalidade de tentar fornecer uma nova orientação ao fluxo, aumentando localmente as 
velocidades e evitando a formação de novos depósitos. 

Cada um destes processos de disposição do material dragado apresenta aspectos 
positivos e negativos: a remoção para fora da calha do rio é o método mais fácil, depende 
apenas de que sejam encontrados locais adequados para deposição do material, 
entretanto, se as distâncias forem excessivamente grandes esse processo se torna bastante 
oneroso; a deposição dentro da própria calha do rio é interessante, porém é difícil avaliar 
o efeito do material lançado nos canais rio abaixo; e a utilização do material depositado 
para reorientar o fluxo é o processo ideal, mas depende de análises locais da condição do 
fluxo a cada início de dragagem e exige que o material dragado seja mais grosseiro para 
uma rápida deposição. 

As ações de dragagem devem iniciar quando o nível das águas decrescentes as torne 
necessárias. Essas ações não devem ser longas, fugindo do período de águas mais baixas, 
não ultrapassando 03 meses por ano cm média. 

Numa primeira etapa, é realizada a raspagem grosseira e geral das partes rasas na 
rota de navegação, em segunda etapa, os depósitos devem ser dragados até atingir a 
profundidade estabelecida em projeto. 
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O derrocamento tem como finalidade aumentar a profundidade e a largura do 
canal navegável nos locais onde essas se apresentem insuficientes ou restritivas para 
permitir a passagem dos comboios. 

Dependendo do tipo de rocha encontrada, esse derrocamento poderá ser feito por 
meio mecânico, com pilão colocado em uma embarcação que martela o material para 
fragmentá-lo, ou a fogo, com o emprego de perfuratrizes e técnicas de explosivos. 

A utilização de explosivos para derrocamentos subaquáticos é considerado um 
serviço que envolve altos custos, não só pela dificuldade de sua execução como também 
pela quantidade de explosivo necessária para obtenção de fragmentos de rocha 
suficientemente pequenos que permitam a sua retirada. 

O sistema consiste na perfuração da rocha dentro de um espaçamento e uma 
profundidade definidos pelo "plano de fogo", o carregamento dos furos com explosivos e 
sua detonação. 

Entretanto, pelas características naturais de navegabilidade dos rios nos trechos 
considerados da hidrovia, os derrocamentos, localmente, apresentam pouca significância 
se consideradas as extensões e larguras dos canais nos trechos de intervenção. Este 
aspecto pode ser verificado nos desenhos DERROCAMENTO TÍPICO - PI.ANTA e 
DERROCAMENTO TÍPICO- SEÇÃO, a seguir. 
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SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO 

A sinalização de margem ao longo de toda a hidrovia será implantada segundo os 
critérios estabelecidos pelo DHI para utilização em vias navegáveis interiores. Trata-se 
de uma sinalização de orientação aos navegantes sobre a posição do eixo de navegação 
na hidrovia. 

A demarcação do canal navegável é feita pela colocação de bóias que delimitam a 
área de navegação, esta atividade é denominada balizamento. 

O balizamento do canal em trechos de pedrais será feito pela colocação de bóias 
com reflexivo luminoso, em cores e numeração próprias, conforme as normas de 
navegação e sinalização vigentes. 

Em pontos críticos ou de perigo junto ao canal, é colocada uma bóia adicional. 

COMBOIO TIPO 

Com base em estudos realizados, considerando a capacidade inerente da via 
navegável neste trecho, foi adotado o comboio composto de empurrador e 2 chatas em 
linha ou 4 chatas duas a duas, apresentando as seguintes características: 

EMPURRADOR 

comprimento 

boca moldada 

18,3 m 

8,0m 

1,0m 

1,5 m 

100 t 

2 x 350 HP 

1,3 m 

calado fixo 

pontal 

deslocamento 

potência instalada 

diâmetro do hélice 

COMBOIO COM 4 CHATAS (DUAS A DUAS) 

Comprimento 

boca 

89,5 m 

16,0 m 

capacidade de carga e velocidades em águas paradas 

calado de: 1,0 m 
1,4m 
1,5 m 

6,2 nós 
5,9 nós 
5,8 nós 

680 t 
1.000 t 
1.022 t 

Portanto, o comboio tipo apresenta as dimensões totais de 110 x 16 x 1,5 m. Esse 
comboio será utilizado em todos os trechos e rios da hidrovia. 

Os desenhos EMPURRADOR FLUVIAL e CHATA GRANEI.EIRA apresentam alguns 
detalhes das embarcações previstas para uso na hidrovia. 

28 RIMA 

·.'.· 

..• ,, 
...,, 

- 
_,_, 

- 
- 

- 
- 

- 



r r: 
0' 
,r; r 
("\ 

r 
r: 
r 
r 
r: 
0 
r 
{"\ 

r 
r- 
n 
r- 
r: 
e: 
r 
r: 
r r: 
(' 
r: 
r 
r 
r- 
r 
r 
r: 
r 
r 
r 
0 
0 
r 
r, 
r 
r 
(' 

(' 

("\ 

0 
0 
0 
í" 
n 

CUKJF!'iIW "'10f•1$ 

Fi~ura - Chata Granelelra ::\ . 

1 l 1 

.L 
r !rü 1 ·oo, 
D i1 ~1DD.., 

a:;-~ --~ 

EMPURRADOR FLU~AL 

l 
1 
:1-=<t- 

l 
' :1., ...... ..•. ~ 
~ !!. 

' Cb------- ---' ___ ,_ / 

tt -.:,-----u-- -u--- a o :..1 .:.:: 

~
..:::::: . ...:..... :-; : ..::. ::::.. _-_ :. -- -===- - _--.:.- --~ -- ---- -- ---p -- ~- -- ' - --- ---- - .. _ - --- - -- -- ---- - --- --- --- ~ --- -- . ~ -- --- --.. -- - - ..,. __ :--- - --- ----- 

CARA.ÇllRlSJIÇAS PRINCIPNS 
4~m 
4]®"" 
MDO " 
l~ •• 
~DO" 
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I• , 
Cft\RACTERISTICAS DA HIDROVIAA SER IMPLANTADA 

Um projeto de engenharia de uma hidrovia nada mais é que o traçado de uma 
faixa imaginária sobre a superfície do rio, com características geométricas específicas 
onde a embarcação ou comboio:' adotado como tipo, possa navegar sem restrições ou 
obstáculos de largura (manobrabllidadc) e calado (profundidade). 
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As intervenções a serem realizadas nos trechos críticos de restrição à navegação 
visam dar às vias as condições mínimas, conforme critérios abaixo discriminados: 

Estas características serão adotadas em todos os trechos e rios da hidrovia. 

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE RESTRIÇÃO À NAVEGAÇÃO 

Para definir as passagens difíceis ao longo dos trechos dos 
hidrovia, foram adotados os seguintes critérios básicos: 
~ ••• 1--=. •• ~ •• ~.i:,--_ e,' :- •..•.. - • -- • -· • .• -·· 
Profundidades menores que 1,7 m em relação à linha d'água na estiagem; 

rios que compõem a 

··.4 

~í{iipsdê ~urvatÚra menores que 300 nino canal de navegação; 
~ .•.•. ,11:1-•··--"'~-:···~ -- ~- . . -r-'1--, .. - ... 
Larguras inferiores a 50 m no canal de navegação; · 

.. .:./ 
·. ··:. : 

t '..-i, .•••.••• -1 • ' • Yelocidade de corrente superiores a 2,5 rn/s em qualquer época do ano; ..-~,,,-;, .. ,.- ---· . ·:-· .. 
· Declividades da linha d'água superiores a 50 cm/km 
~ris1ágens rochosas independentemente de outros critérios. 

RIO ARAGUAIA 

TRECHO ARUANÃ (GOJ - XAMBIOÁ (TO) 

Este trecho, para melhor caracterização, foi dividido em três subtrechos descritos 
a seguir: 

Aruanã (GOJ - Santa Maria das Barreiras (PAJ 

Este subtrecho foi objeto de estudo para desenvolvimento da navegação comercial 
denominado "Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento da Navegação Comercial 
do Araguaia - PPA'', que, dentre outras atividades, desenvolveu, construiu e operou por 
mais de 8 anos um protótipo de comboio comercial destinado a região. 

Neste segmento com cerca de 858 km, os bancos de areia que dificultam a 
navegação são móveis, portanto a localização das passagens restritivas não é precisa, 
variando de posição e mesmo de características, com as alternâncias do regime fluvial. 

As dificuldades ocorrem porém quase sempre nas mesmas regroes, como 
demonstram os levantamentos realizados ao longo dos anos, caracterizando assim as 
passagens restritivas ao longo do canal de navegação. 
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Santa Maria das Barreiras (PA) - Conceição do Araguaia (PA) 

" 

Neste subtrecho, com 93 km de extensão, são os afloramentos rochosos que 
dificultam e tornam perigoso o tráfego de embarcações de maior porte. Neste sub 
trecho, existem também passagens arenosas restritivas pela profundidade, porém de 
menor importância. Apesar da existência desses travessões, o subtrecho é francamente 
navegável nas cheias, possuindo profundidade mínima de 0,70 m na estiagem e uma 
declividade média de 5 cm/km. 

Os afloramentos rochosos são normalmente constituídos por diques de rocha que 
atravessam o rio, de lado a lado, em geral com. brechas e canais mais ou menos 
estreitos, onde se concentram as águas nos períodos de estiagem, e constituem, quase 
sempre, as únicas passagens para embarcações que têm que enfrentar, nestes locais, 
fortes correntezas, por vezes oblíquas à rota, entre blocos de rocha mais ou menos 
aflorantes. 

Em geral, as passagens rochosas são relativamente profundas, não apresentando 
restrições de calado, porém, cm casos de acidentes, ao contrário das passagens arenosas, 
podem causar sérios danos aos cascos, levando até o naufrágio das embarcações. 

Conceição do Araguaia (PA) - Xambioá (TO) 

Este subtrecho, de 2 7Q km, é caracterizado pela existência de numerosas 
passagens difíceis, rápidos, corredeiras e cachoeiras, as quais tornam a navegação de 
embarcações de grande porte impossível sem intervenções, em águas baixas, e perigosa 
em águas altas, pois, na estiagem, possuem uma profundidade mínima de 0,70 m. 

RlO DAS MORTES 

TRECHO NOVAXAVANTINA (MT)-SÃO FÉLIX (MTJ 

O trecho apresenta, em quase toda sua totalidade e durante todo o ano, condições 
satisfatórias para a . navegação. Entretanto algumas restrições existentes estão 
distribuídas ao longo de toda sua extenção, constituindo-se cm pedrais e alguns trechos 
onde as profundidades de depósitos de areia obstruem a navegação. 

RJO TOCANTINS 

TRECHO MIRACEMA DO TOCAl\lTINS (TO) - ESTREITO (.MA) 

O trecho apresenta, em quase toda a sua totalidade, condições satisfatórias para a 
navegação em todos os períodos do ano. Estudos anteriores ali realizados haviam 
detectado restrições à navegação, .. dcvido à existência de dois pcdrais concentrados nas 
proximidades de Estreito (MA). 

Com a regularização da vazão promovida pela Usina Hidrelétrica de Serra da 
Mesa, localizada rio acima, o nível das águas ficará bem mais elevado ao longo de todo 
o rio e, dessa forma, os pedrais, anteriormente considerados restritivos, passaram a não 
mais se constituírem obstáculos à navegação no trecho, o mesmo acontecendo com os 
baixios anteriormente levantados. Estudos técnicos recentes, elaborados pelo 
DHI/AHITAR, concluíram definitivamente sobre essa questão. 
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TERMINAIS 

O projeto para implantação da hidrovia não envolve a construção de portos, os 
quais, se espera, devem surgir naturalmente , através da iniciativa privada ou mesmo 
dos municípios situados nas margens do rio. 

LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

Os desenhos a seguir indicam, ao longo dos rios Araguaia e das Mortes, a 
localização das intervenções previstas para implantação dos melhoramentos na 
Hidrovia do Tocantins-Araguaia. 
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MAPA ARAGUAIA 01 

RIO ARAGUAIA 
TRECHO - ARUANÃ - SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 
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RIO ARAGUAIA 
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MAPA ARAGUAIA 2 

RIO ARAGUAIA 
TRECHO- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
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MAPA ARAGUAIA 3 

RIO ARAGUAIA 
TRECHO - SANTA MARIA DAS BARREIRAS - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
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RIO- DAS MORTES 
TRECHO - NOVA XAVANTINA - FOZ NO RIO ARAGUAIA 

LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 
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CAI\.l"J'EIROS E ACAMPAMENTOS 

Os canteiros e acampamentos previstos nos projetos de engenharia, para a 
realização das obras de dragagem e derrocamento, não encontravam-se exatamente 
definidos quanto a sua localização. Numa primeira análise ambiental, foram os 
mesmos imaginados em terra, uma vez que esta situação produziria os maiores 
impactos. Recente documento oficial. entretanto, emitido pelo DHI em conjunto com a 
AHITAR, proíbe terminantemente esta prática, exigindo que os locais de canteiros e 
acampamentos seiarn sempre embarcados, visando minimizar custos e ainda evitar 
impactos ambientais mais intensos. Esta alteração foi incorporada aos estudos durante 
a revisão final dos relatórios. 

QUANTITATIVOS E CUSTOS 

Em função dos diversos estudos e levantamentos realizados até aqui pelo setor de 
engenharia e projetos da AHITAR, o atual estágio de conhecimento de cada rio permite 
que se estime para os diversos trechos acima descritos os quantitativos e custos de 
serviços de dragagem e derrocamento nos rios Araguaia e das Mortes. 

DRAGAGEM 
(m3) 

DERROCAMENTO 
··-':-:·· ~- ···-··- 

ORÇAMENTO 
(R$ milhões) 

1.043.670 124,3 

56.502 3,0 

1.100.172 127,3 

Fonte: AHIT AR 

Obs.: O rio Tocantins no início dos estudos apresentava previsões de volume de 
dragagem e derrocamento. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

A área de influência ambiental de um projeto ou empreendimento é definida como 
o espaço físico, biótico e socioeconômico suscetível de sofrer alterações como 
conseqüência da sua implantação, manutenção e operação. 

A área de influência foi definida como direta ou indireta em conformidade com a 
abrangência e o tipo de impactos sobre os recursos naturais renováveis, biota e 
população humana. 

Considera-se área de influência direta aquelas áreas cm que os efeitos são 
produzidos por uma ou mais atividades tecnológicas do empreendimento. Onde os 
efeitos são induzidos pela existência do empreendimento e não como conseqüência de 
uma atividade específica do mesmo, a área será de influência indireta. 

Partindo-se do princípio que um estudo ambiental deve convergir para a análise 
de impactos e o diagnóstico é sua base, a definição da área de influência da Hidrovia 
permitirá uma análise interpretativa específica de parâmetros físicos, bióticos e 
antrópicos afetados pelas atividades de construção, manutenção e operação. 

Dentro da atual tendência de estudos ambientais, as áreas de influência foram 
analisadas segundo conceitos temáticos que pudessem produzir uma melhor avaliação 
dos impactos ambientais. A concepção adotada permitiu que, dentro de cada setor 
temático estudado, as áreas de influência fossem específicas, uma vez que a enorme 
abrangência do empreendimento poderia levar a uma dispersão desnecessária de 
esforços, pois algumas informações poderiam ser importantes para um determinado 
estudo temático, porém desnecessárias para outro. Exemplificando para melhor 
entendimento, pode-se dizer que, ao passo que os estudos antrópicos têm 
compromissos com as divisas estaduais e municipais, o mesmo não ocorre no âmbito 
dos meios físico e biótico, regidos e controlados por fronteiras e limites naturais. 

Seguindo esta definição, as áreas de influências específicas foram definidas 
conforme as seguintes diretrizes: 

Meio Físico: a área de influência foi definida em atendimento aos aspectos de 
meteorologia, hidrologia, solos, geomorfologia e acidentes ou formações naturais. 

Meio Biótico: a área de influência está relacionada com os diversos ecossistemas a 
serem afetados. 

Meio Antrópico: os aspectos de população, comunidades, produção agrícola, 
divisas legais e componentes inst.~tucionais definiram a área de influência. 
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7.2 MEIO FÍSICO 

r: 

A hidrovia Tocantins - Araguaia, em toda a sua extensão, compreende áreas 
pertencentes aos estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Maranhão. A área de 
estudo localiza-se entre os paralelos 4° e 18° Sul e meridianos 46 e 55º Oeste, drenando 
uma área de 757.000 krn-, equivalente a 9,0% do território nacional. 

Geograficamente limita-se ao sul pelo Planalto Central, a oeste pela Serra dos 
Carajás, a leste pela Serra Geral de Goiás e ao norte pelo estuário do rio Amazonas. 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUAIA 

r: 

Nesta bacia, os estudos relativos ao meio físico se concentraram na área da bacia 
de drenagem do rio Araguaia, desde suas nascentes até a cidade de Xambioá (TO), 
incluindo em destaque a sub-bacia do rio das Mortes .cuios leitos estão diretamente 
envolvidos com a Hidrovia Tocantins - Araguaia. 

Rio Araguaia 
r: 
r: 
r: 

r: 

O rio Araguaia tem suas nascentes na Serra dos Caiapós, na altura do paralelo 
18º Sul, na divisa dos estados de Goiás e Mato Grosso, direcionando no sentido sul 
norte, confluindo com o rio Tocantins na altura do paralelo 5° Sul, na divisa e 
estados do Tocantins, Pará e Maranhão. 

Este manancial possui uma extensão de 2.115 km até a sua foz, sendo que após 
percorrer cerca de 720 km, se divide em dois braços, formando a Ilha do Bananal, numa 
extensão aproximada de 400 km. 

As altitudes variam de 850 m nas nascentes até 100 m na foz, observando-se u11 
desnível de 5 70 m até a Ilha do Bananal. 

Seu principal afluente pela margem esquerda é o rio das Mortes, e pela margem 
direita seus tributários possuem menor expressão, sendo o maior destaque o seu braço 
menor, formador da Ilha do Bananal, também conhecido como rio Javaés. 

O curso do rio Araguaia pode ser dividido em três segmentos distintos, a saber: 

O alto Araguaia corresponde a uma extensão de 450 km compreendidos entre as 
nascentes até a cidade de Registro do Araguaia (MT), com um desnível de 570 m. Este 
segmento mostra-se desfavorável à navegação. 

O médio Araguaia corresponde a uma extensão de 1.505 km, entre Registro do 
Araguaia e Santa Isabel do Araguaia (PA), com um desnível de 185 m. Este extenso 
segmento se desenvolve em grande parte sobre terrenos de planície com seções largas e 
reduzida declividade, mostrando-se inundável por grandes extensões no período de 
enchentes, exceto no trecho entre Xambioá {TO) e Santa Isabel (PA), onde observa-se 
maior incidência de travessões ·rochosos. Esses travessões, geralmente aflorantes, 
constituem obstáculos naturais para embarcações de grande porte. 

Ainda nesse segmento ocorre maior incidência de bancos de areia, com canal 
sinuoso, meandrante e freqüentes ilhas, sendo que, entre Aruanã (GO) e Conceição do 
Araguaia (PA), o fundo arenoso e, entre Conceição do Araguaia (PA) e Xambioá (TO), os 
travessões limitam a navegabilidade no período de estiagem. 

O baixo Araguaia possui uma extensão de 160 Km e um desnível de 11 m, 
compreendido entre Santa Isabel do Araguaia (PA) e sua foz no rio Tocantins. Neste 
segmento observa-se um padrão de canal levemente sinuoso a retilíneo. 

r: 
r: 

r: 

r> 

r 
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Em toda a bacia a densidade das drenagens e o porte dos afluentes são reduzidos, 
existindo grandes áreas pantanosas, conferindo ao manancial uma elevada capacidade 
de regularização dos deflúvios, 

Os principais usos da água destinam-se ao abastecimento público e, 
secundariamente, à irrigação. 

Os estudos hidrológicos efetuados indicaram que o período de estiagem é bem 
definido, com vazões de valores mínimos em setembro e outubro . 

Rio das Mortes 

O rio das Mortes, principal afluente da margem esquerda do rio Araguaia, 
envolvido diretamente com a hidrovia, nasce na Serra São Lourenço, no município de 
Cuiabá (MT), desaguando na altura da Ilha do Bananal, depois de percorrer uma 
extensão de 1.070km. Seu principal afluente é o rio São João pela margem esquerda. 

Nesse rio predomina o padrão de canal meandrante, com um canal único que 
transborda na época das cheias, em face da amplitude lateral de sua planície de 
inundação que se alarga em direção à foz, observando-se a presença de lagos, lagoas e 
meandros. 

Clima 

Das nascentes do rio Araguaia. ao sul, até a cidade de Xambioá, na extremidade 
norte, observa-se uma gradação climatológica de condições tropicais para equatoriais. 
Essa gradação se processa com razoável homogeneidade, sem anomalias consideráveis, 
registrando-se duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. 

As precipitações médias anuais variam de 1.300 a 1.800 mm por ano na porção 
sul da bacia e aumentam consideravelmente para a extremidade norte onde os valores 
são superiores a 2.000 mm. 

A mesma gradação ocorre com a temperatura média anual, que aumenta de 22ºC 
no extremo sul da bacia para 26ºC no extremo norte, sendo que na porção sul ainda se 
verificam penetrações de frentes frias, ainda que em dissipação. 

Os ventos mais freqüentes sopram na direção norte-sul, muito embora fracos e o 
predomínio seja das calmarias. 

Geologia e recursos minerais 

Com base nos estudos específicos elaborados, consideram-se os seguintes aspectos 
de interesse:' 

A ocorrência de desníveis bruscos e acentuados no alto rio Araguaia, alguns 
formados a partir da descornpartirnentação de blocos de rocha de derrames basálticos e 
soleiras de diabásio, pertencentes à bacia sedimentar do Paraná, dificulta a navegação 
nesse trecho 

A ocorrência de extensas áreas cobertas, sedimentos, francamente arenosos, 
argilosos e lateríticos, localizados nas porções mais altas da bacia, é proveniente da 
desagregação das rochas sedimentares. Esses sedimentos constituem chapadões 
agricultáveis com monocultura da soja e compartimentos de relevo distintos, de alto 
potencial erosivo. Nesta região são reconhecidos traços erosivos profundos e voçorocas 
de grandes dimensões. Além disso, a existência e a prática intensa da garimpagem entre 
Barra do Garças (MT) e Torixoréu (MT) constituem fatores que, associados entre si e a 
outros, contribuem para o aporte de sedimentos que alcançam os leitos dos rios 
Araguaia e das Mortes. 



-..,1 
A ocorrência de espessa cobertura de sedimentos arena-argilosos, ma;,.; 

consolidados, e que resulta em terrenos frágeis, se inicia ao sul da bacia, nas 
proximidades de Barra do Garças (MT), proietando-se para o norte, constituindo a llha-..1 
do Bananal e a área entre os rios das Mortes e Araguaia. Essa cobertura sedimentar-"' 
formando uma extensa planície, com lagos, meandros e inundações periódicas-« 
representa grande importância para o regime fluvial do rio Araguaia, no tocante ac.., 
amortecimento da onda de cheia e, ambientalmente. Ao longo de toda área de exposiçãc:--' 
desses sedimentos, observa-se, com freqüência, a instabilidade dos taludes naturais dos 
rios Araguaia e das Mortes. com desbarrancamcntos ocasionados pela energia dos-' 
fluxos de suas águas e maior incidência de bancos de areia. ._, 

O Araguaia neste segmento tem leito "móvel" .cm grande parte do ano coberto= 
por "dunas de fundo", característico de transporte de sedimento fino a médio, po1w 
carreamento. Este material vai sendo depositado e erodido ano a ano, formando bancar,.,. 
de areia, abaixo de ilhas, nas praias , no leito e no limite dos travessões rochosos. São 
depósitos essencialmente instáveis, constituindo-se, quase sempre, em passagens" 
críticas para as embarcações. _. 

A ocorrência de afloramentos rochosos, formados na maioria das vezes po?-' 
diques de rochas básicas, aflorantes no leito do rio Araguaia. a partir de Santa Maria-' 
das Barreiras (PA) até a cidade de Xambioá (TO). é obstáculo à navegação d...,i 
embarcações maiores, exigindo obras de engenharia. Os travessões são afloramento:_, 
estreitos que atravessam o rio de margem a margem, onde aparecem aberturas 
profundas, por onde as águas correm, com grande velocidade, na estiagem-;-' 
constituindo "portões" para passagem das embarcações. Os pedrais são afloramentose 
rochosos longos, de margem a margem, constituindo um "platô" rochoso. ..., 

Há ocorrência de substâncias minerais no interior da bacia hidrográfica, tais corno 
níquel, pedras ornamentais e calcário, constituindo-se em um potencial mineral capa;_. 
de se tornar uma alternativa futura atraente para o transporte hidroviário. 

A ocorrência de áreas de garimpes de ouro e diamante, localizados na bacia do ri"-' 
das Mortes (MT) e do rio Araguaia (GO, MT e TO), constitui situação crítica sob , 
ponto de vista ambiental, elevando o volume de material sólido transportado para 'õ" 
leito dos rios. ..., 

....., 

Pedologia e geomarfologia 

O uso do solo atual na bacia destina-se basicamente a pecuária e agricultura. ..._ 
A pecuária quando em áreas de floresta, sobretudo nos estados do Pará e Mato 

Grosso, foi estabelecida com o plantio de capim colonião, de forma desordenada'" 
causando prejuízos ao meio ambiente. Estas áreas estão, atualmente, sendo manejadaee 
considerando-se a questão ambiental. .._ 

Quando cm áreas de campo e cerrado, a pastagem nativa foi substituída pell!I"' 
pastagem artificial, de melhor resultado para o produtor. ...., 

A agricultura ainda incipiente ocupa áreas mais dispersas, com mence= 
importância que a pecuária, mas cm expansão para a produção de grãos, cor.-, 
aproveitamento das planícies e várzeas, através do plantio irrigado, de bom nívr..:,.. 
tecnológico, cm Luís Alves (GO), Formoso e Cristalândia (TO). 
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A avaliação do grau de sustentabilidade da bacia do rio Araguaia foi calcada nas 
características físicas e nos valores de estabilidade ecodinâmica das unidades de solo e 
relevo, identificadas nos estudos ambientais relativos ao meio físico. 

,-, 

Nessa bacia, os estudos espacializaram duas situações que interferem no sistema 
de drenagem como um todo e, conseqüentemente, no regime deposicional do rio. 

Nas áreas de relevo correspondentes às unidades de planalto com chapadas e 
superfícies tabulares, existentes nas cabeceiras e divisores da bacia, observa-se a erosão 
intensa e freqüente atuante nas suas encostas, com voçorocas e sulcos profundos. 

Por outro lado, nas áreas sedimentares e planas, correspondentes a toda Planície 
do Bananal, observa-se a erosão laminar associada aos níveis de inundação periódica a 
que esta superfície é submetida, ocasionando o arraste de sedimentos, os quais 
contribuem para a elevação da deposição no rio Araguaia. 

Águas subterrâneas 

As províncias hidrogeológicas existentes na área dos estudos podem ser 
classificadas segundo a natureza litológica dos aqüíferos e suas propriedades 
hidráulicas. 

• aqüíferos sedimentares, permeáveis por porosidade granular; 

• aqüíferos fraturados, cristalinos, permeáveis por fraturamcnto das rochas. 

Os aqüíferos sedimentares principais são representados pelas rochas da bacia 
sedimentares do Paraná, em Goiás e Mato Grosso, e rochas sedimentares da bacia do 
Parnaíba, no Estado do Tocantins. 

Em Goiás, o aqüífero sedimentar que apresenta maior importância com relação ao 
seu potencial de água subterrânea é o aqüíf ero Botucatu. Este aflora nas porções mais 
altas da bacia hidrográfica do Araguaia, mostrando extensão regional, continua. 
Quando confinado por rochas apresenta artcsianisrno. A sua vazão específica é de 5 
m" Ih e nas partes aflorantes 150 m','h, jorrante. 

Os aqüíferos fraturados são representados pelos derrames basálticos da bacia do 
Paraná, em Goiás, e pelas rochas sedimentares e do embasamento que ocorrem em 
Goiás, Tocantins e Pará. As zonas favoráveis à exploração estão associadas a fraturas e 
lineamentos estruturais. Os poços perfurados atingem de 80 a 120 m com vazões entre 
4 e 25 rrr'/h. 

Em todos esses aqüíf eros o manto de intemperismo funciona como um filtro para 
eventuais contaminações das águas subterrâneas, cuja circulação é muito lenta em 
relação às águas superficiais, o que facilita a autodepuração. 

,""' 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TOCANTINS 

Rio Tocantins 

O rio Tocantins é formado a partir dos rios Almas e Maranhão, cujas nascentes 
situam-se na região central do Brasil, no interior do Distrito Federal, no planalto de 
Goiás, percorrendo cerca de 2400 km até a sua foz na Bafa de Marajó, próximo a Belém 
do Pará. 

,..-, 
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As altitudes variam de 1.000m nas nascentes para 1 OOm na foz, predominando 
altitudes entre 500 e 200m na maior parte de sua bacia. 

Seus principais afluentes pela margem direita são os rios Bagagem, 
Tocantinzinho, Paranã, Manoel Alves da Natividade, Manoel Alves Grande e do Sono. 
Pela margem esquerda seus principais afluentes são os rios Araguaia e Santa Tereza. 

O principal uso da água de sua bacia é para o abastecimento público e a geração 
de energia elétrica, destacando-se a UHE Tucuruí (PA) , a UHE Serra da Mesa (GO) , a 
UHE Lajeado (TO), cujo início das obras está previsto para o ano de 1998, e a UHE Cana 
Brava (GO), em processo de licitação pelo DNAEE. 

O alto Tocantins corresponde ao segmento compreendido entre suas nascentes e a 
Cachoeira do Lajeado, numa extensão de 1.060 km e desnível de 925m. É nesta 
cachoeira, localizada abaixo da cidade de Palmas (TO), que será construída a Usina do 
Lajeado. 

O médio Tocantins compreende o percurso entre Cachoeira do Lajeado e Cachoeira 
do ltaboca, numa extensão de 980 km e desnível de 149m. É nesse trecho que se planeja 
a hidrovia, entre as cidades de Miracema <TO) e Estreito (M-\), lembrando que a 
Cachoeira do ltaboca encontra-se afogada pelo reservatório da UHE Tucuruí. 

O baixo Tocantins compreende o segmento entre a Cachoeira de Ttaboca até sua 
foz, com uma extensão e 360 km e desnível de 26m, compreendendo parte do 
reservatório da UHE Tucuruí. 

r: 

r: 

r 

r 

O médio Tocantins apresenta-se como um segmento cuio rio percorre, na maior 
extensão, terras do Estado do Tocantins. O canal de navegação varia de retilíneo a 
meandrante, mais ou menos sinuoso, com presença de planícies de inundação 
expressivas, porém localizadas, e feições dcposicíonais tais como ilhas e bancos de are 
apenas onde é meandrante. 

O maior problema para a navegação, no trecho entre Miracema (TO) e Estreito 
(MA) eram as conhecidas corredeiras do Pedral e da Ilha dos Campos, localizadas acima 
da cidade de Estreito (MA), formadas a partir de extensos afloramentos rochosos no seu 
leito. Entretanto, com a regularização do nível das águas do rio, em razão da 
construção da barragem da UHE de Serra da Mesa, esses obstáculos ficaram submersos 
e deixaram de representar impedimento a navegação. 

Clima 

r: 

r: 
r: 

r: 
Esta região da bacia hidrográfica do rio Tocantins apresenta índice pluviométrico 

elevado, devido à influência equatorial. 

As suas características mais significativas iniciam na parte sul da bacia, onde o 
clima é tipicamente tropical e vai gradualmente se modificando até apresentar 
características equatoriais na sua porção norte. 

A precipitação média anual varia de 1.500 a 2.200mm, com duas estações 
distintas. uma seca e outra chuvosa . 

À medida que se aproxima do limite norte da área em estudo, na altura da cidade 
de Estreito (MA), o clima já é essencialmente equatorial muito úrnido. cuja precipitação 
média anual varia com valores superiores a 2.000mm, não ocorrendo meses totalmente 
secos. 

r: 

A temperatura média anual na região em estudo aumenta em direção ao norte, 
variando de 22L1C a 26ºC. 
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Em grande parte da bacia hidrográfica, ao norte e no centro, a temperatura média 
máxima gira em torno de 33cic, decrescendo bastante para sul, atingindo 28ºC. 

As máximas térmicas atingem até 4011C, durante os meses de estiagem, ocasiao 
em que o ar seco e a fumaça proveniente das queimadas de pastos e matas contribuem 
para aumentar o desconforto. 

Geologia e recursos minerais 

Os aspectos geológicos deste trecho da bacia com interesse para a hidrovia são a 
presença de rochas sedimentares, representados por conglomerados, arenitos, siltitos, 
folhelhos e calcários, atribuídos as diversas formações que compõem a bacia sedimentar 
do Parnaíba. 

Essas rochas ocorrem contínua e descontínuamente por grandes áreas da bacia 
hidrográfica do rio Tocantins, desde Estreito (Iv1;\) até acima de Palmas (TO), compondo 
extensos planaltos e depressões, com formas diversas, aplainadas, dissecadas e 
rebaixadas. Afloram com freqüência ao longo dos taludes naturais do rio Tocantins, 
conferindo aos mesmos, por grandes extensões, maior resistência e estabilidade ante a 
ação do fluxo das águas do rio. 

Em alguns locais, como nas corredeiras do Pedral e da Ilha dos Campos, estas 
rochas atravessam o leito do rio, com extensões significativas, antes aflorando e 
impedindo a navegação de embarcações maiores 

Com freqüência ocorrem trechos de taludes naturais sob solos aluviais, 
predominantemente siltosos, em extensas planícies de inundação, como abaixo da 
cidade de Palmeirante (TO). Nesses taludes, vez ou outra, são observados processos 
erosivos e escorregamentos, associados a fragilidade dos solos, a variação do nível 
d'água no interior da planície e a falta de vegetação, uma vez que esses locais são 
aproveitados para a agricultura pela população ribeirinha. 

A maior erodibilidade dos planaltos, nos limites oeste e leste desta porção da bacia, 
e dos relevos residuais pelo interior da mesma, associados à desagregação das rochas 
sedimentares, geralmente friáveis e pouco coerentes, juntamente com o 
retrabalhamento dos solos aluviais presentes, ao longo dos grandes afluentes nas partes 
altas da bacia, contribuem para o aporte de sedimentos para a zona de depressão e leito 
do rio Tocantins. Esses sedimentos formam extensos bancos de areia, que, de forma 
localizada e secundária, constituem barreiras para a navegação de maior porte. 

Nesse aspecto, cabe ressaltar a construção de barragens para fins de geração de 
energia elétrica acima desse segmento, constituindo barreiras para o carreamento destes 
sedimentos ao longo do rio. 

Pedologia e geomorfologie 

- 

No rio Tocantins, os estudos de avaliação do grau de sustentabilidade 
espacializaram duas situações relacionadas à ocupação socioeconômica da bacia. 

Nas encostas íngremes das unidades de planalto situadas a leste e oeste do rio, 
verificam-se os processos erosivos intensos e profundos, manifestados em voçorocas, 
ravinas e sulcos, muito embora distantes e separados da calha do rio por uma larga 
área deposicional. 

Na planície aluvial, com intenso uso para lavouras temporárias, pela população 
ribeirinha, observam-se os processos de erosão devido ao regime fluvial do rio, com 
freqüentes escorregamentos e arraste da vegetação. - - 
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No interior da bacia, o grau de conservação da vegetação natural, a maior 
incidência do uso de pastagens e o relevo plano da unidade depressão do Tocantins, 
localizada entre os processos erosivos nas encostas e a calha do rio, são fatores que 
contribuem para o baixo potencial erosivo verificado. 

Aguas subterrâneas 

r: 

Quanto às águas subterrâneas no trecho em questão da bacia hidrográfica do rio 
Tocantins, predominam os aqüíferos sedimentares, permeáveis por porosidade granular 
e fissurais. representados pelas rochas sedimentares da bacia sedimentar do Parnaíba, 
com destaque para as formações Sambaíba, Poti e Piauí, cujas águas são aproveitadas 
para abastecimento público. 

Falhamentos, fraturas e condicionantes geológicos outros são responsáveis pelo 
armazenamento e vazões elevadas, porém localizadas, observadas em alguns poços. 

As baixas velocidades de fluxo e os processos biológicos, físicos e químicos de alta 
depuração, são fatores que contribuem para a manutenção da qualidade das águas 
subterrâneas dentro da bacia. 

QUALIDADE DE ÁGUA 

r 

Para a análise das características físico-químicas e bacteriológicas das águas dos 
rios das Mortes, Araguaia e Tocantins, foram desenvolvidas duas campanhas de coleta 
e análise. Estas campanhas foram desenvolvidas cm duas épocas distintas, devido à 
carência de dados anteriores nas bacias analisadas, estas duas campanhas acabaram por 
se constituir nas principais fontes de dados que subsidiaram os estudos de qualidade de 
água e limnologia. 

Os trabalhos executados na primeira fase constaram de 11 {onze) pontos de 
análise distribuídos em 19 {dezenove) amostras no rio Araguaia, com coletas realizadas 
entre março e abril de 1996, época de águas altas passando para médias. 

Os trabalhos executados na segunda etapa objetivaram a coleta e análise de água 
"in natura", em 34 (trinta e quatro) pontos distribuídos cm parte das bacias dos rios: 
Araguaia, das Mortes e Tocantins. Estas coletas foram realizadas entre agosto e 
outubro de 1997. 

r: 
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Os resultados foram apresentados sob a forma de boletins individuais dos pontos 
amostrados para determinação de parâmetros físico-químicos e exames bacteriológicos 
de água bruta ou "in natura" e bentons em sedimentos de fundo de canal. Os pontos de 
amostragem foram previamente selecionados pela equipe que elaborou os estudos. 

As águas do rio Tocantins apresentam alcalinidade variando de 7 a 15 mg/l de 
CaC03 enquanto as do rio Araguaia variam de 4 a 19 mg/l de CaC03, não 
apresentando grande variação de alcalinidade entre elas. As águas do rio das Mortes, 
por sua vez, apresentam alcalinidade muito baixa, em torno de 5 rng/I. 

A condutividade elétrica é maior no rio Tocantins, aumentando para jusante. Já o 
rio das Mortes apresentou menor condutividade elétrica devido a baixa quantidade de 
íons transportados, conseqüência do tipo de rocha com o qual manteve contato. 

As águas do rio das Mortes apresentaram valores de pH um pouco mais ácidos 
que as do rio Tocantins. Já as águas do rio Araguaia apresentam variação de valores 
levemente básicos a levemente ácidos. 

r: 

r: 
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O rio Araguaia apresenta os maiores valores de turbidez e cor aparente, precedido 
pelo rio Tocantins. Isso é conseqüência do desmatamento e ocupação antrópica de suas 
margens. As cidades de Barra do Garças, Aruanã e Luís Alves são as que apresentaram 
valores acima do padrão de cor aparente. 

A qualidade das águas dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes não permite a 
sua captação para consumo humano sem prévio tratamento, em função dos valores 
mostrados para alguns dos principais parâmetros físicos além das diversas 
contaminações bacterianas e por coliformes totais e fecais.O tratamento prévio em 
questão está relacionado à decantação, filtragem e cloração. 

Para irrigação ou uso agroindustrial a qualidade dessas águas superficiais não 
apresenta qualquer problema de utilização. 

Para lazer, as águas exigem um certo cuidado, principalmente a jusante das 
diversas concentrações urbanas, já que os esgotos são jogados no rio sem tratamento 
prévio. 

O desmatamento indiscriminado ao longo das margens dos rios, a implantação de 
fazendas e/Ou currais em toda a área, além da existência de diversas plantações e 
pequenos vilareios estão contribuindo para o assoreamento e contaminação das águas 
das bacias dos rios Araguaia e Tocantins, conforme observado na campanha de campo. 

- 

MEIO BIÓTICO 

Diversos autores relacionam 5(cinco) "províncias vegetacionaís" para o Brasil, 
onde o Brasil Central é dominado pela província do cerrado, que apresenta um clima 
tropical com precipitação pluviométrica variando entre 750-2.000 mm/ano, em média. 

Duas estações são bem definidas nessa região: a seca, com duração aproximada de 
5 (cinco) meses, de meados de maio até meados de outubro; e a chuvosa, entre outubro 
e maio. 

Esse biorna, que recobre 20% do território brasileiro, apresenta um gradiente 
variado de recursos naturais, que variam desde o campo limpo até as formações 
arbóreas fechadas, propiciando os mais variados habitats à comunidade faunística. 

A heterogeneidade de recursos ecológicos do cerrado favorece a presença de uma 
comunidade faunística com alta diversidade de espécies e abundância de indivíduos. 

Helmut Sick, 1965, em A Fauna do Cerrado", conclui que não ocorre uma fauna 
típica (endêmica) do cerrado, sendo que as espécies que ocorrem nesse biorna, 
geralmente ocorrem em outros como a Floresta Amazônica; o Pantanal Mato-grossense 
e a Mata Atlântica. 

Os 3 (três) grandes rios que_. integram a hidrovia, Araguaia, Tocantins e rio das 
Mortes, estão inseridos no domínio dos cerrados, sendo que a área de influência desta, 
alcança as zonas de transição desse biama para a Floresta Amazônica e a caatinga do 
Nordeste brasileiro. 

A fauna do cerrado, de um modo geral, mantém as atividades biológicas durante 
todo o ano, não apresentando grandes movimentos migratórios, especialmente os 
mamíferos, como ocorrem no continente africano. 

Esse biorna, devido à pressão antrópica, especialmente através das atividades 
agrossivolpastoris, vem sofrendo uma fragmentação crescente de seus habitats, levando 
à raridade os mamíferos predadores que ocupam o topo da cadeia alimentar, 
especialmente os grandes felinos. 

-· 
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Biornas do Brasil 

Cerrado 

e aatinga 
Estepe 

li Florestas 

li Floresta Tropical Amazônica 

Floresta Estacionai 

li Floresta Tropical Atlântica 

Floresta Tem pera da 

li Ecotono ou Zona Ecotonal 
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FAUNA 

METODOLOGIA 

O levantamento da fauna na área de influência da hidrovia foi realizado através 
da observação "in loco" das populações nos variados habitats ao longo dos rios e em 
ecossistemas circunvizinhos. Em cada fisionomia foram realizados percursos nos locais 
de predileção da comunidade faunística como áreas de dessedentação, tocas, áreas de 
refúgio e outras. 

Nos levantamentos foram analisados vestígios da presença da fauna, tais como 
fezes, pegadas, carcaças, moradas, restos alimentares e sonorizações. 

À com unidade faunística de hábitos aquáticos e ribeirinhos foi direcionada 
especial atenção, em virtude da natureza do empreendimento, sendo que foram 
realizadas inspeções ao longo dos rios, lagoas, e de suas margens, com a utilização de 
barcos movidos a motor de popa, e iluminação especial nos períodos noturnos. Esse 
procedimento possibilitou o levantamento dos diversos grupos faunísticos presentes na 
área de influência. 

Para cada grupo faunístico foi utilizada metodologia específica. 

Os dados obtidos nas campanhas de campo foram complementados com dados de 
trabalhos anteriores da equipe, realizados na área de influência, que abrange os rios 
Araguaia e Tocantins e vários de seus afluentes, no período de 1985 a 1997, 
relacionados na bibliografia do EIA. 

Questionários foram ministrados a habitantes da área de influência direta no 
intuito de colher informações sobre a fauna e respectivos habitats, bem como intensa 
pesquisa bibliográfica em estudos realizados na região, tais como estudos de impacto 
ambiental, planos de manejo, resgates e outros. 

A interação com a equipe multidisciplinar, especialmente com os profissionais das 
áreas de engenharia, flora, antropologia e hidrologia, permitiu uma avaliação, sob uma 
visão geral, dos fatores intrínsecos ao estudo. À correlação dos hábitos das 
comunidades indígenas com a comunidade faunística regional e a seus habitats foi dada 
especial atenção, tanto na etapa de diagnóstico como na avaliação dos impactos e na 
sugestão das medidas mitigadoras. 

Na listagem da fauna, foram relacionados os seguintes fatores: 

Família Família à qual pertence a espécie relacionada. 

Gênero e espécie (quando possível) da espécie relacionada. 

Nome mais comum pelo qual a espécie é conhecida na região. 

Fitofisionomia(s) preferencialtais) da espécie. 

Características ecológicas peculiares à espécie. 

Nome científico 

Nome vulgar 

Habitat 

Generalidades 

Situação de conservação Expressa a situação de conservação das populações na 
área. 

Para expressar a situação de conservação da fauna mamífera relacionada, foram 
adotados os critérios da Jnternational Union for Conservation of Nature and Natural 
Recources, adaptados para o presente estudo, quais sejam: 
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Espécies Ameaçadas {A) - Espécies ameaçadas de extinção na área de influência, 
geralmente em decorrência da alteração na cadeia ecológica, simplificação e/ou redução 
de habitats devido à pressão antrópica sobre os ecossistemas. 

Espécies Vulneráveis {V) - Espécies que tem tido suas populações simplificadas pôr 
diversos fatores, podendo futuramente serem incluídas no rol das espécies ameaçadas. 

Espécies Raras - Consideradas as espécies distribuídas de forma esparsa, onde as 
populações apresentam baixas densidades na área de influência, geralmente são espécies 
de caça ou domesticável. 

Espécies Comuns - São aquelas que apresentam índices elevados de abundância e 
freqüência, não encontrando-se ameaçadas como as demais. 

Para a definição dos habitats preferenciais foi utilizado um critério didático, onde foram 
agrupadas duas ou mais fisionomias, geralmente em relação à maior ou menor 
incidência de luminosidade sobre o solo, oferta de água e pressão antrópica, quais 
sejam: 

Floresta (F) - habitats caracterizados por ambientes fechados como a Floresta Ombrófila 
Aberta ou Densa e a Floresta Estacionai. 

r: 
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Mata Ciliar (M) - ambientes ribeirinhos, não só compostos por vegetação arbórea de 
maior porte como também por outros tipos de vegetação ribeirinhas. 

Cerrado (C) - engloba diversas fisionomias do cerrado no sentido lato, como o cerradão, 
o cerrado no sentido restrito e as diversas formas de campo. 

Ambientes higrófi.los (HJ - "habitats" caracterizados por solos úmidos, como as veredas e 
várzeas, ou mesmo alagados sazonalmente como o denominado varjão e os igarapés, 
na região do rio Araguaia. 

Ambientes Aquáticos (A) - representados pelos cursos dágua, reservatórios, lagoas e 
demais coleções hídricas superficiais, perenes ou não. 

Áreas Antrópicas (AA) - ambientes em que os habitats característicos da fauna local 
típica foram alterados substancialmente pela pressão antrópica. 

Para determinar a região de ocorrência da espécie relacionada foram adotados os 
seguintes critérios: 

Rio Tocantins(T): Alto Tocantins (AT); Médio Tocantins (MT); Baixo Tocantins (BT) 

Rio Araguaia(A): Alto Araguaia (AA); Médio Araguaia (MA); Baixo Araguaia (BA) 

Rio das Mortes(M): Alto rio das Mortes (Alvl); Médio rio das Mortes (MM); Baixo rio das 
Mortes (BM). 

r 

r: 
Foram inseridos ainda dados como a situação de conservação da espécie, segundo 

os critérios descritos; se é de caça; se é domesticável; se é reservatório selvagem de 
doenças; se é de interesse de comunidades indígenas. Estas tabelas podem ser apreciadas 
no volume específico relativo à fauna. 

r: A FAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Situação de conservação dos habitats 
,.,--. 

Durante a realização dos trabalhos de campo constatou-se que os habitats 
faunísticos na área de influência da hidrovia passam por um processo amplo de 

.- 
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fragmentação, representado pela simplificação ambiental, através da substituição da 
vegetação nativa por gramíneas para o pastoreio de herbívoros domésticos e lavouras 
diversas. Esse processo, pelas observações de campo, evolui gradativamente, 
interferindo em toda a fauna regional, ameaçando os ecossistemas que compõem a área 
de influência da hidrovia. 

A degradação ambiental observada e as interferências na comunidade ecológica 
regional são provenientes principalmente dos seguintes fatores: 

a) Construção de grandes barragens no rio Tocantins 

A construção de grandes barragens no rio Tocantins, como as UHEs de Tucuruí e 
Serra da Mesa, ocasionou impactos acentuados sobre a fauna, representando barreiras 
para diversas populações de animais silvestres, principalmente as aquáticas. 
Atualmente está prevista a construção das UHEs de Lajeado e Cana Brava, que devem 
contribuir para o agravamento deste quadro. 

b) Simplificação gradativa dos "habitats" 

Após a divisão do Estado de Goiás, a região constituída pelo Estado do Tocantins 
experimentou um novo ritmo de desenvolvimento, através do incremento de 
investimentos na região que propiciou a construção e/ou pavimentação de rodovias, 
formando uma extensa malha viária no novo Estado, que favoreceu a incorporação de 
novas áreas ao processo produtivo, implicando na redução dos habitats da fauna na 
região. 

Em algumas regiões, como a de Xarnbioá. extensas áreas antes recobertas por 
matas foram quase que totalmente descaracterizadas, sendo a vegetação autóctone 
substituída por gramíneas exóticas, além da introdução de animais domésticos, 
principalmente bovinos. A fauna dessas regiões que apresentavam variados recursos 
naturais migrou para outras regiões menos degradadas ou encontra-se confinada aos 
resquícios de vegetação nativa mais conservados, localizados geralmente nas encostas e 
topos de morro e nas matas ciliares e de galeria. 

c) Extrativismo 

A exploração madeireira e a extração aurífera, especialmente na região sudeste do 
Estado do Pará, implicaram em uma ampla interferência nos habitats da fauna 
regional. Da região de Conceição do Araguaia o processo de antropização, devido aos 
esgotamento do ouro e da madeira nobre, evoluiu em direção ao interior do estado, 
afetando a região paraense na margem esquerda do rio Araguaia. 

d) Grandes projetos agropecuários 

A região leste da Ilha do Bananal, em praticamente toda sua extensão, nos estados 
de Goiás e Tocantins, vem experimentando um amplo processo de transformação pela 
ação humana, em virtude do aproveitamento de áreas inundáveis no período das 
chuvas, para a implantação de grandes projetos agropecuários, destacando-se entre 
esses o Projeto Formoso, em Formoso do Araguaia; o Projeto Jaburu e o Projeto Luís 
Alves, em São Miguel do Araguaia; o Projeto de Pecuária da Fazenda Piratininga, nos 
municípios de São Miguel do Araguaia e Araguaçu; além de uma série consecutiva de 
empreendimentos de menor porte nos municípios de Formoso do Araguaia, 
Sandolândia, Dueré, Cristalândia, Lagoa da Confusão e Pium, já no extremo norte da 
ilha. 

- 

- - - - 
- 

-· 
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r: 
r: 
r: 

Esses projetos implicam em alterações significativas nos "habitats" faunísticos da 
região ao longo da Ilha do Bananal, através da drenagem de extensas áreas, captação de 
águas para irrigação e interferências no ciclo hidrológico regional. As interferências nos 
habitats faunísticos nessa região tornam-se mais significativos pela correlação desse 
ambiente com o ecossistema representado pela Ilha do Bananal, onde reproduzem-se e 
desenvolvem-se várias espécies da comunidade faunística regional, algumas em 
processo de extinção. 

Na região da nascente do rio Araguaia, o processo de degradação é generalizado, 
em virtude do desmatamento de áreas lindeiras e do assoreamento ocasionado pelo 
desmatamento de intensas áreas para a implantação de monoculturas, especialmente da 
soja. 

r: 

e) Ocupação fundiária desordenada 

Especialmente na região sudeste do Estado do Pará foi observado um incremento 
das atividades de desapropriação de terras para a reforma agrária, constatando-se 
nessas áreas a degradação ambiental através da adoção de práticas inadequadas, como a 
utilização de queimadas para a limpeza de pastagens, desmatamentos intensos e da caça 
e pesca predatória para a subsistência das famílias de colonos assentados. 

f) Captura e caça de espécimes 

A captura de espécimes de valor como xerimbabo e a caça de animais silvestres é 
prática comum na área de influência direta dos 3 (três) rios, sendo mais acentuada na 
região do rio das Mortes e no rio Araguaia, ao norte da Ilha do Bananal. Em várias 
regiões, algumas espécies encontram-se ameaçadas de extinção por essa prática 
irracional. Constata-se que em várias áreas, devido à carência de recursos financeiros, 
famílias ribeirinhas são obrigadas à prática da caça para a própria subsistência. 

Algumas espécies, especialmente de grandes felinos, são perseguidas e mortas por 
fazendeiros, devido à caça de bovinos por essas espécies predadoras já privadas de suas 
presas características, em função da alteração de habitats e da introdução de herbívoros 
domésticos. Também suas valiosas peles são cobiçadas pelos caçadores profissionais, 
que já são raros na atualidade. 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: FAUNA DO RIO ARAGUAIA 

r: O rio Araguaia situa-se em região de transição entre o cerrado e a Floresta 
Amazônica, caracterizando-se por uma alta diversidade de habitats e conseqüentemente 
por uma comunidade faunística altamente diversificada. 

Considerável parcela da fauna brasileira encontra-se representada na área de 
influência da hidrovia na região do rio Araguaia, constatando-se, porem, um acentuado 
decréscimo do número de indivíduos das populações e mesmo a ausência de algumas 
em áreas em que ocorriam em décadas anteriores. 

Em algumas regiões, em especial na Ilha do Bananal e sua imediações, em que a 
pressão do homem é menos acentuada, constata-se uma alta diversidade faunística e a 
presença de espécies já praticamente ausentes de outras regiões brasileiras. Essa região, 
ao que tudo indica, representa a principal zona reprodutiva e berçário de inúmeras 
espécies da fauna regional, além de um banco genético de inestimável valor. 

r- 
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- Na região da ilha constata-se uma predominância de espécies semi-aquáticas ou 
de hábitos aquáticos, algumas praticamente ausentes em outras regiões da área de 
influência, como a ariranha e a lontra. Nesse ecossistema ainda estão presentes espécies 
como o cachorro-do-mato-vinagre, o jupará, a onça-pintada, o tatu-canastra, o guará, 
o cervo e o tamanduá-bandeira, dentre outras. 

A região sudeste do Pará, nas imediações do rio Araguaia, apesar da forte pressão 
humana sobre os ecossistemas, através da exploração madeireira e das atividades 
agropecuárias, apresenta altos índices de diversidade da fauna, porém a exemplo de 
outras regiões, tem-se observado um declínio progressivo de suas populações em 
virtude da alteração de habitats e da caça. Situação similar ocorre à margem direita do 
rio, nessa região, constatando-se porém uma ação mais acentuada sobre os habitats da 
fauna, especialmente através do desmatamento intensivo para a formação de pastagens. 

A região goiana do rio Araguaia. entre Aragarças e a Ilha do Bananal, apresenta 
características peculiares, em virtude de um processo de ocupação anterior ao da região 
norte, observando-se maiores índices de antropização dos habitats faunísticos: das 
intensas atividades turísticas; do valor sentimental; e da constante fiscalização exercida 
pela FEMJ\GO e Ibama, especialmente nos períodos de incremento do turismo; do 
trânsito de cardumes; e desova de quelônios. Organizações não-governamentais, como 
a APEGO (Associação dos Pescadores Esportivos de Goiás), têm atuado no sentido de 
implantar programas de pesquisa e proteção à fauna do rio, bem como a seus habitats, 
e desenvolver práticas de aproveitamento racional dos recursos naturais do rio, 
inclusive através da implantação do ccoturismo auto-sustentável. 

A região da nascente, no sudeste goiano, apresenta os maiores índices de 
degradação ambiental ao longo do rio, através das intensas atividades agrícolas na área, 
especialmente da monocultura da soja, que tem ocasionado o desmatamento de 
extensas áreas contínuas, ocasionando o assoreamento das principais nascentes do rio. 
A fauna silvestre dessa região apresenta amplos índices de simplificação, tanto em 
relação à diversidade de espécies como no número de indivíduos das populações 
remanescentes. 

'w 

- - 

- 
...., 

A região do Parque Nacional das Emas , onde se localizam inúmeras nascentes do 
rios Araguaia e Taquari, representa importante área de reserva de habitats com bons 
índices de conservação, que constituem recursos ecológicos para a fauna mamífera 
regional, além de um importante banco genético. 

FAUNA DO RIO DAS MORTES 

Em virtude de apresentar ambientes mais conservados que os rios Araguaia e 
Tocantins, a região do rio das Mortes, além de apresentar uma comunidade faunística 
altamente diversificada, conta com maiores índices de freqüência e abundância das 
populações da fauna. 

- 
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Duas áreas na região, as reservas indígenas Xavante Areões e Pimentel Barbosa, 
por apresentarem menores índices de alterações que as demais na região, constituem 
áreas em que a comunidade faunística apresenta elevados índices de diversidade em 
virtude da variedade de habitats e dos elevados índices de conservação desses. A inter 
relação das comunidades indígenas com a fauna mamífera autóctone é acentuada, em 
virtude de várias espécies participarem da alimentação dessas. À direita do rio das 
Mortes, adjacente à Reserva Xavante Pimentel Barbosa, ocorre uma área de cerrado 
conservado, denominada "Pantanal do rio das Mortes", que abriga uma fauna 
riq~íssima. 

A grande ocorrência de espécies de médio porte, como os veados, que participam 
da alimentação dos grandes felinos brasileiros, favorece a presença de animais como a 
onça-pintada e a suçuarana. 

Na realização dos trabalhos de campo, constataram-se zonas de transição 
bastante abruptas entre o cerrado e a mata ciliar, sendo que geralmente essas zonas são 
representadas por um ambiente úmido, recoberto por campos ou veredas, e 
representam áreas de concentração da fauna, em suas andanças para alimentação e 
reprodução. Nessa áreas é comum a presença de lagos ou lagoas permanentes ou 
temporárias, que desempenham importante papel na alimentação da fauna regional. 

Algumas espécies, que ocorrem nas áreas de domínio dos cerrados, aparecem com 
alta freqüência nessa região, destacando-se as seguintes: 
~êà'êti.~~~ Meleta 

. . . ~-- -·· . --· . -~~-- .u.s-~ Tatu-peba 
;; . 

:.;.: Quati 
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FAUNA DO RIO TOCANTINS 

Correlacionado tanto com a Floresta Amazônica quanto com as caatingas do 
Nordeste, o rio Tocantins apresenta características diferenciadas do rio Araguaia, sendo 
que na área de influência do empreendimento, entre Miracema do Tocantins e o 
Estreito, encontra-se praticamente sob a área de domínio dos cerrados. As matas ciliares 
do rio são pouco representativas, geralmente apresentando zonas de transição abruptas 
com o cerrado no sentido restrito, constituindo-se corredores de trânsito da 
mastofauna regional. 

A construção da UHE de Tucuruí e mais recentemente da UHE Serra da Mesa 
ocasionou impactos acentuados e irreversíveis sobre a fauna da bacia Araguaia 
Tocantins, que deverão ser maximizados pela construção das UHEs de Cana Brava e 
Lajeado. 

O relevo mais acentuado em relação ao Vale do Araguaia, além do solo com 
menores aptidões agrícolas, contribui para a redução das intervenções nos habitats 
faunísticos regionais, favorecendo a conservação da comunidade mamífera silvestre 
nessas áreas, principalmente nas encostas e topos de morros, locais de difícil 
mecanização com finalidades agrícolas. 

A região apresenta características ecológicas praticamente homogêneas, 
excetuando-se as áreas de maiores intervenções humanas, geralmente nas imediações 
dos centros urbanos ou em locais de grandes alterações de habitats como a região de 
Serra da Mesa. 

Macaco-prego 

Os mamíferos silvestres que se destacam nessa região são os relacionados a 
seguir. 

Quati 
Irara 
Anta 
Cateto 
Capivara 
Cu tia 

58 RIMA 



,· r: 

r: As onças e gatos-do-mato, já bastante raros na região, apresentam populações 
pequenas e confinadas às regiões com menores índices de degradação, especialmente nas 
regiões serranas, algumas espécies como a onça-pintada encontram-se praticamente 
ausentes em virtude das alterações dos seus ambientes característicos e da intensa caça 
direcionada a essa espécie por parte de fazendeiros e caçadores. 

Entre os veados destaca-se, em algumas regiões, a presença do veado-campeiro, já 
praticamente ausente em outras regiões brasileiras, onde ocorria anteriormente em 
abundância. 

r: 
r 

Destaca-se entre os tatus a presença do tatu-canastra e do tatu-bola, espécies 
ameaçadas de extinção e já bastante raras em outras regiões do país. 

Entre os mamíferos aquáticos constata-se a presença de pequenas populações de 
ariranha e de lontra. 

Duas espécies de mamíferos subaquáticos, os botos, ocorrem no rio Tocantins: o 
boto-cor-de-rosa e o tucuxi. 

r: 
Diversas espécies de morcegos estão presentes em toda a região, sendo que em 

trabalhos realizados na região de Serra de Mesa foram identificadas as 3 (três) espécies 
de morcegos hematófagos conhecidas no Brasil. 

Pequenos roedores de diversas famílias encontram-se presentes na região, sendo 
necessário um estudo criterioso e prolongado para sua identificação sistemática. 

r: 

r: FLORA 
r: 

Os trabalhos relativos à flora foram realizados amparados em quatro grandes 
levantamentos básicos: 

Fitossociologia 

r 
Para a fitossociologia adotou-se a mesma metodologia de Cavassan & Martins 

(1984), estudando a vegetação arbórea da Reserva Estadual de Bauru - SP. Utilizou-se 
o método dos quadrantes, com 129 pontos distribuídos em dez picadas paralelas e 
determinadas aleatoriamente. Os resultados obtidos permitiram afirmar a relação entre 
o tipo de vegetação e o tipo de solo, contribuindo para esclarecer as interações 
ecológicas entre o meio biótico e abiótico. 

r: 

Floristica 
.,,-. 

r: 

Baseado em mapas de distribuição das formações vegetais naturais Radambrasil 
( 1984) e em fotos de imagem de satélite LANDSAT de 1992, após a coleta de 
informações junto a habitantes locais e setores técnicos de cada região, foram 
demarcadas as estações coletoras para realização dos estudos qualitativos e 
quantitativos das espécies ocorrentes nas áreas de influência da Hidrovia. 

Essas estações foram assim definidas: para o rio Tocantins - cerrado no município 
de Filadélfia - TO e floresta em Wanderlândia - TO; para o rio Araguaia - cerrado em 
Luís Alves - GO e em Couto Magalhães - TO e floresta em Luís Alves - GO e Xarnbioá - 
TO; para o rio das Mortes - cerrado em Água Boa - MT e floresta em Cocalinho - MT. 
Nessas estações foram demarcados transectos de 1000 m de comprimento onde foram 
levantados os vegetais encontrados em uma faixa de 10 m de cada lado da linha base. 

r 
r 
r: 

r: 
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O método de quadrantes para estudo fitossociológico, principalmente para 
formações arbóreas, foi escolhido por apresentar a vantagem de se obter, em tempo 
exíguo, um grande número de informações. em cada ponto amostrado. Para tal estudo 
foram demarcados transectos de 500 m em cada estação. A distância entre os pontos de 
amostragem foi de 10 m e o DAP (diâmetro na altura do peito ou 1,30 m acima do 
solo) mínimo foi estipulado em 1 O cm para floresta e 5 cm para cerrado. Colocando 
uma cruzeta de madeira na direção da linha, foi amostrado um indivíduo de cada 
quadrante, sendo sempre o mais próximo do ponto. Foram anotados a caracterização 
do local do transecto, o número de cada ponto, o número de cada indivíduo no 
quadrante, ois) nomets) vulgartes), o nome científico e a família, a altura da árvore, o 
diâmetro e a distância do indivíduo ao ponto, sendo esta distância corrigida 
posteriormente com o acréscimo da medida do raio. 

Após coleta em campo, preparação e identificação do material botânico, foram 
elaboradas as listas florísticas contendo família, nomes científico e vulgar, ocorrência e 
empregos, sendo preparadas as análises dos parâmetros fitossociológicos. 

Além do trabalho de coletas de material botânico e registro de dados, foram 
efetuados levantamentos nos herbários da UFG e UNB para verificar a ocorrência das 
espécies nas áreas em estudo. 

Inventário florestal 

As amostras foram lançadas em cada uma das diferentes tipologias de vegetação 
de cada uma das três bacias dos rios que constituem a área de estudos. 

Foram realizadas três amostras no rio Tocantins, sendo uma no Cerrado "stricto 
sensu", uma em tipo cerradão e uma floresta estacionai sernidecídua. Nos rios Araguaia 
e das Mortes, foram feitas 5 amostras, sendo 3 em Cerrado e 2 em floresta estacionai 
semidecídua. Foram utilizados os mapas do Projeto RADAM de 1984, para identificar 
as diferentes tipologias vegetais e as fotografias do Satélite LI\NDS,'\ T, de 1992 para a 
identificação do local da amostra. As amostras foram de 500 metros de comprimento 
por 20 metros de largura, as identificações e materiais recolhidos compõem o trabalho 
de florística. O Inventário Florestal, por seu turno, preocupou-se em avaliar 
economicamente os diferentes tipos florestais existentes. 

- 

Diagnóstico local 

Para se levar a efeito o estudo ambiental da bacia Araguaia /Tocantins , levou-se 
em consideração o mapeamento vegetacional do PRODIAT na escala de 1:1.000.000 
e as imagens de satélites (LI\NDSAT) da área . 

Através das informações dos mapas , os rios foram divididos em segmentos a 
serem avaliados. Esses segmentos foram chamados de alto, médio e baixo e em cada um 
deles foram escolhidas cidades lindeiras como ponto de referência ,onde a vegetação 
circundante foi observada em até 70km a partir das margens. Nesses locais, sempre que 
a vegetação se apresentava bem representativa da formação original, eram feitos 
transectos de 100m x 10m, onde eram levantadas as espécies presentes na área. 

A vegetação das margens dos três rios foi observada através de viagens de barco , 
30km acima e abaixo de cada cidade referencial, durante estas viagens sempre que se 
apresentava uma vegetação representativa das formações locais também uma picada 
era feita, e examinadas as espécies presentes, além do estado geral da vegetação. 

..._,· 

- 
- 
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Caracterização regional 

r: 

A depressão dos vales do rios Tocantins/ Araguaia é tomada por cerrado "lato 
sensu", que se apresenta sob as formas de campo sujo de cerrado, campo cerrado, 
cerrado "strícto sensu" , cerradão e uma formação especial de cerrados que aparecem 
nas margens dos rios da bacia Araguaia /Tocantins chamado de campo de murundus, 
ou campo de monchões, além das formações florestais, que são chamadas de florestas 
estacionais e florestas pluviais com presença de babaçu ou não, e das zonas ecotonais 
resultantes dos contatos entre essas formações vegetais diferentes . Além disso, o 
cerrado se associa às veredas e florestas de galeria onde o solo é mais profundo e o 
lençol freático está mais à superfície, dando condições para que as raízes absorventes 
tenham água a sua disposição o ano todo , mesmo na época de estio. 

A composição do cerrado está diretamente ligada ao tipo de solo e varia na 
densidade, freqüência e dominância das espécies vegetacionais arbóreas, caracterizando 
as várias fasciações do cerrado, no entanto todos eles recobrem solos lixiviados, 
aluminizados. As espécies arbóreas que os compõem possuem fisionomia característica, 
apresentando estatura baixa, troncos tortuosos e se colocam isoladas ou agrupadas por 
sobre um tapete graminoso. 

No entanto, o cerrado que os contém hoje é considerado como o segundo biorna 
mais rico em diversidade de espécies no mundo, com condições propícias para as 
atividades agropecuárias. Atividades estas que encontraram em seus solos ácidos, 
porém recuperáveis, o lugar ideal para as grandes lavouras de soja, arroz e milho e 
criação extensiva de gado. 

r: 

r: 

r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r> 

r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r· 

Rio Araguaia 

r'· 
O rio Araguaia nasce no alto da Serra do Caiapó e desce, irrigando as terras dos 

Estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, recebendo tributários de todos estes 
Estados. 

r 

A região de Aruanã a Luís Alves, é caracterizada como predominantemente de 
floresta estacionai semidecidual e cerrado. Além disso, existem as áreas de contato entre 
estas fisionomias que caracterizam uma zona ecotonal. 

Em algumas dessas formações aparecem os babaçus, que muitas vezes dominam 
a fisionomia. r: 

r- 

No lado do Mato Grosso predominam os campos de murundus ou de 
monchões, além de serem observadas florestas de galeria e áreas de várzea. 

As floresta estacionais têm seu conceito fundamentado na dupla estacionalidade 
climática: uma seca e outra chuvosa, que condicionam seus elementos a uma perda de 
folhas que não atinge 50 % dos elementos arbóreos, durante a estação seca . 

As espécies arbóreas e arbustivas que mais aparecem aí são os ipês roxo e 
amarelo, a garapa, o jatobá, o jequitibá, o breu-mescla, o sobro, a aroeira, o 
guatarnbu, o mandíocão, a mirindiba, o freijó, canelas, angicos, o carvoeiro da mata, a 
barriguda, o cega-machado, a ucuuba, a carne-de-vaca, açoite-cavalo, marmelada-de 
cachorro, tamboril, a guapeva, pau-jangada, a candiúba, além do jerivá, a macaúba, a 
guariroba dentre outras. As florestas desta região encontram-se, atualmente, em 
processo adiantado de antropização sendo que em sua maioria foram transformadas 
em pastagens. 

r: 
r: 

r: 
r: 
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O cerrado propriamente dito se apresenta com árvores baixas dispostas de forma 
não muito agrupada, por sobre um tapete de gramíneas. Esta formação é a fisionomia 
de cerrado que apresenta maior distribuição espacial. Os componentes são típicos e se 
apresentam com pouca estatura, troncos tortuosos, folhas largas, grandes, com 
aparência de couro, casca grossa e apresentando muitas vezes pêlos nas folhas. 

As espécies mais características dessa formação são o pau-terra-da-folha-larga, a 
lixeira, o barbatimão, o murici, o pau-de-tucano, o pau-santo, o ipê-caraíba, o nó-de 
porco, o jatobá-do-cerrado. Esta formação apresenta também, um estrato menor 
formado por arbustos e herbáceas, neles podemos observar o bacupari, uma palmeira 
que se apresenta em touceiras, o tucum, o gravatá, a marmelada-de-cachorro. Na parte 
rasteira dominam espécies como o capim mumbeca, o barba de bode, entre outras 
espécies. 

Os campos de murundus nada mais são do que o cerrado que sofreu erosão 
diferenciada, sendo que as áreas mais baixas possuem o lençol freático mais na 
superfície e em período chuvoso inundam, ficando expostos apenas a parte alta. A 
vegetação dos campos de murundus é diferenciada para cada uma das partes, assim 
sendo r os morrotes ou murundus possuem vegetação do cerrado vizinho, como a 
lixeira, a sucupira-branca, a peroba-do-campo, a bosta-de-rato, a sucupira-preta, 
gravatá, marmelada-de-cachorro, e as áreas mais baixas são povoadas por gramíneas 
de campos úmidos. 

As florestas ciliares surgem onde o lençol freático está mais próximo à superfície e 
apesar de variarem de largura, serpenteiam dentro dos cerrados modificando a 
monotonia da fitofisionomia. Por disporem de água durante o período de estiagem, 
estão sempre verdes e não apresentam queda de folhagem. Quando preservadas, podem 
apresentar espécies vegetais de porte considerável . As espécies que mais são observadas 
nestas florestas são pindaíba, ipê-amarelo, o cega-machado, o jatobá, o landi, o ipê 
roxo, a quaruba. 

As florestas ciliares da bacia do rio Araguaia apresentam alguns elementos que as 
diferem de outras florestas ciliares, certos trechos ficam alguns meses sob água do rio, 
devido às enchentes, e as espécies aí são especialistas diferindo das que não se submetem 
a esse fator. Espécies como a quaruba, landi, o pau-formiga, periquiteira, predominam 
nos locais onde a água permanece por mais tempo. Nas florestas de galeria desse rio 
sobressaem o buriti, a bacaba, a macaúba, e o babaçu, que formam uma cobertura 
vegetal gregária sempre que são retiradas outras espécies arbóreas vizinhas. 

As várzeas, na área de influência do rio Araguaia, que abrangem o rio das 
Mortes pertencem ao campo cerrado e vez ou outra apresentam espécies gregárias 
como o murici ou comunidades de pau-doce, que estão perfeitamente adaptados aos 
solos com saturação hídrica. 

O trecho do médio Araguaia, que vai desde o município de Luís Alves até Caseara, 
compreendendo a Ilha do Bananal, possui características próprias e especiais, merecendo 
considerações mais detalhadas. 

- 

- 
- - - - - - 

Ilha do Bananal 

A Ilha do Bananal está situada no contexto do biorna cerrado e ocupa terras do 
Estado do Tocantins, com características pedológicas e topográficas que lhe 
ocasionaram aspectos vegetacionais próprios e que influênciaram no tipo de 
povoamento vegetacional da planície . 

- - - 
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Com o relevo praticamente plano , quase sem morros, cotas baixas aliadas às 
superfícies sem declive, grande parte da área da planície fica exposta às influências das 
inundações periódicas do rio Araguaia. 

No período das cheias, o solo da planície fica coberto de águas, e, mesmo depois 
que cessam as chuvas, o terreno fica saturado por um bom período. Nessa época 
formam-se os lagos, que são muito importantes na dinâmica da bacia do rio Araguaia. 

Devido a esses aspectos , o povoamento vegetacional da região sofreu variações, 
diferenciando-se das comunidades dos cerrados adjacentes, que não sofrem as mesmas 
influências de inundações. No entanto, não fogem da composição de espécies que 
caracterizam o cerrado, pois as comunidades vegetais da planície se diferem apenas na 
variedade de espécies que é mais limitada, justamente devido à adaptação ao ambiente 
bem mais úmido, por esse motivo é que são observadas comunidades quase puras 
compostas, por exemplo, pelo murici ou pelo pau-doce. 

A topografia plana e baixa, o lençol freático logo na superfície e as longas 
inundações agiram como fator limitante na seleção das espécies de terras baixas e terras 
mais altas . Assim, as comunidades florísticas da planície foram selecionadas devido a 
sua capacidade de suportar umidade, ocorrendo aí um processo onde as espécies menos 
resistentes ao excesso de umidade foram empurradas para as partes mais altas do 
terreno da planície, livres de inundação. 

Nessa planície predominam as áreas sujeitas a inundação , favorecendo aí as 
espécies herbáceas .inibindo a dispersão das espécies arbóreas. Esse relacionamento fica 
patente na presença dos campos cerrados (limpo e sujo), principalmente aqueles que 
sofreram erosão diferencial, formando os "campos de murundus". Além desses campos 
cerrados r fazem parte da área de inundação os cerrados propriamente dito que 
aparecem cobrindo as partes mais altas e livres de inundação e os cerradões que 
aparecem isolados ou à margem dos rios, como floresta de galerias, comunidades que 
constituem colônias, como as veredas de buritis e os babaçuais. 

r: 
r: 

r> 

r: 
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Rio das Mortes 

Para melhor visualização das características do rio das Mortes, ele foi dividido em 
três partes: a primeira, de suas nascentes até a cidade de Nova Xavantina, a segunda de 
Nova Xavantina até o início da reserva Pimenta Barbosa e a terceira e última até a foz 
com o Araguaia. 

No primeiro trecho do rio, de suas nascentes até a cidade de Nova Xavantina, a 
formação vegetal predominante é a de cerrado típico, com sua composição característica 
de um estrato graminoso e um estrato arbóreo arbustivo . 

Dentre as espécies que o compõem t aquelas que são encontradas com mais 
freqüência são a lixeira, a faveira, o pequi, vassourinha, sucupira-amargosa, pau-de 
tucano. 

Nesse trecho os cerrados se apresentam com ou sem babaçus. Outra formação 
encontrada é a do cerradão que também se apresenta em sua forma característica, com 
as espécies de cerrado, se apresentando de diferentemente de como aparecem no cerrado 
propriamente dito, isto é, as árvores possuem maior porte e o tronco retilíneo, como os 
de florestas . Apresentam um sub-bosque com espécies em regeneração, espécies 
herbáceas e poucas gramíneas . 

r: 
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No segundo segmento, de Nova Xavantina até a aldeia Pimenta Barbosa, as 
formações vegetais presentes vão de cerrado e campo sujo de cerrado até floresta 
estacional semidecidual com e/ou sem babaçu, passando pela vegetação de várzea. 

No médio rio das Mortes, a vegetação se aproxima das formações que 
caracterizam o rio Araguaia. 

Nas áreas de várzeas, os terrenos são mais planos e baixos, e muitas vezes a 
vegetação que os compõe tem origem nos cerrados, sendo que as espécies que mais se 
adaptam à sazonalidade das águas são os muricis, a copaíba-branca e o pau-doce, estas 
espécies formam, às vezes, adensamentos quase puros. 

Existe uma pequena área coberta por vegetação de floresta Estaciona} 
Semidecidual, com Babaçu, nas imediações da Reserva Indígena dos Areões, sendo esta, 
juntamente com as florestas de galeria, formações vegetais do tipo floresta observada 
neste rio. 

A formação vegetal de floresta estacionai semidecidual apresenta alguns 
elementos de floresta ombrófila e por isso é chamada de floresta mista. Em sua 
composição entram elementos como o jatobá, a garapa, o chichá, a Peroba Rosa, a 
Caroba, entre outros. 

No terceiro e último segmento, o baixo rio das Mortes, que vai da Aldeia Pimentel 
Barbosa até a foz com o Araguaia, o cerrado "stricto sensu" dá lugar ao campo sujo de 
cerrado e aos campos de murundus com uma floresta ciliar bordejando o rio. 

As florestas ciliares desta área em alguns locais não possuem mais do que 5 a 8 m 
de largura e são compostas por elementos como o landi, o pau-formiga, a pindaíba, o 
pau-pombo, entre outros. Em outros trechos ela é mais larga e sua composição se 
aproxima das florestas ciliares do rio Araguaia, e entre seus componentes estão a 
quaruba, o jatobá, os louros, a piriquitera, mais o pau-formiga e os ingás. 

Os componentes do campo sujo de cerrado são os mesmos dos cerrados 
vizinhos, variando, no entanto, na distribuição da freqüência de cada espécie, sobre o 
tapete graminoso. Da mesma forma, variando também as herbáceas que povoam os 
murundus, juntamente com as espécies arbóreo-arbustivas. 

Neste último segmento aparecem as várzeas que, semelhantes às do rio Araguaia, 
formam o chamado "Pantanal do rio das Mortes". 

- 

- - - 
- - - 

Rio Tocantins - O rio Tocantins que nasce no Estado de Goiás, está situado no biorna cerrado e 
em seu trajeto passa por todas as variações do mesmo e também por formações 
florestais e ecotonais . 

Nos cerradões, os espaços entre as árvores é menor, formando um dossel como 
nas florestas, e as gramíneas são mais raras. Além disso, formam um sub-bosque com 
espécies herbáceas e espécies em regeneração, se assemelhando, assim, a mais a uma 
floresta do que a um cerrado. Esse tipo de formação era muito encontrado ao longo do 
rio Tocantins, sendo que pela excelência de suas terras foi quase totalmente desmatado 
para a formação de pastagens, restando hoje apenas poucos e pequenos representantes 
dessa fisionomia, assim mesmo em locais de difícil acesso. 

- 

- - - - 
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Os campos cerrados são os mais encontrados ao longo do rio Tocantins, podem se 
subdividir em campo sujo e campo limpo de cerrado. Essas formações são as mais 
rarefeitas das formações de cerrado e podem ser naturais ou não. Nos campos sujos de 
cerrado, as arvoretas e os arbustos se espalham esparsamente por sobre um tapete de 
gramíneas. No campo limpo, as espécies são herbáceas e graminosas, raramente 
ocorrendo um arbusto. 

r- 

,,.-. 

Associados aos cerrados de todos os tipos vamos encontrar as florestas ciliares ou 
as veredas, formando as fisionomias contrastantes, por estarem associadas à água. 
Estão sempre verdes e possuem estrutura e composição florística diferente dos 
cerrados, formando verdadeiros cordões verdes serpenteando sobre os campos, 
quebrando a monotonia da paisagem. 

As veredas são formações com a palmeira Buriti, sobre solo hidromórfico e 
vizinhas de campos úmidos. 

As florestas ciliares são formações compostas por espécies arbóreas de tronco 
ereto, que constituem estratos. São compostos por espécies diferentes das do cerrado, 
como o pau-pombo, a pindaíba, o landi, a pinha-do-brejo, o marinheiro entre outras. 

Em alguns locais, ao longo da extensão do rio, os cerrados chegam até as suas 
margens imediatas, não formando florestas ciliares. 

Além dos cerrados na área de influência do rio, estão presentes também as 
florestas, com babaçu ou não. Essas formações aparecem mais ao norte, nos limites do 
Estado do Tocantins com o Maranhão, e são compostas por arvóres com mais de 15m, 
retas, e com palmas nas copas. Na parte inferior possuem um sub-bosque formado 
por espécies arbustivas, espécies em regeneração, espécies herbáceas e poucas 
gramíneas. As espécies mais encontradas nessas formações são: a castanheira, o 
mogno, o cedro, as palmeiras babaçu e o inajá, como os mais significativos. 

r: 
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LIMNOLOGIA 
r: A água é um bem vulnerável e finito, por isso mesmo recebe um valor econômico 

acentuado. A Hidrovia estará se utilizando desse bem. r: 

r: 

O estudo dos organismos aquáticos é uma forte ferramenta para averiguar o 
reflexo das alterações que a comunidade aquática ultrapassa. Por esta razão foram 
amplamente estudadas a microflora e a microfauna aquática, buscando uma indicação 
de possíveis alterações na cadeia trófica. ou seja, na cadeia alimentar e nutricional dos 
peixes. e de animais aquáticos. 

Os estudos limnológicos foram conduzidos em dois níveis, sendo um sobre a 
fauna aquática e outro sobre as plantas aquáticas . 

r: 
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.MACROFAUNA BENTÔNICA 

r: 

Os habitats de água doce podem ser classificados em ecossistemas lênticos (lagos e 
reservatórios), ecossistemas )óticos (rios e riachos) e alagados (brejos e pântanos); 
enquanto que as águas subterrâneas constituem um grande reservatório de água doce, 
porém não são considerados ecossistemas por possuírem pouca ou nenhuma vida. 

O estudo realizado teve como objetivo o levantamento da composição faunística 
dos organismos aquáticos dos rios, verificando-se a influência do regime pluviométrico 
(estações de seca e chuvosa) e do próprio ecossistema sobre estes indivíduos. 
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Devido às características hidrogeológicas do rio Araguaia, as quais proporcionam 
um substrato praticamente arenoso, as densidades de organismos bentônicos são 
menores, quando comparadas com o Mortes e o Tocantins. 

COMUNIDADES FITOPIANCTÔNICAS 

O elo inicial da cadeia trófica são os produtores, que nos rios estarão 
representados pelas algas e macrófitas aquáticas. O fitoplâncton vem sendo utilizado 
como um bioindicador de alterações em ambientes aquáticos. A análise de sua 
diversidade é um critério ecológico que retrata com maior eficácia o estado de saúde de 
um rio. O rio que apresentou maior riqueza específica e densidade foi o rio Araguaia. 
Os resultados apresentados estiveram de acordo com o esperado para rios deste padrão. 

- 
7.4 MEIO ANTRÓPICO 

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - Segundo os dados do censo demográfico do IBGE relativos ao ano de 1996, os 
municípios ribeirinhos que fazem parte da área de influência direta do empreendimento 
somavam, naquele ano, 328.972 habitantes, 60,5% deles concentrados no eixo 
Araguaia. Se no decorrer da década de 1980, o crescimento demográfico da região foi 
discreto (0,9%), no período 1991 / 1996 houve um decréscimo da população residente 
da ordem de -2,21 %. 

- 
Durante os anos 80 a população do eixo Araguaia cresceu em 5%. As maiores 

taxas de crescimento anual durante a década pertenciam a Santa Terezinha (9,42%), São 
Geraldo do Araguaia (8,37%) e Cocalinho (7,60%). Conceição do Araguaia, São Geraldo 
do Araguaia e Xambioá tinham as densidades demográficas mais elevadas: 6,25 
hab/km", 5,85 hab/krn" e 4,60 hab/km:, respectivamente. A população durante aquela 
década era majoritariamente masculina (53,4%) e fortemente rural (71,0%). 

Em 1996, os municípios localizados no eixo Araguaia reuniam um contingente 
populacional de 199.132 pessoas, o que representa uma diminuição da população 
residente em -0,93% com a maioria dos municípios perdendo população. 

Os municípios mais populosos eram Conceição do Araguaia, com 29,5%, São 
Geraldo do Araguaia e São Miguel do Araguaia com, respectivamente, 18% e 10,7% da 
população total. Portanto, se somados, concentravam cerca de 58% da população 
residente de toda a região. 

O perfil da população durante o período persiste masculino, mas processa-se uma 
intensa urbanização com a queda da participação percentual do campo para 41, 1 %. 

A densidade demográfica média para a região era de 2,72 hab/km", com alguns 
municípios com índices bem acima desta média: são os casos de Xambioá com 8,0 
hah/km", Conceição do Araguaia com 6,3 hah/krrf e São Geraldo do Araguaia com 5,5 
hah/km". 

- - - 

Observando-se a distribuição da população por grupos etários, verifica-se que 
52,6% da população tinha, naquele ano, até 19 anos de idade. Esta concentração da 
população nesta faixa etária implica em maiores demandas por estruturas de ensino e 
qualificação e baixa produtividade da mão-de-obra. ·- - - - 
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No decorrer dos últimos 16 anos a população do eixo Tocantins vem decrescendo. 
Nos anos 80 houve uma diminuição de 4,7% e nos 90 ela foi de 4,2%. As maiores taxas 
de crescimento anual em 1991 pertenciam a Estreito (5, 18%) e Miracema (4,24%) e os 
índices mais elevados de densidade demográfica eram de Estreito, Miracema e 
Babaçulândia: 6,20 hab/krn", 5,95 hab/krrf e 4,81 hah/krrr', respectivamente. 

Se em 1980 a população da região era majoritariamente masculina (51,3%) e 
acentuadamente rural (72,3%), no decorrer dos anos 80 e 90 a população urbana 
aumenta sua participação percentual alcançando uma situação de ligeiro equilíbrio: 
50,6% em 1996. 

Em 1996, a população total dos municípios do eixo somava 129.840 habitantes, 
-4,2% em relação a 1991, como já foi assinalado. Grande parte dos municípios da 
região perdeu população, sendo os casos mais significativos os de Pedro Afonso (-36%) e 
Filadélfia (-32,8%). Carolina (20,7%), Estreito (18,9%), Nova Xavantina (14,6%) e 
Miracema (13,5%) eram os mais populosos. Juntos concentravam 67,7% da 
população total. 

A distribuição da população por sexo revela um ligeiro predomínio dos homens 
sobre as mulheres, com percentual de 52,3%. 

A análise da população por local de domicílio indica que predominava, naquele 
ano, a urbana com 50,6% em relação ao total. 

A densidade demográfica média para a região era de 3,40 hab/krn", e acima desta 
média encontravam-se os municípios de Estreito com 6,62% hab/krrr', Miracema com 
6,20 hab/km'', Babaçulândia com 4,66 hab/krrr', Pedro Afonso com 4,20 hab/krrr', 
Carolina com 4,15 hab/krrr', Nova Xavantina com 3,97 hab/krrf e Filadélfia com 3,71 
hah/km", 

Com relação aos grupos etários, verifica-se que a tendência era de diminuição da 
participação percentual na medida crescente dos grupos etários. Assim o grupo de até 9 
anos concentrava 28% do total, o de 1 O a 19 anos 25%, o de 20 a 2 9 anos 16%, o de 30 
a 39 anos 11 %, o de 40 a 49 anos 8%, o de 50 a 59 anos 6% e o de 60 anos e mais 6,5%. 
Portanto, 53% da população tinha até 19 anos de idade. 

MIGRAÇÃO 

Em 1988 o contingente total do Brasil de chefes e cônjuges de chefes de domicílios 
não-naturais da unidade da federação onde residiam era de 14.050.747 pessoas. 

Este contingente de não-naturais encontrava-se distribuído nas grandes regiões de 
residência da seguinte maneira: 54,3% na Região Sudeste; 15 ,8% na Região Centro 
Oeste; 14,4% na Região Sul; 11,9% na Região Nordeste; e 3,6% na Região Norte. Assim, 
o Centro-Oeste foi a segunda região que detinha maior número de migrantes e o Norte 
a menor. 

A maior concentração de chefes e cônjuges de chefes de domicílios migrantes na 
Região Sudeste foi resultado de intensos deslocamentos espaciais a partir de todas as 
grandes regiões de nascimento. Assim, 47,7% dos que haviam nascido na Região Norte, 
58,7% dos que haviam nascido no Nordeste e 36,7% dos que haviam nascido no 
Centro-Oeste migraram para o Sudeste. 
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No caso das grandes regiões Norte e_ Nordeste, a transferência de seus naturais 
para o Sudeste superou a fixação dos nortistas e nordestinos nas respectivas regiões 
(32,3% dos nortistas permaneceram na Região Norte e apenas 22,0% dos nordestinos 
permaneceram na Região Nordeste). No Centro-Oeste, ao contrário, a fixação de seus 
naturais na respectiva região superou a transferência dos que nasceram naquela região 
para o Sudeste (48,0% dos que haviam nascido na Região Centro-Oeste permaneceram 
na região). 

O Centro-Oeste foi a região que recebeu o maior contingente de migrantes, pois 
apenas 9% dos que residiam na Região Centro-Oeste eram naturais desta região. Com 
relação às demais grandes regiões, o quadro era o seguinte: 22, 9% dos que residiam na 
Região Norte haviam nascido na própria região; e 81,3% dos que residiam no Nordeste 
eram naturais da própria Região Nordeste. Desta forma, nota-se que o fluxo migratório 
em direção à Região Nordeste foi o menor de todos, pois, dos que lá residiam, apenas 
18,5% eram oriundos de outras grandes regiões do País. 

Além disso. constata-se que, dentro do universo considerado de migrantes que 
residiam na Regiões Norte, os nordestinos predominavam (41,3%), sendo também 
bastante numerosos na Região Centro-Oeste (35,9%). Da mesma forma, dentro do 
universo considerado de migrantes que residiam na Grande Região Centro-Oeste, os 
naturais da Região Sudeste predominavam (43,3%). 

Os dados levantados em 1992 nos dão o seguinte quadro: o Maranhão foi o que 
recebeu o menor fluxo migratório, uma vez que 90,2% da população residente eram 
nascidos no próprio estado; o Estado do Mato Grosso foi o que recebeu o maior fluxo 
uma vez que 51,4% de sua população lá haviam nascido. 

INDICADORES SOCIAIS (PDBREZA) 

Entre os cinco estados envolvidos, verifica-se que Goiás tem a maioria de suas 
crianças situadas nos índices mais favoráveis, cabendo apenas dar melhores condições a 
uma pequena parcela. De fato, 58, 1 % de suas crianças encontravam-se na condição 
melhor e 32% em condições intermediárias. 

O Estado de Mato Grosso, tendo grande parcela de seus municípios localizados 
nos dois primeiros grupos, passa por um momento de transição, já que quase metade 
de suas crianças (45,8%) se encontra no intervalo de condições médias de sobrevivência. 

Os estados do Tocantins e Pará têm condições semelhantes com a maioria de suas 
crianças de O a 6 anos localizadas, respectivamente, nos intervalos de pior (36, 1 % e 
33, 1 %) e intermediária (3 7,0% e 41,8%). 

O Estado do Maranhão, que tem um índice de 0,920, é o que se encontra em pior 
situação: 53,3% de sua população de crianças de O a 6 anos encontravam-se neste 
intervalo e 10,8% numa situação intermediária. 

COMUNICAÇÕES 

Embora o setor de comunicação à distância tenha sido um dos que apresentaram 
maior avanço nos últimos anos, percebe-se que, nessa região do Brasil, esse avanço não 
aconteceu. Pode-se dizer que nem em qualidade e nem em quantidade. 

Considerando os vários municípios, ao longo de todos os trechos do 
empreendimento, constata-se uma média de 209 terminais instalados, por sede, com 
média mensal de chamadas em torno de 123.000 pulsos. 
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O aspecto positivo do setor é a integração do sistema DDD e DDI que ocorre 
mesmo naquelas localidades onde opera apenas um posto de serviços. 

A comunicação via televisão alcança a todos os municípios incluídos na área de 
influência direta, seja através de estações de televisão localizadas na própria cidade, 
como acontece em Carolina, Nova Xavantina e Conceição do Araguaia, ou de estações 
situadas em outras cidades do estado, como é a recepção em Tocantínia, Itapiratins e 
Pedro Afonso, que recebem imagens geradas em Araguaína; seja através de sinais de 
estações repetidoras ou retransmissoras, como ocorre em São Geraldo do Araguaia, 
Estreito, Filadélfia, Xambioá: ou ainda, como acontece na grande maioria dos 
municípios, as imagens geradas no Rio de Janeiro e em São Paulo são captadas 
diretamente dos satélites por meio de antenas parabólicas. 

Nem todas as cidades da área de influência direta, como se constata, possuem 
emissoras de rádio. entretanto, em todas elas podem ser captados os sinais de grandes 
emissoras do país, como Rádio Globo, Nacional, Jovem Pan e Bandeirantes, e das 
grandes emissoras regionais, como Rádio Nacional de Brasília e Brasil Central de 
Goiânia. 

Quanto a comunicação via sistema de correios, todas as cidades ao longo dos 
trechos do empreendimento, na área de influência direta, são servidas por posto de 
serviço ou por agência da empresa de Correios e Telégrafos. As cidades de maior porte 
possuem agências desta empresa, enquanto que as cidades menores dispõem de postos 
de serviços. 

CTILTIIRA E LAZER 

Algumas cidades ainda sustentam tradições seculares cujos traços podem ser 
percebidos na culinária, nas festas religiosas, costumes populares e na habilidade 
artesanal. 

Como se percebe as ações e manifestações culturais da população destas cidades 
são muito parecidas e têm íntima ligação com a sua própria origem. A vida simples, o 
apego à terra, à família e às tradições, bem como um senso de justiça baseado na 
honestidade e solidariedade, são características marcantes desse povo. Por isso sua 
cultura é singela. 

As opções de lazer desta população são, de certa forma, restritas, isso se 
considerarmos a quantidade de equipamentos disponíveis. Por outro lado são 
privilegiados por terem ao seu dispor locais naturais de rara beleza. 

EDUCAÇÃO 

No eixo Araguaia, a estimativa da taxa de analfabetismo média para pessoas de 
15 anos e mais, segundo dados do IBGE/1991 e SEPIAN/T0/1994, girava em torno de 
35%, sendo mais elevada em São- Geraldo do Araguaia, onde 48,4% das pessoas de 15 
anos e mais eram analfabetas. São Miguel do Araguaia e Araguanã eram os que 
estavam em melhor situação: cerca de 24% de taxa de analfabetismo para as pessoas de 
15 anos e mais. 

Já no eixo Tocantins, onde a média da taxa de analfabetismo das pessoas de 15 
anos e mais girava em torno de 33%, o município de Itapiratins tinha o índice mais 
alto: 43 ,3% das pessoas de 15 anos e mais eram analfabetas. Nova Xavantina/MT e 
Miracema/TO tinham os menores índices: 24,8% e 26, 1 % , respectivamente. 

RIMA 69 



No conjunto da área de influência, o sistema de ensino atende parcialmente até o 
2º grau e, em menor escala, o 3° grau, uma vez que predominam, estabelecimentos de 
1 ° e 2º Grau com divisão de competência legal, onde o município arca com as escolas de 
1º Grau e o Estado com as de 2°. Assim sendo, as escolas rurais são praticamente todas 
municipais. 

O ensino de 3° grau é oferecido em Luciara, Conceição do Araguaia, que dispõe de 
uma extensão da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e um Campus Avançado da 
Universidade Federal do Pará - UFPA, Nova Xavantina que também dispõe de um 
Campus Avançado da Universidade Estadual de Mato Grosso, atendendo 120 alunos 
com o curso de Ciências Físicas e Biológicas, e Imperatriz que possui duas unidades de 
ensino superior (sendo uma delas Federal e a outra Estadual). 

ALIMENTAÇÃO ·...) 

Os hábitos alimentares da população residente na área de influência direta do 
empreendimento não são muito diferentes dos mesmos hábitos alimentares do restante 
da maioria da população brasileira. Ou seja, a base da alimentação é o arroz, o feijão e a 
carne. 

Como a população na área de influência direta vive à beira dos rios, ela, 
naturalmente, tem à sua mesa, além dos tradicionais arroz e feijão, a carne de peixe, 
que é rica não só em proteínas mas também em vitaminas. Além desses outros 
alimentos participam, com menor freqüência ou intercaladamente, os legumes, as 
verduras além de ovos. 

As frutas são outra fonte importante de vitaminas, entretanto, na região não se 
faz uso delas como seria ideal. Várias frutas típicas da região possuem alto teor 
vitamínico, mas no entanto são, ainda, pouco consumidas. 

TURISMO 

Os trechos relativos ao empreendimento compõem um dos cenários mais 
interessantes do país em termos de belezas naturais e diversidade da flora e da fauna. 

Os rios Araguaia e Tocantins são conhecidos pela beleza de suas praias, expostas 
na época da vazante, e pela variedade e quantidade de peixes que possuem. 

Algumas cidades saíram à frente e hoje são tradicionais pontos turísticos. No eixo 
Araguaia, ao longo da área de influência do empreendimento, destacam-se as cidades de 
Aruanã, São Félix e Conceição do Araguaia como as que recebem maior número de 
turistas. Em seguida vem Xambioá, Luís Alves e Araguacema. É comum as cidades 
ribeirinhas, mesmo as menores, receberem um contingente de turistas várias vezes 
superior a sua própria população. É nesses momentos que fica visível a falta de 
estrutura da maioria desta cidades e o quanto há ainda por fazer para se alcançar um 
nível razoável. ·· 

- 
- 

No eixo Tocantins, ao longo da área de influência direta, as cidade que mais se 
destacam pela procura de turistas são Miracema e Carolina. Na duas cidades as 
prefeituras locais montam uma estrutura no rio para receber os visitantes. Também no 
rio Tocantins as cidades ribeirinhas suportam um número de visitantes maior que sua 
própria população. 

Todos esses municípios passaram a integrar a AMPTUR - Associação dos 
Municípios com Potencial Turísitico do Brasil. 

- 
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r: 

O potencial turístico da região compreendida pelo empreendimento é tão grande 
que não se limita aos encantos das praias e dos rios. Há outras opções de igual beleza e 
valor ecológico que apresentam boas condições de exploração. São serras, cavernas, 
cachoeiras, igarapés, veredas e matas de exuberante beleza. 

r: SEGURANÇA PÚBLICA 

r 
r: 

As cidades localizadas na área de influência direta têm a zelar pela segurança 
pública a: Polícia Militar e a Polícia Civil. 

A maioria delas conta com destacamentos dos batalhões regionais sediados nas 
cidades maiores ou nas capitais. 

Segundo as pesquisas e levantamentos realizados, todas essas cidades apresentam 
baixo índice de criminalidade. No geral os principais delitos constituem-se em pequenos 
furtos e lesões corporais. Em nenhuma das cidades os delitos mais sérios como 
latrocínio, seqüestros e outros ocorrem com freqüência, talvez em razão do ritmo de 
vida de seus moradores e o cultivo dos tradicionais hábitos pacatos, típicos das 
comunidades interioranas. 

r: 
r 
r 

r: 
HABITAÇÃO 

r: 
Embora não haja levantamentos oficiais e atualizados disponíveis, constata-se 

que, em razão da ausência de programas abrangentes de moradia nos últimos anos, 
exista uma grande carência habitacional em grande parte das cidades, na área de 
influência direta. Esta situação gerou algumas ações e busca de investimentos 
emergenciais para atendimento dessa parcela da população e assim surgiram alguns 
assentamentos que nem sempre atenderam toda a demanda nem as concepções 
urbanísticas adequadas. 

O diagnóstico da situação das moradias em toda região alvo, revela que há 
necessidade de uma atenção maior por parte dos governos, tanto federal como estadual 
e municipal, e um esforço no sentido de promover uma melhoria nas condições de 
grande parte das atuais habitações, tanto urbanas quanto rurais, bem como 
implementar programas de assentamentos orientados urbanisticamente para suprir a 
demanda e ainda como forma de se evitar o êxodo para as cidades grandes. O quadro 
abaixo revela a situação dos últimos assentamentos em grande parte das cidades da 
área de influência direta. 

r: 
r 

r: 

ASSOCIATIVISMO E PARTICIPAÇÃO POLíTICO- SOCIAL 
r: 

r: 

Em praticamente todas as cidades do projeto verifica-se a presença de uma 
multiplicidade de associações, variando-se em muito seu caráter: de classe, recreativas, 
produtoras, cooperativas, culturais, comunitárias, filantrópicas. 

O número e o tipo de associação variam muito em função do tamanho da 
comunidade, de seu perfil urbano-rural, da principal atividade geradora de emprego e 
renda, de sua cultura e tradições. Assim, por exemplo, em Luís Alves há uma bem 
organizada associação de pescadores com mais de 200 filiados. - 
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A pesquisa sindical do IBGE referente ao ano de 1992 indica que os cinco estados 
envolvidos reuniam um total de 1.232 sindicatos, o que representava 11 % do total 
existente no país. A maior parte delas situadas nos estados do Maranhão, Goiás e Pará. 
A maioria era de base territorial municipal, e 53,2% eram urbanas, com exceção do 
Estado do Tocantins, onde as rurais predominavam amplamente. Observa-se o grande 
predomínio das organizações de empregados urbanos e rurais. Em todos os estados a 
participação percentual dos sindicatos na faixa de 101 a 500 filiados predomina. 
Historicamente, o campo brasileiro tem sido cenário de violentos conflitos sociais. Neste 
sentido a região do Bico-do-Papagaio, que envolve os estados do Tocantins, Pará e 
Maranhão, tornou-se uma das mais violentas do país. Ali a luta pela posse da terra, 
onde a grilagem e a pistolagem têm sido prática constante, têm causado centenas de 
vítimas durante os últimos anos. Estas vítimas têm sido dirigentes de sindicatos de 
trabalhadores rurais, líderes religiosos, parlamentares e, mais recentemente, membros 
do Movimento dos Sem-terra. 

Esta mesma lógica da relação Estado-Sociedade Civil pode ser observada com 
relação à participação política. Apesar da incorporação cada vez maior de vários 
segmentos ao exercíco da cidadania eleitoral (analfabetos, jovens de 16 anos), a 
marginalização eleitoral é uma característica do colégio eleitoral, apesar de o título ter 
se tornado o primeiro documento brasileiro, até mesmo em relação à Certidão de 
Nascimento ou Carteira de Identidade. 

De forma geral, verifica-se nos estados envolvidos que, à medida que aumentam a 
renda pessoal ou o nível de instrução, diminui a taxa de marginalidade eleitoral. 

CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO 

-· 
- 

Com base na análise e interpretação de imagens lANDSAT (1996), na escala de 
1/250.000, pode-se constatar a seguinte caracterização do uso do solo, na área de 
influência direta (faixa de aproximadamente 10km ao longo de cada margem): 

Eixo Araguaia/Rio das Mortes 

Acima de Aruanã (região de Registro do Araguaia), a mata ciliar encontra-se 
interrompida em diversos momentos por pastagens naturais ou plantados/áreas de 
cultivas, os quais assumem domínio maior acima de Barra do Garças. 

Observa-se a partir de Aruanã, até pouco abaixo de Santa Terezinha, extensa zona 
susceptível a inundação, onde se percebe o domínio de pastagens naturais. Constata-se 
ainda extensa presença de pastos plantados ou áreas de cultivas em superfícies emersas, 
sobretudo entre Aruanã e Luís Alves (São Miguel do Araguaia). 

A floresta ciliar ou galeria encontra-se presente ao longo dos rios Araguaia/das 
Mortes, numa faixa que varia de algumas dezenas de metros até próximo a 1 O 
quilômetros de largura, como na região de Bandeirantes (Nova Crixás). Na região de 
Cocalinho, como entre São Félix do Araguaia e Luciara, prevalecem áreas de cultivas 
sujeitas à inundação. 

Abaixo de Santa Terezinha verificam-se recortes geométricos representados por 
pastos plantados ou áreas de cultivo no domínio da vegetação natural, assumindo 
maior proporção na região de Couto Magalhães, como em Conceição do Araguaia. A 
partir de Conceição do Araguaia a mata ciliar é substituída por pastos naturais ou 
plantados, prevalecendo o referido mosaico até a região de Xambioá-São Geraldo do 
Araguaia. Este comportamento pode ser melhor evidenciado quantitativamente pela 
expressividade assumida pelas áreas susceptíveis à inundação (43,84% da área de 
influência direta) bem como das pastagens naturais que representam 43,66% da área 
em questão. 

- 
·-..,1 

- 
- 
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r: 

Eixo Tocantins 
r: Ao contrário da região do rio Araguaia, diferentes modalidades de uso ocorrem 

em áreas isentas de inundação (as áreas susceptíveis à inundação se restringem a região 
de Porto Nacional - presença de bancos de areia - bem como Miracema do Tocantins e 
na região de Babaçulândia, individualizada por pastagens naturais). 

Enquanto na região de Miracerna do Tocantins prevalece o domínio das pastagens 
naturais, a partir de Pedro Afonso até a região de Filadélfia observa-se aumento 
significativo de pastagens plantadas/áreas de cultivo. As pastagens naturais voltam a 
predominar na região de Tocantinópolis, embora com a considerável presença de 
manchas geométricas representadas por pastos plantados e áreas de cultivo. 

Poucos são os remanescentes extensos da cobertura vegetal natural e pouca a 
presença da mata ciliar ao longo do rio Tocantins, embora constata-se com freqüência a 
mata galeria em seus tributários, interceptando as diferentes formas de uso. 

Quantitativamente, a região em estudo apresenta pouco mais de 3% da área 
sujeita à inundação. Do restante, 43,56% referem-se ao domínio de pastagens naturais, 
seguida da presença de pastos plantados/áreas de cultivo, correspondentes a 19,55% da 
mesma. A vegetação natural e a mata galeria somam pouco mais de 33%. 

ATWIDADES ECONÔMICAS 

r: 

r: 

r- 

Agropecuária 

Com base nos dados preliminares do censo agropecuário (1996), observa-se nos 
eixos Araguaia/Tocantins, que enquanto 65% dos estabelecimentos com mais de 50 há, 
correspondem a uma área de pouco mais de 3%, 6% dos estabelecimentos com mais de 
500 ha representam 57,3% da área dos mesmos. 

r 

Tab, - Estrutura Fundiária ao longo do Araguata- Tocantins 
Classes (ha) Estabelecimentos Are a 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 
()..50 558 65,8 3.357,5 3,1 
50-100 76 9.0 5.833,3 5,4 
100-500 161 19,0 37.256,1 34,2 
500-1.000 32 3,8 19.207,3 17,7 
mais de 1.000 20 2.4 43.107,3 39,6 
Total 847 100,0 108.761,5 100,0 r: 

r 
O comportamento apresentado evidencia uma forte concentração da terra na 

região, caracterizada por extensos latifúndios (39,6% da área em questão representada 
por propriedades acima de 1.000 ha.) que destinam muito mais a atividades de uma 
pecuária extensiva em relação a uma agricultura relativamente incipiente. 

r: 
Produção agropecuária 

r 
r: 
r: 

Com o objetivo de evidenciar a produção agricola dos municípios e respectivas 
microrregiões que integram as bacias do Araguaia e do Tocantins, foram selecionados 
alguns produtos básicos tradicionais (arroz, feijão, mandioca e milho), além da soja que 
atualmente assume a condição de indicador da expansão da fronteira agrícola na região. 
Com relação a pecuária priorizou-se o comportamento do rebanho bovino e a produção 
de leite, além da produção extrativista para a área de influência indireta. Como 
indicador temporal selecionou-se o período de 1980 a 1994 (dados da Produção 
Agrícola Municipal, IBGE). 
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Eixo Araguaia/Rio das Mortes 

Com relação à produção agrícola destaca-se a região do rio Formoso e Canarana 
na produção do arroz, sendo que 

Nova Xavantina e Conceição do Araguaia também merecem destaque. 

A microrregião Redenção destaca-se na produção do feijão e da mandioca, 
individualizada pelos municípios de Redenção e rio Maria. 

O milho assume maiores proporções nas microrregiões de Redenção, Canarana e 
Norte Araguaia, além de Conceição do Araguaia, representada pelo município 
homónimo. - A produção da soja é destacada pelas rnicrorregíões de Canarana (mais de 50% da 
área plantada) e Tesouro, onde se individualizam os municípios de Nova Xavantina e 
Novo São Joaquim. 

A criação bovina se caracteriza como atividade econômica principal na região do 
Araguaia, destacando-se as microrregiões rio Vermelho, Redenção e São Miguel do 
Araguaia pelos municípios de Nova Crixás e São Miguel do Araguaia. Ainda com quase 
um milhão de cabeças evidenciam-se Canarana e Conceição do Araguaia, representadas 
pelos municípios homônimos. A produção leiteira apresenta estreita correspondência 
com o domínio bovino, com exceção de Canarana, Médio Araguaia, Norte Araguaia e 
São Miguel do Araguaia, onde predomina o gado de corte. 

Também as mícrorregiões Redenção e Conceição do Araguaia assumem destaque 
quanto a criação de suínos, evidenciando-se Conceição do Araguaia. 

Em síntese, observa-se um certo domínio económico regional, quanto a produção 
agrícola, pelas microrregiões homogêneas Redenção, rio Vermelho e Conceição do 
Araguaia, destacando-se na última o município de Conceição do Araguaia. Inclui-se aí a 
microrregião São Miguel do Araguaia na atividade pecuária, com destaque para rio 
Vermelho com relação à produção voltada a exportação, tendo como referência a soja, 
destacam-se as microrregiões Canarana e Tesouro. As rnicrorregíões Redenção e 
Conceição do Araguaia, ambas no Pará, também se individualizam quanto a produção 
de lenhas e toras. 

- - 
Eixo Tocantins - 

A produção de arroz na região do Tocantins é bastante reduzida em relação ao 
Araguaia, com tendência decrescente ao longo dos anos. Atualmente observa-se uma 
certa evidência com relação à microrregião Porto Franco, tendo Carolina como 
destaque. 

O feijão, representado por pequena produção, tem como destaque a microrregião 
Porto Nacional (município de Pedro Afonso), além de Porto Franco (município de 
Carolina) e Miracema do Tocantins, caracterizada pelo município homónimo. 

A mandioca é representada pelas microrregiões Araguaína (com destaque para 
Filadélfia), Jalapão e Porto Franco (Carolina). Porto Franco, através do município de 
Estreito, destaca-se ainda na produção do milho. 

A soja tem como destaque a microrregião de Porto Nacional, onde o município de 
Pedro Afonso representa mais de 50% da produção da mesma. 

- 
...., - - 
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A criação bovina na região do Tocantins é pelo menos um terço em relação à 
evidenciada no Araguaia. As microrregiões Porto Nacional, Miracerna do Tocantins, 
Jalapão e Araguaína representam a maior produção regional, destacando-se os 
municípios de Carolina, Miracema do Tocantins e Filadélfia. A produção leiteira é 
assumida pela microrregião Porto Franco, tendo Estreito como destaque. 

A criação de suínos também encontra-se individualizada pelas microrregiões 
Jalapão, tendo Filadélfia como destaque, e Porto Nacional. 

O extrativismo é representado pela microrregião Bico-do-Papagaio, com uma 
produção de mais de 17.000 toneladas de babaçu, seguida de Porto Franco. 

Em síntese, torna-se possível individualizar as microrregiões de Porto Franco, 
Porto Nacional, Araguaína e Miracema do Tocantins pela produção agropecuária, com 
menor destaque para Jalapão. Os municípios de Carolina, Filadélfia, Estreito e 
Miracema do Tocantins destacam-se no contexto da área de influência direta. Com 
relação ao cultivo para exportação, representado pela soja, destacam-se as 
microrregiões de Porto Nacional, onde individualizam-se Pedro Afonso, Jalapão e Porto 
Franco (Carolina e Estreito). 

r: 

r: 
r 
r: 
r· 
r: 

r: 
r: 
r: 

ARQUEOLOGL4 

r: 
r 

Os dados indicam que o potencial arqueológico da área da Hidrovia é extenso e 
pouco conhecido do ponto de vista arqueológico, mesmo existindo alguns segmentos 
mais estudados. Esta potencialidade levou inúmeros pesquisadores a desenvolverem 
projetos de pesquisas nestas regiões, sendo que atualmente a falta de recursos para que 
instituições científicas desenvolvam novos projetos tem impossibilitado a continuidade 
das pesquisas acadêmicas em todo o Brasil, interrompendo o processo contínuo da 
produção do conhecimento científico. 

Foi realizado um levantamento intensivo de campo em toda a área de influência 
dos rios das Mortes e Araguaia, e no rio Tocantins, como não ocorrerão intervenções, 
foi feito uma pesquisa bibliográfica abrangendo os diversos segmentos envolvidos. 

r 

r COMUNIDADES INDÍGENAS 
r: 

r: 

Os grupos indígenas localizados na área de influência do corredor Centro-Norte 
pertencem a dois grupos lingüísticos e culturais distintos: os Macro-Jê e Tupi. Os 
grupos Macro-Jê são os Karajá (Karajá do Norte, Javaé e Kar~iá), os Xerente e os 
Xavante (que formam um subgrupo específico, denominado Akuen), aqueles 
classificados como Timbira (os Krahô, Apinajé e Krikati) e os Bororo. O único 
representante Tupi na área de influência da Hidrovia é o povo Tapirapé. Apesar da 
predominância Macro-Jê, as especificidades de cada povo apontadas nos estudos são 
fundamentais para compreender as diferenças na relação daqueles grupos quanto aos 
acidentes da história de contato CJJm as frentes de expansão, o modo de ocupação/uso 
do território e dos recursos naturais, a relação com os não-índios e a sociedade 
envolvente, etc. 

r: 
r: 
r: 

r: 

De modo genérico, as questões com que se defrontam hoje os grupos indígenas 
citados são semelhantes e tiveram sua origem no caráter da frente de expansão da 
sociedade nacional sobre os territórios originais ocupados por aqueles povos. Esta 
frente, agropastoril e colonizadora (diferente, pois, daquela que penetrou, por exemplo, 
a Amazônia e que foi basicamente predadora de recursos naturais e de mão-de-obra 
indígena e - por isso mesmo - sem preocupação explícita com a colonização da região), 
começou a pressionar sistematicamente os territórios ocupados pelos povos indígenas 
do Brasil Central a partir de meados do século XVIII. 

r>. 

- 
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A resistência armada destes povos indígenas em defesa de suas terras se 

prolongaria até os anos 60 do século XX, quando os Xavante "aceitam", finalmente, 
conviver pacificamente com os não-índios. Os outros grupos já haviam "aceitado", até 
meados do século XIX, a convivência com a sociedade nacional. Este fato é demonstrado 
através da instalação de missões religiosas e militares entre estes povos e o subsequente 
estabelecimento de núcleos populacionais perenes nos limites das terras indígenas. 

Isto não quer dizer que esta convivência continuou "pacífica" ao longo de todo 
esse tempo; ao contrário, os preconceitos mútuos, a ambição e a ganância dos não 
índios (e, aos olhos dos índios, seu inusitado e descontrolado crescimento demográfico) 
continuariam a propiciar escaramuças e conflitos localizados em todas as áreas 
indígenas da região. 

É a repercussão desses conflitos, para além do nível local, que levará o então 
Serviço de Proteção aos Índios, a partir dos anos 30 deste século, a estabelecer seus 
postos de assistência entre aqueles grupos e a tomar algumas atitudes em defesa de seus 
direitos. Porém, o preço desta proteção - em geral pouco eficaz - será a imposição aos 
índios de uma dependência política (e econômica em alguns casos) para com a agência 
governamental. 

Apesar do longo tempo de contato e da drástica redução populacional e territorial 
sofrida nas primeiras décadas do contato, estes grupos vêm mantendo - em graus de 
dificuldade diversos - sua organização social e política, seus complexos sistemas rituais 
e, sobretudo, suas línguas, Este tradicionalismo foi mantido, em parte, em função do 
caráter da frente de expansão acima mencionado. 

Atualmente, os territórios ocupados pelos povos Timbira, Karajá, Xavante e 
Bororo são descontínuos, formando ilhas que variam entre 1.000 a 400.000 hectares, 
cercadas ou mesmo invadidas por estabelecimentos agropastoris e núcleos urbanos. 

Esses territórios estão localizados em uma região onde a violência da luta pela 
posse da terra foi notória ao longo da década de 1970, com o avanço da incorporação 
de terras aos empreendimentos agropastoris, capitalizados, pelos governos militares, 
no contexto da famigerada "política de integração nacional". Esta política, que 
patrocinou a abertura de estradas onde "ocorriam" os territórios de muitos povos 
indígenas, incentivou a especulação imobiliária e a incorporação de terras da maioria 
dos povos indígenas citados à "modernização" da agricultura nestas faixas de fronteiras 
internas. 

- 

Os povos indígenas situados na área de influência da Hidrovia apresentam uma 
gama variada de situações em termos de preservação de valores culturais, 
disponibilidade de recursos naturais e intensidade de contato com a sociedade nacional. 

Existe ainda uma pequena comunidade Avá-Canoeiro, não mais que alguns 
indivíduos, que se distribui em terras Karajá e Javaé. 

- - 
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Terras Indígenas 
Bacia 

Araguaia/Mortes 

Araguaia/Mortes 

Araguaia 

Araguaia 

Araguaia 

Araguaia 

Tocantins 

Tocantins 

Tocantins 

Tocantins 

Fcnte: Povos Indígenas no Brasil - 1991/1995 -ISA (Instituto Socroarnbiental) - SP. 

Município 

Barra do Garças/ Gen. Gomes 
Cameiro-MT 
Gen. Gomes Carneiro/ Poxoréo/ 
Novo S. Joaquim- MT 
ÁguaBoa-MT 
Alto da Boa Vista-MT 
Paranatinga- MT 
Água Boa/Campinópolis - ~ 

, Nova Xavamina - MT 

Pium I Cristalândia / Formoso do 
Araguaia - TO 
Aruanã-00 

Sta Maria das Barreiras - P A 

Santa Terezinba I Luciara - MT 
Pium / Cristalândia I Formoso do 
Araguaia-TO 
Pium-TO 
Santa T erezinha I Confresa I Porto 
Alegre do Norte - MT 
Santa Terezinba I Luciara I MT 
Sánta Fé e Araguaína -TO 

Tocantínia - TO 
Tocantínia-TO 

,... Tocantinópolis I Itaguatins - TO 

Montes Ahos I Sítio Novo I 
Amarante do Maranhão - MA 
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8 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
As análises de impactos elaboradas envolveram todos os itens técnicos e científicos 

abordados pelos estudos e à medida que foram sendo detalhados foram os mesmos 
classificados previamente, passando à fase de descrição apenas aqueles efetivamente 
impactantes ou que pudessem trazer alguma contribuição efetiva a aspectos do 
empreendimento. Dentro desta mesma perspectiva, as medidas mitigadoras centraram 
se nos impactos mais significantes, os quais mereceram destaque. 

Na parte específica de análise de impactos sobressaem os aspectos ligados à 
questão dos processos erosivos nas bacias envolvidas, a ampliação da área agrícola e as 
conseqüências diretas das intervenções sobre a ictiofauna. As comunidades indígenas, 
em seus múltiplos contatos com o ambiente e com os rios em especial, também foram 
destacadas. 

A questão das erosões nas cabeceiras do rio Araguaia, pela importância que 
possui hoje no contexto ambiental dos estados de Mato Grosso e Goiás, foi devidamente 
abordada, elaborando-se análises específicas de sua formação e genes, em dois 
compartimentos do meio físico (pedologia e geomorfologia), executando-se para cada 
terna um mapeamento específico. Merece destaque a elaboração do Mapa de Pontos 
Críticos Impactantes e Pontos para Monitoramento da Carga Sedimentar em Sub-bacias 
Fluviais, corno um dos produtos mais valiosos no combate a erosão da bacia. 

- 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Identificação preliminar de elementos ambientais afetados 

Como passo anterior ao da avaliação de efeitos, foi realizada uma identificação 
preliminar de elementos ambientais afetados com este propósito e foi elaborada uma 
lista das ações tecnológicas envolvidas no projeto tanto durante a fase construtiva 
como na operação e manutenção, e dos elementos ou indicadores ambientais relevantes. 

A lista de indicadores ambientais foi baseada nos termos de referência do estudo e 
complementada com outros que os consultores e a equipe participante consideraram de 
importância, levando em conta os alcances do estudo. 

O indicador ambiental é um atributo ou característica de cada elemento que 
permite sua avaliação ambiental. 

A fundamental importância que representa a definição exata dos indicadores 
ambientais pode ser entendida na medida em que, através de sua listagem, priorizam-se 
áreas de interesse e selecionam-se previamente aqueles elementos que serão examinados 
com mais atenção, por serem considerados ou mais expostos ou mais sensíveis às 
atividades do empreendimento. Para esta análise, necessário se faz um conhecimento 
específico da região e das ações do empreendimento. 

Os indicadores ambientais no meio físico foram reunidos basicamente nos seus 
três elementos fundamentais, examinando-se o ar quanto a qualidade e geração de 
ruídos, o solo quanto a qualidade , alteração de uso, erosão e assoreamento, as águas 
igualmente quanto a sua qualidade, atendo-se detidamente nas alterações induzidas na 
morfologia dos rios e das drenagens e no transporte de sedimentos. Os rios ou bacias 
foram individualizados sempre que necessário. 

- 
- 

- 
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No meio biótico a vegetação marginal, o cerrado como biorna, as áreas de 
várzeas, o recobrimento vegetacional da bacia foram indicadores da flora que podem ser 
destacados. A expansão da área agrícola e o conseqüente avanço sobre o cerrado foi o 
destaque. 

A situação atual da fauna na bacia foi abordada, sendo os indicadores principais 
os habitats, nichos reprodutivos e cadeia trófica. Pela própria localização do 
empreendimento, a ictiofauna e as diversas espécies de hábitos aquáticos, as espécies 
semi-aquáticas e os anfíbios foram os elementos destacados. 

O meio antrópico compreende os elementos que englobam o incremento 
populacional e a melhoria da qualidade de vida, a oferta de empregos, a atividade 
econômica, turística, saúde e saneamento, atividades agropecuárias, comerciais e 
agroindustriais, as alterações paisagísticas também foram relacionadas. Entre as 
comunidades, destaque especial mereceram as indígenas em suas diversas localizações e 
grupos. 

Descrição dos componentes técnicos do projeto 

r 
r: 

r: 

r: 
r: 

A análise dos componentes técnicos do empreendimento consta das atividades ou 
processos determinados pelas soluções adotadas pelo projeto de engenharia: 

Na fase da construção consideraram-se as seguintes atividades: construção e 
operação de acampamentos com oficinas e depósitos de combustíveis considerados 
embarcados e eventuais acampamentos nas margens produzindo desmatamento e 
decapeamento, dragagem de areia, derrocamento, lançamento e transporte de materiais. 

Na fase de operação, as atividades normais de navegação, manutenção e 
conservação da via, das instalações portuárias, dos equipamentos de navegação e 
principalmente as atividades de dragagem para manter as condições de navegabilidade 
dos rios. 

r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 

Apesar de não ser explicitamente assumido pelo empreendedor, mereceram 
atenção a implantação dos portos ou terminais bem como as atividades próprias da 
navegação. 

Merecem menção ainda as atividades de balizamento e sinalização, cuja execução, 
apesar de consideradas não impactantes pelo Ibama e Funai, foi devidamente analisada 
em seus efeitos, tanto na implantação como na manutenção da via navegável. 

Para a análise ambiental foram destacados os seguintes itens cuja numeração 
permite o acompanhamento do respectivo impacto nos quadros específicos de cada 
meio: 

r 
r 
r: 
r- 
Í' 

FASE PRELIMINAR 
r: 

1 - Projeto de Engenharia 

2 - Contratação de Mão de Obra 
r: 
r" 

r: 
r 
r: 
r: 

r- 

r, 
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

AUXILIARES 
3 - Construção e Operação de Canteiros e Acampamentos 

4 - Estradas de Acesso 

5 - Desmatamento e Decapeamcnto 

6 - Operação de Maquinário 

PRINCIPAIS 
7 - Dragagem 

8 - Bota-fora do material dragado 

9 - Derrocamento 

1 O - Bota-fora do material derrocado 

11 - Operação de Maquinário 

12 - Sinalização e Balizamento 

SECUNDÁRIOS 
13 - Instalações Portuárias 

14 - Estradas de Acesso 

- 

FASE DE OPERAÇÃO 

15 - Circulação de Embarcações 

16 - Dragagem de Manutenção 

1 7 - Operação de Portos 

18 - Manutenção e Conservação da Via Navegável 

19 - Conjunto do Projeto 

Interações ambientais 

Como resultado do cruzamento das atividades técnicas ou tecnológicas do projeto 
com os indicadores ambientais, foi elaborada uma matriz interativa ambiental que 
apresenta as principais interações Projeto x Ambiente e permite uma melhor avaliação 
dos impactos ambientais observados. Possibilita ainda uma constatação rápida de qual 
atividade é mais impactante, bem como qual indicador e por extensão elemento 
ambiental, sofre mais interações e portanto é mais impactado. 

Critérios e escalas de avaliação 

Após a elaboração da matriz interativa ambiental, cabe a cada meio elaborar uma 
nova análise dos impactos que foram detectados. Adotaram-se critérios e escalas de 
qualificação por parte da equipe profissional de trabalho, em suas discussões 
interdisciplinares, utilizando-se os mesmos índices de classificação para cada impacto. 
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Plano de Manejo Ambiental 

r: 
(' 

r: 
r: 

O Plano de Manejo Ambiental incluirá uma série de medidas de prevenção e 
mitigação dos efeitos ambientais negativos do projeto, uma série de medidas de 
compensação dos efeitos não mitigáveis, premissas para um plano diretor da Hidrovia 
com o fim de fazer as comunidades aproveitarem os benefícios que apresenta o projeto, 
diretrizes para a inserção regional do empreendimento e um plano de monitoramento e 
acompanhamento, o qual permitirá avaliar os benefícios das medidas propostas. 

Em resumo após definidos os impactos e estabelecidos aqueles suscetíveis de 
mitigação, as próximas atividades passam a ser: 

Medidas Mitigadoras ou Maxímizadoras; 

Medidas Compensatórias; 

Época de Implantação das Medidas; 

Plano de Acompanhamento e Monitoramento; 

r: 
r: 
r> 

r 
r: 
r: 
r 
r: 
r 

ANÁLISE DOS IMPACTOS 

r: 
r: 
r 
r: 
r 
r- 

Buscando uma simplificação e uma melhor visualização dos impactos anotados 
nos diversos meios, eles foram agrupados em tabelas onde estão devidamente 
classificados dentro da metodologia adotada para todo o estudo. Os mesmos foram 
aglutinados quanto aos meios físico, biótico e antrópico. 

r> 
r-, 
r 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
' r: 
r: 
r=: 
r> 
r>. 
r: 
r 
r 
r: 
r 
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r- 
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Quadro No. B1 
Impactos sobre o Meio Físico 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE trlPODE i>ROBABILIDAD~MAGNITUOE DURAÇÃO I AREA DE ~ITIGABIUDAD IMPLICAÇÕES RELEVÃNCIA 
O PRODUZ EFEITO ~E OCORR~NCIA INFLU~NCIA 

Geral 

Geração de ruídos e emissão de gases 1. 1 3,7,9, 11.15, 16, 17 - Certo Baixa Permanente Local Pouca Ffsica e Biótica Baixa 

Emissão de partfculas 1.2 3,8, 13, 14 - Certo Baixa Curta Local Alta Ffsica e Biótica Baixa 

Ampliação de explaação mineral 1.3 19 + Certo Moderada Permanente Regional Economia Moderada 

Bacia Araguaia e Mortes 

Intensificação de processos erosivos 1.4 8, 10.13, 14, 16, 19 - Certo Moderada Permanente Regional Moderada Física e Social Alta 

Alteração na qualidade e no uso dos solos 1.5 13,14,19 - Certo Moderada Permanente Regional Moderada Ffsica e Social Alta 

Alteração na qualidade das âguas superficiais 1.6 3,7,8,9.10.13.15,16, 17,19 - Certo Moderada Permanente Regional Moderada Física e Biótica Alta 

Ploofcies de Inundação 

Instabilidade de taludes marginais neturas 1.7 7,9,13,15,16 - Certo Alta Estacionai Zonal Pouca Física Moderada 

Alterações na monologia 1.6 7,8,9,10,13,16 - Certo Moderada Permanente Local Pouca Ffsica e Biótica Alta 

Degradação da paisagem pela disposição do 1.9 8,10,13,16,19 - Certo Moderada Estacionai Local Moderada Física Moderada 

material proveniente de dragagem e derroca- 
' ' 

mento e obras de apoio 

Leito dos Rios 

Alterações nas condições de transporte e 1. 10 7,8.9, 1 O, 16 - Certo Alta Permanente Local Moderada Física e Biótica Alta 

deposição dos s~idos associados a dragagem 

e derrocamento 

Modificações localizadas na dlnárnlca do fluxo 1.11 7.8,9.10.16 - Moderada Moderada Curta Local Moderada Ffsica e Biótica Moderada 

das águas 

Alterações na quahdade e uso das âguas 1.12 3,8, 10, 13.14.16, 19 - Moderada Moderada Curta Zonal Alta Física e Biótica Moderada 
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Quadro No. 81 
Impactos sobre o Meio Físico 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE ITIPODE 3ROBABILIOAD.MAGNITUDE DURAÇÃO I AREA DE f1TIGABIUDA0 IMPLICAÇÕES RELEVÃNCIA 
O PRODUZ EFEITO IE OCORRl:NCIA INFLUl:NCIA 

Bacia T ocanllns 

Intensificação de processes ercsivos 1.13 8, 10, 13, 14, 16. t9 - Certo Baixa Permanente Regional Moderada Física e Social Baixa 

Alteração na qualidade e no uso dos solos 1.14 13,14,19 - Certo Baixa Permanente Regional Moderada Física e Social Baixa 

Alteração na qualidade das águas superficiais 1.15 3,7,8,9.10,13, 15.16.17, 19 - Certo Baixa Permanente Regional Moderada Física e Biôtlca Baixa 

Planícies de lnundaçao 

Instabilidade de taludes marginais naturais 1.16 7,9,13,15,16 - Baixa Baixa Estacionai Local Pouca Física Moderada 

Alterações na morfologia 1.17 7,8,9,10,13,16 - Baixa Baixa Estacionai Local Pouca Física e Biótica Báxa 

Degradaçao da paisagem pela disposição do 1.18 8, 10,13,16, 19 " Certo Baixa Estacionai Local Moderada Física Baixa 

material proveniente de dragagem e derroca- 
' menlo e obras de apoio 

Leito dos Rios 

Alterações nas cmdições de transporte e 1.19 7,8,9, 10, 16 - Certo Baixa Permanente Local Moderada Flsica e Biótica Moderada 

deposição dos s(;jidos associados a dragagem 

e derrocamento 

Modificações localizadas na d1namica do fluxo 1.20 7,8,9.10, 16 - Baixa Baixa Curta Local Moderada Física e Biótica Baixa 

das éguas 

Alte--ações na qualidade e uso das águas 1.21 3,8, 10, 11, 13, 14, 16.19 - Mode--ada Batxa Curta Zonal Alta Física e Biótica Moderada 
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Quadro No. 82 

Impactos sobre o Meio Biótico 
FAUNA 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE TIPO DE PROBABIL. MAGNITUDE DURAÇÃO I AREA DE I MITIGABIL. IMPLICAÇÕES RELEVÃNCIA 
O PRODUZ EFEITO OCORRÊNCIA INFLUÊNCIA 

2-FAUNA 
- Interferência na homeostase da comunidade 

na área de influência direta 2.1 Todas - Certo Allo Permanente Regional Média Qualid. biótica Alto 

- Simplificação de populações rauníslicas nas 

zonas de intervenções 2.2 Todas - Certo Moderado Curta Regional Alto Biótica Moderado 

- lnterlerência em cadeias lróficas 2.3 6, 7,6,9.10, 11, 15, 16, 16, 19 - Certo Alto Estacionai Extra reg. Média Qualid. biótica Alto 

- Alteração da qualidade biótica dos rios 2.4 7,8,9,10, 11, 13,15, 16, - Certo Moderado Estacionai Regional Média Qualid. biótica Alto 

17,18,19 

- lnterlerência na migração e reprodução da 

ict1ofaune 2.5 7,6,9, 11, 15, 16, 16.19 - Moderado Moderado Estacionai Extra reg. Média Biótica Alio 

- Interferência na reprodução de quelônios 2.6 7,8,9,11.13.15.16, 16,19 - Moderado Moderado Estacionai Zonal Média B/ólica Alto 

- ln terf erência em áreas de relevante interesse 

ecológico 27 6,7.8.9.11,13, - Baixa Muito Alto Estacionai Zonal Total Biótica Muito alto 

14,15, 16.17,16.19 

- Aceleração do processo de antroplzação na 

área de influência 2.8 1,13, 14, 15.17, 18,19 - Certo Alto Permanente Extra reg. PoucÓ Biótica Alto 

• S1mphf1cação da comunidade faunlstica da 

área de influência 2.9 Todas - Certo Moderado Permanente Regional Média Biótica Alio 

· Acréscimo da pressão antróoica sobre a co- 

munidade Iaunlsüca regional 2.10 Todas - Certo Moderado Permanente Regional Alto Biótica Alto 

- Alteração de habitats aquáticos 2.11 7,6,9,10, 11, 15,16,17. - Cerlo Alto Eslacional Regional Pouco Qualid. biótica Alto 

16,19 

- Alleração de habitats terrestres 2.12 6,8, 12.13, 14, 16 - Certo Moderado Estacionai Regional Média Qualid. biótica Moderado 

17.18.19 

- Transmigração de pragas. velares e zoonoses 2.13 2,13.14.15,17, 19 - Moderado Moderado Permanente Extra reg. Média Biótica Alio 
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Quadro No. B2 
Impactos sobre o Meio Biótico 

FLORA 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE ITTPO DE PROBABIL MAGNITUDE DURAÇÃO I AREA DE I MITIGABIL IMPLICAÇÕES RELEVÃNCIA 

O PRODUZ EFEITO OCORR~NCIA INFLU~NCIA 

Alteração da Vegetação na Área de 2.14 7,8, 12.13, 14, 18, 19 - Baixa Moderada Estacionai Local Alta Biótica Alta 

Inundação e de preservação perman. 

Alteração da Flora Nativa 2.15 13, 14, 19 - Certa Moderada Permanente Regional Baixa Biótica Alta 

Alteração da Flora na Area de 2.16 13,14,19 - Baixa Moderada Curta Local Moderada Biótica Moderada 

Preservação permanente 

Alteração das Nascentes 2.17 13, 14,19 - Baixa Baixa Estacionai Local Moderada Biótica Baixa 

Alteração de Habitats e Nichos 2.18 13,14,19 - Certa Alta Curta Zonal Moderada Biótica Moderada 

Ecológicos 

Alteração da Qualidade Biótica 2.19 13,14,19 - Certa Moderada Pennanente Regional Baixa Biótica Moderada ', 
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Quadro No. B3 
Impactos sobre o Meio Antrópico 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE TIPO DE PROBABIL. MAGNITUDE DURAÇÃO AREADE MITIGABIL IMPLICAÇÕES RELEVÃNCIA 
O PRODUZ EFEITO OCORR!:NCIA INFLUl;NCIA 

ATIVIDADE ECONÔMICA 
Incremento de atividades agropastons e 3.1 19 + Certa Alta Permanente Extra-reg. Sócio-econômica Alta 

produção agrícola 

Desmatamento - Irrigação 3.2 19 . Certa Alta Moderada Regional Pouca Ffs1co-biológ1ca Alta 

Silvicultura 3.3 19 . Moderada Moderada Permanente Local Pouca Biológica Alta 

Comerciais 3.4 19 + Certa Moderada Permanente Local Sócio-econômica Moderada 

Agro-industriais 3.5 19 + Moderada Baixa Permanente Local Sócio-econõmica Moderada 

Desem,olvímento da infra-estrutura 3.6 13,14,17,19 + Certa Moderada Permanente Regional Sócio-econômica Moderada 

Estrutura Agrária 

Alteraçao do valor da terra 3.7 1,14,17,19 + Certa Moderada Moderada Regional Sócio-econômica Alta 

Ca1ceotração fundiária 3.8 1,19 . Moderada Moderada Permanente Regicnal Pouca Sócio-econômica Alta 

Geração de empregos 3.9 2,3, 13, 15, 16, 17, 18,19 + Certa Moderada Moderada Regional Sócio-econômica Moderada 

COMUNIDADES 
Melhoria da qualidade de Vida 3.10 2, 15, 16, 17,18, 19 + Moderada Moderada Permanente Regional Sócio-econômica Moderada 

Melhoria da qualidade de ensino 3.11 19 + Moderada Moderada Permanente Regional Sócio-cultural Moderada 

Melhoria da situação pública 3.12 19 + Moderada Moderada Permanente Regiooat Social Moderada 

Incremento populacional 3.13 2, 15, 16,17.18, 19 . Moderada Moderada Permanente Regional Porca Social Moderada 

TURISMO 

Interferência na atividade de recreação 3 14 7,9, 13.15, 16, 17, 18 - Certa Alia Permanente Regicnal Pouca Lazer Alta 

Interferência na pesca 3.15 7,9, 13, 15, 16, 17, 18 . Moderada Moderada Permanente Zonat Pouca Lazer Alta 

Incremento ao turismo 3.16 17,19 + Certa Moderada Permanente Regional Sócio-econômica Alta 
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Quadro No. B3 
Impactos sobre o Melo Antrópfco 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE ITIPODE PROBABIL MAGNITUDE DURAÇÃO AREADE MITIGABIL IMPLICAÇÕES RELEVÃNCIA 
O PRODUZ EFEITO OCORR~NCIA INFLU~NCIA 

PAISAGEM 

Alteração da paisagem 3.17 19 - Certa Moderada Permanente Regional Pouca Físicas e sociais Moderada 

Desenvol111mento de polos econôrrncos 3.18 13,19 + Moderada Moderada Permanente Local Sócio-econômica Alta 

SAÚDE E SANEAMENTO 

Geração de reslduos sólidos 3.19 3,7,9, 13, 16, 17, 18,19 - Certa Baixa Moderada Local Alta Saúde Moderada 

Esgoto sanitário dos canteiros 3.20 3,13.17,19 - Certa Baixa Moderada Local Alta Saúde Baixa 

Disseminação de doenças 3.21 2,3,14,16 . Moderada Baixa Moderada Local Alta Saúde Baixa 

Aumento da demanda 3.22 13, 17, 19 - Certa Alta Permanente Local Moderada Saúde Alta 

Saúde ocupacional 3.23 3,7,8,9, 11, 13, 16 - Moderada Moderada Permanente Local Moderada Saúde Moderada 

17,18, 19 .• 
Risco de acidentes com cargas perigosas . 3.24 15,17 - Moderada Moderada Permanente Zonal Baixa Saúde/ambiental Alta 

ou poluentes 

Acidentes de trabalho 3.25 1 a 18 - Moderada Moderada Moderada Local Moderada Saúde Alta 

COMUNIDADES INDIGENAS 

Redução da oferta de alimentos 3.30 3,6, 7 ,8,9, 10, 11, 13, . Certa Moderada Sazonal Zonal Pouca Social Alta 

14.15.16, 17, 19 

Pressão score terras indígenas 3.31 15,17, 19 . Certa Moderada Permanente Regional Pouca Sócio econômico Alta 

Interferência nas condições e no 3.32 3, 7,8,9, 10, 13, 14, - Certa Alta Permanente Regional Alta Social Alta 

modo de ada 15,16,17,19 

Interferência nas margens 3.33 15 - Moderada Alia Sazonal Local Alta Social Moderada 

Interferência no uso da água 3.34 7,8,9, 10, 12, 15, . Certa Moderada Estacionai Local Moderada Social Moderada 

e transporte 16,17 
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9 MEDIDAS MITIGADORAS; , 
MAXIMIZADORAS E COMPENSATORIAS 

As medidas mitigadoras são aquelas que objetivam minimizar os impactos 
previstos pela implantação do empreendimento, sejam originadas por ações direta ou 
indiretamente praticadas ou provocadas pelo empreendedor. Encontram-se englobadas 
neste item, como já se disse anteriormente, as medidas maximizadoras que tem por 
função potencializar os efeitos positivos provocados ou induzidos pelo 
empreendimento. 

As medidas compensatórias, por sua vez, são aquelas que buscam dar ao 
ambiente afetado compensações por impactos não mitigados parcial ou totalmente. 

O fato da Hidrovia ser um caminho natural, se confrontado com outras opções 
disponíveis, estradas rodoviárias ou ferroviárias, num primeiro momento é favorável, 
porém torna-se perigoso quando se percebe estar utilizando recursos naturais finitos 
pertencentes a ecossistemas potencialmente frágeis. Esta situação imputa enorme 
responsabilidade à atuação do empreendedor, pois cabe a ele a responsabilidade pela 
implantação das medidas propostas para mitigar impactos, impedir que outros 
ocorram e ainda potencializar os efeitos benéficos previstos. Neste último grupo 
merecem destaque os impactos positivos mais significantes como a intensificação das 
atividades produtivas, a melhoria das condições de escoamento da produção agrícola e a 
incorporação de novas áreas ao processo de produção, os quais entretanto deverão 
ocorrer em equilíbrio e dentro do conceito de auto-sustentabilidade ambiental. 

ESTRATÉGIA ADOTADA 

Os inúmeros impactos apontados pelos estudos desenvolvidos, uma vez 
promovida a respectiva conjunção entre os diversos meios, proporcionaram uma 
reunião de medidas que têm desta maneira uma amplitude maior. Dentro desta 
perspectiva foram agrupadas as medidas em quatro grandes grupos, referenciados por 
sua área de estudo ou aplicação: 

• Medidas referentes à execução das obras de engenharia 

• Medidas para o período de operação 

• Medidas relativas às bacias 

• Medidas relativas aos povos indígenas 

Para estas medidas específicas foi adotado, dentro da estratégia geral de unificação 
em grupos, um tratamento que também propiciasse a maior abrangência possível. 

MEDIDAS ADOTADAS 

Medidas referentes a execução das obras de engenharia 

Programas de educação ambiental e de saúde do trabalhador 
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O programa de educação ambiental deverá contemplar os seguintes assuntos: 

• O rio como fonte de vida; 

• Proibição de caça e pesca; 

• Prevenção de incêndios na vegetação; 

• Minimização dos danos à vegetação marginal ou não do rio; 

• Preservação da fauna; 

• Proibição de lançamento de dejetos, detritos ou qualquer poluente no rio; 

• Proibição de captura de animais facilmente domesticáveis ou de valor comercial; 

• Proibição de retirada de madeiras das margens; 

• A importância da preservação ambiental para a manutenção da Hidrovia; 

• Recomendações ambientais essenciais para a execução das obras; 
O programa de educação que envolve a saúde do trabalhador deverá contemplar 

os seguintes componentes: 

• Doenças do trabalho; 

• Doenças endêmicas; 

• Doenças transmitidas pelo uso das águas; 

• Doenças sexualmente transmissíveis (DST); 

• AIDS; 
• Primeiros socorros. 

- Criação de um setor de fiscalização ambiental específico da hidrovia 

Deverá a CDP /AHITAR criar um setor específico que seja encarregado dos 
assuntos ligados ao meio ambiente. Este setor deverá se encarregar da política 
ambiental da AHITAR como um todo, conduzir os assuntos junto aos órgãos 
ambientais oficiais, gerenciar as atividades, estudos e projetos ambientais 

- Efetivação de programa de monitoramento e acompanhamento 

Deverá o Ministério dos Transportes garantir à CDP / AHITAR os recursos 
suficientes para que desenvolva o programa de monitoramento e acompanhamento 
previstos nestes estudos ambientais. 

- Supervisão constante de uma equipe técnica e cientifica para 
acompanhar o programa demonitoramento 

Uma vez estabelecidos os orçamentos dos programas de monitoramento, em 
especial para a fase das obras, e garantidos os recursos suficientes para a sua execução, 
deverá ser feita a contratação de profissionais autônomos ou empresas de consultoria 
especializadas com capacidade para desenvolver um rígido controle inicialmente sobre 
as obras e posteriormente sobre a manutenção e operação da Hidrovia. 
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- Exame de saúde obrigatório do pessoal contratado 

Como primeira medida de prevenção geral, todas as empresas que vierem atuar 
nas obras de implantação da Hidrovia devem obrigatoriamente submeter o pessoal 
alocado nas frentes de serviços a exames de saúde, admissional e periódicos. Estes 
exames devem ser de prevenção às doenças que possam vir a se disseminar na região, 
pela presença de trabalhadores oriundos dos mais diversos locais. 

- Medidas de proteção do ar e das águas do leito do rio 

Os equipamentos necessários à execução de serviços no leito dos rios, para 
dragagem e derrocamento, bem como na manutenção da hidrovia e navegação, deverão 
apresentar bom estado de funcionamento e conservação, com controle de gases e ruídos 
excessivos e vazamentos de óleos e graxas. 

- Elaboração de Manual com Recomendações Especiais para os Seniços 
de Dragagem e Derrocamento - 

A AHITAR deverá elaborar um manual de especificações gerais para obras 
hidroviárias que contemple as diversas etapas das obras a serem realizadas, bem como 
inclua para cada serviço ou obra as medidas ambientais contidas neste RIMA. Este 
manual deverá ser elaborado antes da realização das licitações das obras e deverá ser 
parte integrante dos contratos para a execução destas obras. 

- Medidas sanitárias e de saneamento 

- 
Tratamento adequado da água dos acampamentos e frentes de serviços e 

cuidados especiais no armazenamento e manipulação dos alimentos. Adoção de 
alimentação balanceada supervisionada por profissional da área de nutrição. 

Implantação de fossa séptica nos acampamentos dentro das normas técnicas 
brasileiras. 

- 
,...., 

Implantação de ambulatório com equipamentos, materiais e pessoal qualificado 
para primeiros socorros. 

Elaboração e implantação de programa de higiene e segurança no trabalho dentro 
das normas do Ministério do Trabalho. 

Implantação de aterro sanitário para destinação dos resíduos sólidos 

Destinação adequada dos efluentes com adoção de fossas sépticas, caixa de areia e 
caixa retentara de óleo nos locais específicos. 

Como recentemente a AHITAR em conjunto com o DHI, emitiu um documento 
definindo claramente que as equipes de trabalhadores que seriam acampadas, para as 
operações de dragagem e derrocamento, utilizem-se obrigatoriamente de embarcações 
para tal fim, estas medidas devem ser adaptadas às condições das embarcações. 

- Proteção às atividades da pesca 

Medida mitigadora à interferência com a prática da pesca amadora pode ser 
dividida em fases em conformidade com a ocorrência do impacto: 

Executar as intervenções, sempre que possível, posterior ou anteriormente ao 
período da temporada de pesca e que essas intervenções sejam realizadas no mais breve 
tempo possível. 

- - 

- 
- - 
- 
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Que essas obras de intervenção se iniciem pelo segmento rio das Mortes e 
finalmente, quando essa ação de intervenção já tiver sido testada e otimizada com a 
prática anterior, no segmento mais suscetível que é o rio Araguaia, iniciando aí 
também pelos seus trechos de menor fluxo turístico. 

Implementar campanhas de esclarecimento ao público-alvo, através dos meios de 
comunicação, especificando o momento, a abrangência, a intensidade e as 
conseqüências das obras. Esta medida deve ser introduzida com a devida antecedência 
ao início de cada etapa da obra. 

Implantar equipamentos de sinalização, alerta e advertência, em locais adequados 
e com a antecedência devida. Todas essas medidas são responsabilidade do 
empreendedor. 

- Execução da Dragagem e Disposição Final dos Materiais Dragados 

r: 
r: 

1r 

r: 

As operações de dragagem conforme já descrito anteriormente, constituem-se de 
duas fases principais. A primeira trata da extração de areia do fundo do leito dos rios e 
posteriormente o lançamento e destinação final destes materiais, operação esta 
conhecida como bota-fora. 

r: 

r 
r: 

Qualquer que seia o procedimento adotado para a dragagem, existe a questão da 
destinação do material dragado, o qual deverá ser lançado em local próprio e 
previamente escolhido. Como existem inúmeras opções da localização final do material, 
e ainda as configurações topográficas de superfície e de fundo do rio são extremamente 
variáveis e podem sofrer alterações a cada ano, em especial no rio Araguaia, que 
concentra os maiores volumes de dragagem, optou-se por analisar cada uma das 
possibilidades, indicando sempre as mais recomendadas para cada caso específico. 

A primeira opção levantada é o lançamento e espalhamento sobre praias 
existentes. Dentro desta primeira opção é possível ainda lançar estes materiais em áreas 
próximas ao rio, estas áreas devem ser escolhidas em locais onde, preferencialmente, 
não exista vegetação ou que já se encontre antropizada. Praias de postura das 
tartarugas em hipótese alguma devem passar por este processo. Esta hipótese evita 
novo impacto sobre os peixes, outros animais e a qualidade da água. 

Outra alternativa de lançamento são fossas e cavidades do fundo do rio. Uma vez 
localizados estes sítios e liberados pela equipe de acompanhamento ambiental, deverá 
ocorrer o lançamento direto por dutos dirigidos para os locais. Esta hipótese, apesar de 
impactar a qualidade de água e a fauna aquática, concentra e restringe seus efeitos a 
locais circunscritos. 

r: 
r: 

r: 

A última hipótese para os materiais dragados é o lançamento constante que 
permita o escoamento deste material à medida que a chata, onde foi previamente 
estocado, vá se deslocando. Esta opção tem por objetivo o lançamento final em uma 
camada pouco espessa e que, se distribulda igualmente ou pelo menos uniformemente, 
consiga afetar o mínimo possível a configuração do leito natural do rio. Os locais 
devem ser estudados previamente, uma vez que poderá ocorrer arraste pelas águas do 
rio e formação de novos bancos imediatamente abaixo. Esta alternativa é interessante, 
pois afeta pouco a fauna e mesmo as comunidades aquáticas em gerá}, microfauna e 
microflora. 

r: 

r: 

r: 
RIMA 91 



Uma última oportunidade de lançamento seria direcionar estes materiais para 
locais erodidos às margens do rio, servindo-se deles para recompor zonas degradadas. 

No caso de ocorrer areias mais grossas, próprias para uso em construção civil, 
pode-se ceder esta areia para as comunidades ribeirinhas, indígenas ou mesmo 
prefeituras municipais. 

As diversas alternativas aqui levantadas devem nortear o procedimento da equipe 
de monitoramento que atuará durante as obras, porém deve-se enfatizar a preferência 
pela disposição final no próprio leito, devendo, entretanto, o lançamento ser feito de 
forma a não concentrar os materiais em um único local, exceto no caso de fossas que 
poderão ser preenchidas. Lembrando sempre que estes locais deverão ser previamente 
escolhidos e submetidos à equipe de monitoramento ambiental que deverá acompanhar 
as obras. - 
- Execução do Derrocamento e Disposição Final dos Materiais Derrocados 

O material rochoso ou mesmo concrecionado, enfim aquele que resiste às 
operações de dragagem e que por sua situação deverá ser removido do leito do rio, 
deverá ser derrocado. 

Para esta operação, se realizada pelos métodos tradicionais, são necessárias várias 
ações seqüenciais, cada uma requerendo medidas e cuidados específicos: 

Furação, esta atividade envolve o uso de perfuratrizes mecânicas que produzem 
ruídos. Estes furos não poderão ser realizados à noite. 

Detonação ou fogo, a explosão da carga deverá ser precedida de interdição do rio 
naquele trecho, sendo os ribeirinhos comunicados sempre com antecedência, sugere-se 
que sejam estipulados horários fixos para estas operações. Não devem ser permitidas 
detonações sucessivas de pedrais próximos ou contíguos, visando minimizar seus 
efeitos danosos sobre a fauna aquática. Para absorver a onda de impacto provocada 
pela explosão, sugere-se que a detonação seja realizada com a instalação de 
"abafadores", de modo a diminuir a propagação da onda, produzida pela liberação de 
energia que se segue a uma explosão. 

Todas as operações de detonação deverão ser precedidas de colocação de redes a 
montante e a jusante, visando impedir a reaproximação da ictiofauna, provavelmente 
afastada pelo ruído das perfuratrizes. Alguns barcos inclusive deverão antes de esticar 
as redes, circular na área com o objetivo de afastar as espécies presentes. 

Estas medidas apresentadas referem-se a um sistema tradicional de derrocamento, 
entretanto deverão obrigatoriamente ser realizadas as detonações por processos que 
produzam a menor explosão possível, prevendo-se inclusive a fragmentação do 
material por ação química. 

O material proveniente do derrocamento deverá ser arrastado pela própria água e 
depositado imediatamente abaixo. Para isto, a detonação deverá ser executada de modo 
a produzir uma grande fragmentação na rocha e ainda lançar os materiais rio abaixo. 
O material derrocado só deverá ser retirado do leito no caso de ser a detonação realizada 
a seco, quando deverá ser encaminhado para um local previamente escolhido, situado 
fora da área de inundação, sempre que possível este material deverá ser lançado em 
trechos escolhidos das margens que exijam proteção do efeito erosivo das águas. 

- 

- 

- - 
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- Elaborar novo estudo de cotas mínimas na região dos peâmis do rio 
Araguaia, entre Conceição do Araguaia (PA) e Xambioá (TO) 

r 
r: 
r> 

Em função do elevado grau de intervenção neste trecho de águas rápidas e 
inúmeros pedrais e travessões, sugere-se que neste segmento seja feito um estudo 
complementar, visando diminuir os volumes a serem movimentados, especialmente 
aqueles relativos ao derrocamento. Esta recomendação abrange exatamente este trecho 
do rio Araguaia, que representa o segmento de maior intervenção de todo o 
empreendimento, constituindo-se no trecho de maior potencial impactante. 

Sugere-se que para os meses críticos de níveis mínimos seja estudado um calado 
máximo de 1,20 m, que significaria uma redução apenas de carga nas chatas e que 
corresponde ao calado dos empurradores. A existência de inúmeros pedrais no trecho 
indica a necessidade de um estudo rigoroso de nível d' água, uma vez que existem 
indícios no estudo hidrológico que os níveis mínimos estariam superestimados neste 
trecho, projetando um maior volume de escavações do que o efetivamente necessário. 
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Medidas para o período de operação 

- Programa de Educação Ambiental para operários, fu.ncionários e 
usuários 

r: 
r: 
r 
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O programa deverá abranger as seguintes atividades: 

•Operação de manutenção (dragagem); 

•Operação de portos; 

=Operação de embarcações. 

Os programas deverão ser específicos e devem estar baseados nos mesmos itens 
sugeridos para a fase de execução das obras. 
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- Implantação de programa de educação ambiental aos ribeirinhos 

O programa de educação ambiental deverá ser apoiado na relação estreita que 
estas comunidades têm com o rio, sensibilizando-as para a importância da preservação 
ambiental, para a manutenção e conservação do curso d'água e sua bacia, buscando 
ainda a integração destes programas com os outros do mesmo tema desenvolvidos no 
âmbito da Hidrovia. 

O programa de comunicação social deverá ser o elo de integração do 
empreendedor com a comunidade, buscando prepará-la para a nova realidade da região 
com o advento da Hidrovia. - - Normatização e controle de transporte de cargas tóxicas, poluentes ou 
perigosas - 

Como atividade básica e portanto prévia, deverá o Ministério dos Transportes, via 
AHITAR, providenciar a elaboração de normas específicas de controle e condições de 
transporte das cargas tóxicas, poluentes ou perigosas. Esta normatização para ser 
efetivada, necessitará de estudos jurídicos que deverão indicar a forma ideal de sua 
implantação. 

- Adoção de programa de emergência em casos de acidentes com cargas 
tóxicas, poluentes ou perigosas 

- 
- 

Deve-se adotar um plano de emergência para acidentes com cargas tóxicas, 
poluentes e perigosas, ao longo de todo o rio, com a participação da ,'\HITAR, do 
Ministério dos Transportes, da Marinha, do Ibama e OEMAs, da guarda florestal onde 
houver e do Corpo de Bombeiros, da prefeitura de cada município afetado e ainda da 
Defesa Civil em suas diversas unidades. 

- Determinação e controle de velocidade máxima das embarcações 

A AHITAR deverá estabelecer, mediante um estudo técnico, as velocidades 
máximas das embarcações nos diversos rios que compõem a Hidrovia. Estes estudos 
vão definir a velocidade admissível em cada rio, ou trecho de rio, visando a proteção dos 
barrancos, do risco de desmoronamento dos solos arenosos das margens, bem como 
aquela que cause o menor impacto possível na fauna aquática e nas tartarugas. 

Por outro lado, deverá a AHITAR controlar as embarcações no sentido de evitar 
velocidades acima das permitidas, estabelecendo inclusive as punições que serão 
aplicadas. 

Deve ser previsto um rigoroso monitoramento das embarcações quanto à 
limitação de velocidades no período de desova das tartarugas e ainda durante a 
movimentação dos cardumes. 

--· 

- Manutenção e conservação da sinalização e balizamento ao longo da 
via 

Caberá à AHITAR como responsável pela Hidrovia realizar a manutenção e 
conservação da via como um todo e da sinalização e balizamento em especial. 

-· 
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- Localização de futuros portos em zonas afastadas de áreas de relevante 
interesse ecológico, zonas de risco, várzeas ou áreas indígenas 

Conforme determinado pela legislação ambiental, todo e qualquer porto ou 
terminal deverá ter sua implantação precedida de um estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/Rll\/V\.). Este documento, sugere-se, uma 
vez que as legislações estaduais são independentes, deverá ser submetido à OEMA do 
Estado em que se situa, devendo entretanto obrigatoriamente serem ouvidos o Ibama e 
a OEMA do ou dos estados confrontantes. Esta medida impediria a implantação de 
portos próximos, porém situados em margens diferentes, separados apenas pelo leito do 
rio, que lhes serve de divisa. 

Ao impacto positivo socioeconômico propõe-se como medida maxirnizadora a 
criação de portos em cidades existentes ou nas suas proximidades. Esta alternativa tem 
como sustentação a maior rapidez de resposta, a facilidade de atração de mão-de-obra 
em condições razoáveis, a exploração do potencial de aglomerações urbanas que, 
situadas ao longo dos rios, têm, em sua maioria, pequenos índices de desenvolvimento, 
apesar de uma inequívoca condição para se transformar em pólo de sustentação de um 
processo de dinamização da economia regional. 

Essa medida viria ainda de encontro aos impactos negativos previstos com a 
expansão da área agrícola e a densificação da malha viária, porque seria uma medida 
mitigadora para o entorno da área do porto, pois normalmente as áreas que cercam os 
centros urbanos já se encontram bastante antropizadas. Paralelamente, a malha viária 
teria aproveitamento máximo, uma vez que as áreas urbanas já são servidas por 
rodovias, minimizando a necessidade de expansão e abertura de novas vias de 
escoamento. Para que esta medida tenha caráter efetivo é imperioso que se atenda à 
primeira medida proposta, que prevê a necessidade não apenas de um EWRIMA 
específico para cada porto, mas principalmente o licenciamento compartilhado entre 
estados e lbarna, 

A alta relevância da localização dos portos, a evidente falta de instrumentos 
institucionais da AHITAR para coibir a sua implantação, o risco de num primeiro 
momento haver condições que favoreçam a implantação destes portos, sem que as 
próprias OEMA's tenham condições técnicas de estabelecer diretrizes prévias e atreladas 
ao empreendimento, indicaram a necessidade de uma análise mais profunda da questão, 
realizando-se um esforço para num primeiro momento estabelecer-se sua localização 
preferencial. Naturalmente a localização é indicativa de uma zona preferencial, devendo 
a situação exata ser definida após os estudos necessários, acompanhados do respectivo 
EWRIMA. Deve-se destacar ainda que, com o passar do tempo, outras opções podem 
surgir e devem ser examinadas, porém sugere-se que estas sejam sempre as opções 
iniciais de todo o processo. 

Foram examinados os diversos locais possíveis e, após os estudos, foram definidas 
as seguintes localizações iniciais: ·· 

r: 

r: 
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r: 

r 

r: 

r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
r> Rio das Mortes 

Nova Xavantina {MT) r: 

r: 
r: 

Estrada do Calcário, esta rodovia estadual existente, MT-326, serve como 
via de escoamento de safra e do corretivo de solo, o calcário, proveniente da sub-bacia 
do rio Cristalino. 

Santo Antônio do Leverger (MT) 

r: 
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Rio Araguaia 

Aruanã (GO} 

Cocalinho (MT} 

Bandeirantes (GO) 

Luís Alves (GO} 

Caseara (TO) 

Conceição do Araguaia (PA} 

Xambioá (TO) 

Rio Tocantins 

---:- 

. ~. 

Miracema do Tocantins (TO} 

Pedro Afonso (TO) 

Carolina (MA) 

Estreito (MA) 

Para evitar que o povo Xercnte seja afetado de forma mais direta, sugere-se que a 
localização do porto em Miracema do Tocantins seia estudada com cuidado e discutida 
com a comunidade. Em nenhuma hipótese, o terminal ficará localizado na margem 
direita, próximo da cidade de Tocantínia, proximidades das terras Xerente. 

- Exigência de programas de educação ambiental nas embarcações 
turísticas 

As atividades de cunho turístico terão grande incremento com a implantação da 
Hidrovia, porém entende-se que a oportunidade é singular para se estabelecer uma 
comunicação que possa demonstrar a necessidade e as vantagens da preservação 
ambiental. Dentro do mesmo programa, voltado exclusivamente para os usuários das 
embarcações turísticas, deve-se ter um item próprio voltado para a preservação dos 
rios, detalhando os cuidados que cada um deve ter no seu relacionamento com os 
cursos d'água em geral e com aqueles que compõem a Hidrovia em particular. 

- Proteção às atividades da pesca 

Medida mitigadora relativa à interferência no turismo de praia deve ser a 
implantação de sinalização de advertência e alerta sobre a passagem dos comboios nos 
principais pontos de acesso aos rios; especialmente nas cidades com maior fluxo 
turístico. 

Manutenção sistemática e preventiva nos motores das barcaças para que os 
mesmos mantenham baixo nível de ruído, bem como exigir que os pilotos dessas 
embarcações tenham uma preparação adequada a fim de que seja minimizado ao 
máximo o conflito turistas x comboios. 
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Com a finalidade de se prevenir ou minimizar o impacto relativo à ocorrência de 
acidentes envolvendo as barcaças e os barcos utilizados pelos turistas, devem ser 
adotadas algumas medidas como exigir um preparo adequado dos pilotos dessas 
embarcações e que eles cumpram um período de trabalho compatível com a capacidade 
humana para este tipo de vigília, e ainda que, em cada embarcação, viajem sempre dois 
operários com preparo para conduzi-la. Essas medidas uma responsabilidade dos 
empreendedores e da empresa operadora da hidrovia e devem ser implementadas na fase 
de operação da mesma. 

- Execução da dragagem e disposição final dos materiais dragados 

Para as dragagens de manutenção, que deverão ocorrer anualmente, deverão ser 
seguidas as mesmas medidas preconizadas para as obras de engenharia da fase de 
implantação da hidrovia. 

- Normas e procedimentos específicos para as embarcações e navegação: 

controle rigoroso das embarcações quanto à conservação e manutenção 

A AHITAR como gestora da Hidrovia, deverá realizar anualmente inspeções nos 
barcos que dela se utilizarão. Este controle deverá ser rigoroso e envolverá os 
empurradores e as chatas, bem como as embarcações automotoras. As condições de 
conservação e manutenção dos comboios como unidade também serão avaliadas, 
prevendo-se uma ação conjunta entre a AHITAR, Ministério dos Transportes e da 
Marinha. 

Embarcações para transporte de grãos e derivados de petróleo 

Especificamente quanto às embarcações, recomenda-se a adoção de casco duplo 
para as chatas graneleiras e petroleiras, praticamente eliminando o risco de derrame de 
produtos no rio, que é em boa parte constituído por bancos de areia, uma vez que as 
rochas que existem serão removidas através do derrocamento. 

Sistema de informações 

Um sistema efetivo de comunicações com as embarcações e mesmo entre elas 
deverá ser implementado durante a fase de operação, com os terminais e portos 
funcionando como centrais receptoras e divulgadoras de informações. 

Equipamentos das embarcações 

Todas as embarcações que circulem pela Hidrovia deverão obrigatoriamente ser 
dotadas de radiocomunicador, radar ou batímetro e GPS, além de sistema de navegação 
que permita a circulação em qualquer condição climática e no período noturno. 

Cartas náuticas 

Deverá a AHIT AR providenciar a elaboração de cartas de navegação de todos os 
trechos dos rios abrangidos pela Hidrovia. Estas cartas uma vez editadas devem ter 
farta distribuição junto aos usuários e embarcações em geral. Caso seja possível, deverá 
ainda ser implantado um sistema de navegação eletrônico em tempo real, que através 
da utilização de sistema de satélites permita a navegação automatizada, com roteiro 
definido. 
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Medidas relativas às bacias 

A concepção de medidas que se estendam sobre os elementos ambientais da bacia 
exige via de regra uma abrangência ímpar e uma participação técnica multidisciplinar, 
além de uma cooperação interinstitucional, em todos os níveis. A simples elaboração 
destas medidas num estudo desta magnitude e que envolve diversos estados e inúmeros 
setores da administração pública federal evidencia a dificuldade que existe, já que as 
medidas devem ser desenvolvidas ao longo de toda a bacia e portanto nos mais diversos 
domínios territoriais. Esta situação conduziu a uma idéia inicial que mostrava a 
necessidade de se criar alguma instituição que tivesse as funções de gerir estas 
atividades como um todo, sejam as medidas mitigadoras ou compensatórias e mesmo 
alguns monitoramentos mais abrangentes. Existia ainda a questão de guardar 
conhecimento ou reunir dados, algo tão crítico neste país. A definição da nova política 
de gestão dos recursos hídricos, através da Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de1997, que 
instituiu a criação dos comitês de bacias e as agências de água para cada bacia 
hidrográfica, como instrumento de planejamento e de gerência do recurso hídrico, veio 
de encontro a esta questão, somando a visão de planejamento que faltava na elaboração 
de uma estratégia que pudesse resolver a situação. 

Dentro desta perspectiva foi sugerido pela equipe, e aceito pelo empreendedor, que 
todas as medidas mitigadoras em nível de bacia fossem elaboradas dentro do Comitê e 
da Agência de bacia dos rios, Araguaia e Tocantins. Mais ainda, deverá o empreendedor 
realizar ações específicas no sentido de apoiar e incrementar essas entidades, cuidando 
numa primeira fase para sua efetiva implantação. 

Seguindo esta estratégia e com o intuito de dar uma ênfase maior à atuação dessa 
agência e do próprio empreendedor, como primeira medida proposta e que deverá ter 
um efeito de grande valor para as ações na bacia, propõe-se a execução do zoneamento 
ecológico econômico das bacias do Araguaia e do Tocantins. Esta medida deverá ser 
realizada pelo próprio comitê, tendo como gerenciador a agência. Os estados que já 
possuem estudos ou mesmo já executaram o zoneamento na mesma área serão 
convidados a fornecer o material existente. Como os próprios estados estarão 
participando do comitê, esta atividade deverá ter um suporte efetivo dos diversos 
órgãos envolvidos. 

Assim, pode-se resumir que as medidas a serem tomadas e diretamente afetas ao 
empreendedor deverão ser as seguintes: 

- Implementação do comitê e da agência de bacia dos rios Araguaia e 
Tocantins. 

Como já explicado, será a agência da bacia a centralizadora de recursos e 
definidora das ações principais previstas nas medidas mitigadoras. Cabendo ao 
empreendedor apoiar e fazer gestões junto aos órgãos competentes, numa atuação 
conjunta com a agência da bacia, que {a única responsável por estas ações. 

- Elaboração do zoneamento econômico - ecológico das bacias do 
Araguaia e Tocantins 

A elaboração do zoneamento das duas bacias permitirá uma organização do 
espaço físico e, naturalmente, um planejamento e direcionamento de atividades, 
algumas destas preconizadas neste estudo. 
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r 
,,. 
r· - Incentivo à adoção de um modelo de política pesqueira única para as 

bacias dos rios / Fiscalização ambiental integrada r: 
r: 
r: 
r: 

A importância do recurso pesqueiro à disposição dos ribeirinhos, por seu valor 
econômico, seja para exploração comercial do pescado ou para a pesca esportiva, exige 
que, em virtude dos inúmeros estados envolvidos, seja elaborado um plano integrado 
que defina, após estudos, uma política pesqueira única para estados e para as bacias do 
Tocantins e Araguaia. 

Igualmente a fiscalização ambiental deverá ser integrada, não apenas no que se 
relaciona a pesca predatória, mas pode ser estendida a mesma filosofia para toda a 
fiscalização ambiental, que poderia ser integrada pelas OEMAs e Ibama, para toda a 
região do Araguaia e Tocantins. 

- Plano de controle e de ações ambientais 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

As ações ambientais e de controle da bacia devem considerar os diversos 
programas e legislações municipais, bem como proietos e ações de conservação e 
recuperação ambiental porventura existentes e em andamento nas bacias, inclusive 
aqueles de entidades de pesquisa e organizações não-governamentais (ONG), tais como: 

<recuperaçâo de áreas degradadas; 

•controle de erosões; 

•reflorestamento e recuperação de sub-bacias hidrográficas, dentre outras. 

Além disso, estes planos devem fornecer subsídios à legislação municipal quanto 
a gestão ambiental das bacias, reforçando a necessidade de cumprimento das exigências 
de licenciamento ambiental específico para as novas atividades nas bacias que possam 
interagir com a hidrovia, tais como: 

• construção de usinas hidrelétricas; 

=abertura e pavimentação de rodovias; 

•instalação de indústrias; 

• atividades de extração mineral; 

=projetos agroindustriais etc. 

- Plano de controle dos processos erosivos 

r: 

r: 

r: 

r: 
r: 

r>, 

r: 
r: 

r: A execução deste plano visa controlar o avanço dos processos erosivos no interior 
da bacia Araguaia / Mortes, os quais contribuem para o transporte de sólidos para os 
seus leitos, incidindo diretamente sobre a dragagem elevando os custos de manutenção. 

- Plano de controle e proteção das águas superficiais 

Essas medidas visam a proteção das águas superficiais que drenam a bacia e 
alcançam os rios Araguaia e das Mortes, de maneira a assegurar a não, poluição e 
contaminação das mesmas por substâncias químicas, agrotóxicas e fertilizantes. 

r": 

r 

r: 
r 

r: 
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- 
- Proteção dos taludes marginais naturais 

O empreendedor deverá realizar estudos específicos de modelos relativos a geração 
de ondas e turbilhonamento das águas provocadas pelas embarcações, buscando a 
definição da capacidade de revolvimento de sólidos de fundo e em suspensão e do 
incremento destas nos processos erosivos dos taludes marginais. 

Conjuntamente deve-se proceder o mapeamento dos locais onde os taludes se 
mostrem instáveis buscando relacionar as causas das erosões para posterior aplicação 
de medidas de proteção. Medidas tais como plantio de espécies vegetais apropriadas, 
obras de proteção de taludes, construção de muros e diques de amortecimento e de 
desvio do fluxo das águas devem ser estudadas e adaptadas a esses locais. 

- Medidas de reforço institucional 

- 
- 

Deverá o MT/AHITAR apoiar e participar, no âmbito da Agência da Bacia, da 
elaboração de um plano diretor de saúde e saneamento para a região da área de 
influência direta da Hidrovia, visando estabelecer programas de investimentos a curto, 
médio e longo prazos nas áreas de abastecimento de água, esgotos sanitários, limpeza 
urbana, drenagem urbana, controle de vetores e na área de assistência à saúde da 
população, envolvendo as três esferas de governo, municipal, estadual e federal. 

Deverão ser previstas ainda ações de planejamento para o ordenamento territorial, 
contemplando os seguintes temas: 

a) Gerenciamento Hidrológico, visando atenuar possíveis impactos negativos 
decorrentes do emprego indiscriminado do processo de irrigação que, com certeza, será 
implementado; 

b) Preservação Vegetal, considerando a possibilidade de desmatamento desordenado com 
vistas ao desenvolvimento agropecuário, o que, com certeza, carecerá de projetos 
especiais, definindo áreas de preservação ambiental nos interflúvios, além de 
preservação permanente de toda e qualquer mata ciliar ou galeria; 

c) Plano de Manejo tanto de pastagens, considerando a possibilidade do incremento às 
atividades relacionadas à pecuária, como também da cobertura vegetal, o que com 
certeza permitirá o desenvolvimento de uma silvicultura controlada, numa perspectiva 
sustentável; 

d} Plano Diretor para as áreas urbanas, considerando a possibilidade de apresentarem 
um forte incremento populacional, além da perspectiva de certos municípios, 
considerados anteriormente, se caracterizarem como futuros pólos de desenvolvimento 
econômico, podendo abrigar inclusive, atividades agroindustriais. 

Como gestão política e econômica, deverão ser abordados: 

a} Política Agrária, imprescindível ao processo de assentamento definitivo de posseiros 
rurais, garantia do direito de "existência" aos pequenos proprietários e para evitar o 
monopólio espontaneísta da terra, através da tendência da concentração fundiária; 

b) Sustentabilidade Agrícola que deverá ser caracterizada por medidas com vistas à 
preservação de cultivos alimentícios e estímulo ao desenvolvimento de alternativas 
agrícolas, como a domesticação de plantas do cerrado e suas incorporações no sistema 
produtivo. 

- 

- 
- 

- - - - 
- 
- 

100 RIMA 



Medidas relativas aos povos indígenas 

r: 

Os inúmeros povos indígenas que vivem na área de influência são definitivamente 
fonte de fortes preocupações quanto aos principais impactos gerados pelo 
empreendimento. Esta preocupação foi igualmente tratada dentro de uma estratégia 
ampla, que envolveu todas as medidas propostas para que pudesse ao mesmo tempo 
atender as preocupações ambientais, a priorização dos povos indígenas e ainda que 
tivesse uma efetividade garantida. 

As inúmeras estratégias discutidas redundaram na demonstração de que mais 
uma vez seria necessária a centralização de ações visando não dispersar as atividades 
mitigadoras ou compensatórias, assim foi proposta a criação de dois grupos de trabalho 
que tivessem por função conduzir os assuntos cm nível institucional e de planeiamento 
e outro em nível executivo. Deverão ser criados portanto os seguintes grupos, que 
atuarão especificamente na questões relativas aos povos indígenas: 

- Grupo de Trabalho Interinstitucional para Tratamento da Questão Indígena - GTI 

- Grupo de Trabalho Executivo para Tratamento da Questão Indígena - GTE -=- O primeiro será composto pelos diversos ministérios e órgãos envo1vidos, prevendo-se, 
mas não se restringindo, inicialmente a seguinte participação: 

• Ministério dos Transportes 

- Secretaria de Desenvolvimento - SEDES 

r: 
r 
r 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

- Administração da Hidrovia Tocantins -Araguaia - AHITAR 

• Ministério da Justiça 

- Fundação Nacional do Índio - Funai 

• Ministério da Saúde r 
r: 
r: 

- Fundação Nacional de Saúde - FNS 

• Ministério da Educação e Desporto 

- Secretaria de Ensino Fundamental r: 

• Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

• Instituto Brasi]eiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
Ibarna 

r: 
• Ministério da Agricultura 

• Ministério de Planejamento e Orçamento 
r: 
r: .- 

• OEMA' s dos 5 estados abrangidos pela área de influência 

• Procuradoria Geral da República (6ª Câmara - minorias e povos indígenas) 

~ O segundo grupo por sua vez deverá ter a seguinte composição: 

• Administração das Hidrovias do Tocantins -Araguaia - AHIT AR 

• Fundação Nacional do Índio - Funai 

• Representantes de cada um dos povos indígenas da área (10) 

r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
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• Consultores de reconhecido saber e domínio das questões de cada um dos povos 
envolvidos - • Consultores ambientais de reconhecida experiência na área. 

Caberá a estes grupos gerir e aplicar os recursos, bem corno implementar e 
incentivar as ações integradas dos diversos órgãos governamentais envolvidos, estão 
previstas a execução das medidas e atividades, reunidas cm grandes blocos: 

- Programas de regularização fundi.ária; 

- Estudos visando a implantação das áreas de proteção ambiental (APA) 
no entorno das terras indígenas diretamente afetadas; 

- Programa de proteção e controle das terras indígenas afetadas; 

Planejamento, implantação e monitoramento dos programas 
econômicos e sociais compensatórios e das medidas mitigadoras 

- 

- Programa de saúde 

- Programa de educação 

- Programa de atividades produtivas. 

Devido às características próprias de cada povo e à diferente situação de cada um 
deles sugere-se que caiba ao GTE a definição e encaminhamento destes programas para 
cada um dos povos envolvidos. 

Algumas medidas específicas entretanto deverão ser abordadas: 

- Programa de comunicação e divulgação sobre a Hiârovia para todos os 
povos das bacias envolvidas. 

- 
Continuidade das reuniões de esclarecimento com as comunidades indígenas com 

a discussão do andamento do projeto de implantação da hidrovia, consultas e discussão 
do EU\/RIMA elaborado. 

- Estudos para o estabelecimento de novos traçados para os canais nas 
proximidades das aldeias 

Estes estudos devem analisar alternativas, juntamente com as comunidades 
Karajá e Karajá do Norte, que distanciem o canal utilizado pela hidrovia das aldeias, 
evitando-se que o tráfego de embarcações ocorra excessivamente próximo dos portos 
das aldeias. 

- Construção de muros de contenção 

Construção de muros de contenção cm áreas julgadas críticas, através de 
consultas às comunidades atingidas, para a preservação de moradias, áreas de 
cemitérios e sítios arqueológicos, locais de interesse histórico e religioso para os grupos. 

- 
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10 PLANOS DE MONITORAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO 

r: 
Os planos de acompanhamento e monitoramento propostos para a Hidrovia 

Tocantins - Araguaia podem ser divididos em dois grandes grupos: 

Monitoramento específico, durante a execução das obras 
r: 
1 • 

Monitoramento rotineiro ou permanente 

r: 

Esta divisão se impõe em função de uma série de razões, dentre as quais a efetiva 
necessidade de se estabelecer os objetivos próprios aos resultados que se deseja e à 
utilização desses resultados. Esta conceituação estabelece de uma forma clara a 
diferenciação de metas e objetivos de cada um dos tipos de monitoramento, pois o 
acompanhamento das obras deve possibilitar não apenas o conhecimento imediato das 
condições locais, como também subsidiar tomadas de decisões, que poderão naquele 
momento impedir ou minimizar impactos. A situação que assim se configura decorre 
inclusive do pouco conhecimento, da falta de domínio tecnológico e mesmo do 
pioneirismo que cerca a execução das obras de dragagem e derrocamento lineares em 
rios deste porte. 

O monitoramento durante a implantação da hidrovia será portanto fator 
fundamental para que se garanta a sua execução, com o menor impacto possível, sendo 
importante esta característica mitigadora do acompanhamento, até mesmo em função 
da repetitividade que caracteriza as obras de derrocamento e dragagem. Nesta situação 
singular, o monitoramento das atividades e alterações ambientais e a fiscalização 
ambiental devem ser realizados de forma que ocorra uma ampla interação entre as 
equipes encarregadas dessas atividades, e que a equipe de monitoramento possa 
assessorar tecnicamente a equipe de fiscalização. 

O monitoramento rotineiro, por seu turno, deverá obter dados e informações 
sobre os efeitos que ocorrerão após a implantação e cm função da operação da hidrovia, 
devendo por isto mesmo revestir-se de um caráter permanente. 

Naturalmente, como já foi dito, os controles que ocorrerem em nível de bacia 
deverão ser realizados no âmbito da Agência da Bacia específica. 

MONITORAMENTO ESPECÍFICO, DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS 

r: 
,-., 

r: 
r: 

r>. 

r: 

r: 
r: 

O programa de monitoramento específico terá como objetivo principal o 
monitoramento da qualidade. biótica dos rios no período das obras de implantação. Os 
seguintes itens deverão, no míni~o, ser abordados através de parâmetros próprios: 

ContrOle de trânsito e presença da fauna, visando prevenir efeitos diretos das 
obras de dragagem e derrocamento sobre a fauna aquática, tartarugas e ainda 
mamíferos com hábitos aquáticos ou mesmo em busca de água, propõe-se que durante 
o período de realização das intervenções sejam feitos os seguintes controles: 

- Monitoramento do trânsito de cardumes nos períodos de execução do derrocamento e 
dragagem. 

- Monitoramento do trânsito de tartarugas nos períodos reprodutivos. 

r 
r: 

r: 
r: 
r 
r 
r 
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Monitoramento da presença de mamfferos nas proxjmidades das áreas de intervenção, 
este acompanhamento poderia evitar intervenções incidindo diretamente sobre os 
cardumes com conseqüências sabidamente graves sobre toda a vida aquática. As 
tartarugas deverão merecer o mesmo controle em seu período reprodutivo. O controle 
da presença de mamíferos, por sua vez, destina-se a evitar que eles sejam afetados pelas 
intervenções, devendo ser estabelecido um plano emergencial para evitar a sua presença. 
Todos estes controles devem ser realizados e os seus resultados utilizados durante a 
execução das obras. 

Análise de gualiàade da água nas áreas de intervenção, prevendo-se a coleta e análise de 
amostras nos locais, acima e abaixo, com comparativo da situação antes e depois de sua 
realização. Os níveis de turbidez decorrentes da dragagem deverão ser obrigatoriamente 
estabelecidos, bem como outros parâmetros: 

Acompanhamento dos efeitos da dragagem e deposição de material, sobre a roicrobiota 
aquática, mediante análise dos ensaios de qualidade de água. 

Análise de sedimentos, antes, durante e depois das operações de dragagem e 
derrocamento, com o intuito de estabelecer valores máximos e mínimos observados. 

Controle das alterações da qualidade biótica nas áreas de dragagem e derrocamento, 
determinação quantitativa e qualitativa da mortandade ocorrida entre os peixes em 
função das intervenções 

Acompanhamento dos locais de lançamento dos materiais provenientes das dragagens 
(bota-fora), espera-se que a cada lançamento de material ocorrido possa haver uma 
definição específica dos locais de disposição do material dragado. Para estas operações 
será importante que sela estabelecido um plano de monitoramento e controle, 
aproveitando-se da experiência acumulada a cada repetição. 

MONITORAMENTO ROTINEIRO OU PERMANENTE 

As atividades de monitoramento rotineiro são aquelas que devem ser realizadas 
por um período mais extenso e que independem da realização das obras, exceto pela 
presença das obras de manutenção que deverão ser realizadas a cada ano. 

Monitoramento das dragagens de manutenção. Estas atividades teoricamente 
mereceriam o mesmo acompanhamento das obras, entretanto espera-se que o 
monitoramento realizado durante as obras de implantação possa subsidiar um plano 
definitivo e mais efetivo, uma vez que elas serão repetitivas. Um controle comparativo 
e anual dos volumes de dragagem em cada localidade deverá ser obrigatoriamente 
incorporado, com o intuito de se estabelecerem as tendências de queda ou acréscimo 
destas atividades. 

Controle da qualidade das águas nas áreas dos portos, prevendo-se nos locais e abaixo 
deles, preferencialmente após eventuais pontos de lançamento de esgotos. Uma vez que 
está previsto o monitoramento de qualidade de água ao longo de toda a Hidrovia, 
sugere-se que o mesmo seja estendido, após a entrada em operação da hidrovia, a todas 
as cidades onde estão previstos os portos. Deverá ser implantado um programa de 
monitoramento de água dos rios envolvidos, visando detectar possíveis danos que 
possam comprometer a qualidade de suas águas. 

Esse monitoramento deverá ser semestral e, preferencialmente, nos meses de abril e 
outubro. 

104 RIMA 

- 
- 



r· 
fi 

Interferências na cadeia trófica da comunidade f aunistica regional. Deverá ser buscada 
uma metodologia própria que permita avaliar a influência da Hidrovia na cadeia de 
alimentação e nutrição dos peixes (ictiofauna) e de outros animais dela dependentes, 
Um importante controle que deverá subsidiar esta análise e que poderá constituir-se 
num monitoramento específico é o controle do estoque pesqueiro. Este controle deverá 
ser possível através da pesquisa junto às comunidades de pescadores, ribeirinhos, 
indígenas e ainda através de coletas. 

Processos de erosão de margens, objetivando avaliar as mudanças dos canais e taxas de 
erosão. 

r: 

Controle do assoreamento dos canais fluviais, através de planos de monitoramento da 
carga sedimentar cm suspensão e de fundo, nos trechos com maior incidência de 
materiais depositados. 

Controle da velocidade das embarcações, deve ser realizado um estudo para se 
determinar o controle da velocidade das embarcações durante o período da desova das 
tartarugas e da movimentação dos cardumes na piracema. 

Acompanhamento da geração de ondas e turbilhonamento das águas provocados pelas 
embarcações, no sentido de indicar a capacidade de revolvimento da carga sedimentar de 
fundo em suspensão do canal fluvial e o aumento das taxas de erosão de margens nas 
áreas mais críticas. 

r: 
r: 
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Plano de levantamento e salvamento de sítios arqueológicos situados na p)auicie de 
inundação dos rios. Para estes levantamentos pretende-se utilizar a seguinte estratégia: 

A questão do resgate dos sítios arqueológicos passa por uma discussão que 
envolve significância histórica, científica, étnica e pública, envolvendo a comunidade 
científica e local. Tais estudos são imprescindíveis para o melhor conhecimento 
ocupacional e cultural da região, mas devem ser realizados em consonância com a 
legislação brasileira de proteção ao patrimônio cultural. É importante salientar que "as 
medidas compensatórias são melhor viabilizadas se desenvolvidas através de 
programas. na fase de implantação do empreendimento. 

Para a execução destas atividades, tornam-se necessários atividades de 
levantamento de parâmetros bibliográficos, cartográficos, dentre outros; levantamentos 
de campo; análise dos dados em laboratório e elaboração de relatórios e textos 
educativos sobre a importância destes estudos para as comunidades envolvidas. 

Controle do processo histórico de ocupação, seria interessante, como forma de 
preservação dos valores culturais, apoiar e incentivar a criação de centros de estudos 
históricos regionais, tanto no eixo Tocantins como no Araguaia-rio das Mortes, 
podendo-se adotar cidades como Carolina e Aruanã, respectivamente, considerando 
suas expressividades históricas. Os referidos centros teriam por objetivo a centralização 
de documentos históricos, abrigando assim o inestimável acervo espalhado pela região, 
o que com certeza transformaria os referidos locais em centros de referência para o 
desenvolvimento de estudos e divulgação das informações tratadas através de cursos 
voltados à própria população, como forma de resgate histórico regional, contribuindo 
para a formação de uma consciência social. Devida a presença marcante da cultura 
indígena na região pode-se estender as atividades do centro para as nações indígenas, 
completando o quadro socioantropológico regional. 

Controle do uso do solo, a expectativa é a de se proceder um monitoramento 
sistemático da região, com o intuito de promover acompanhamento das 
transformações que estão acontecendo na paisagem. 

r: 

r: 
r: 

(' 

r. 

r: 

r: 
r: 

r 
r: 

r: 
,,......, 

RIMA 105 r: 



O referido monitoramento deverá fundamentar-se em imagens LANDSAT ou Radarsat, 
procurando diagnosticar prováveis alterações processadas na área, considerando 
possíveis influências, diretas ou indiretas, produzidas pelo empreendimento. Dois 
grandes obietivos devem estar presentes no referido processo: 

- identificação de impactos decorrentes das transformações produzidas; 

- controle da qualidade ambiental. 

Portanto, o referido monitoramento deverá oferecer informações quanto ao 
processo de desmatamento, modalidade de uso e ocupação da área, bem como possíveis 
impactos decorrentes dessas transformações. 

Este monitoramento deverá oferecer subsídios ao desenvolvimento de programas 
especiais de monitoramento, planejamento territorial, elaboração de plano diretor, além 
de contribuir na formulação de instrumentos normativos voltados à implementação de 
legislações especiais. 

O referido monitoramento deverá ser desdobrado com vistas a temáticas 
específicas, como as de natureza econômica, porém dentro das diretrizes da Agência da 
Bacia 

Controle das atividades econômicas. destacam-se as questões relativas ao 
monitoramento na agropecuária, considerando os seguintes e principais aspectos 
associados ao uso agrícola do solo. ou sela, relativos à expansão da agricultura e 
pecuária. As imagens de satélite (LANDS/\ T) permitem um acompanhamento 
quantitativo das safras agrícolas, área de expansão da agropecuária, bem como 
tipologia dos produtos agrícolas. Tais informações permitem constatar também o índice 
de degradação da cobertura vegetal, possíveis impactos vinculados ao uso do potencial 
hidrológico, localização das áreas de plantio ou destinadas a pastagens, em relação a 
possíveis compartimentos de risco no sentido ambiental, como cabeceiras de sistema 
hidrográfico, fundos de vale ou áreas de inundação. Permitem ainda constatar a 
tendência da modalidade agrícola com relação ao mercado destinatário, além de 
proporcionar sua relação com possíveis alterações na estrutura fundiária. 
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11 EQUIPE TÉCNICA 

11.1 COORDENAÇÃO E ASSUNTOS ESPECÍFICOS 

NOME FORMA CÃO FUNCÃO/ATIVIDADE 
FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO ENGº CIVIL COORDENADOR GERAL 
JAYME FERREIRA JÚNIOR ENGºCIVIL ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO 
FRANCISCO EUGÊNIO M. ARCANJO ADVOGADO LEGISLAÇÃO 
MARCELO GOMES RAMOS ECONOMISTA VIABILIDADE/CENÁRIOS 
JOÃO CARLOS DE ARRUDA GEÓLOGO GEOPROCESSAMENTO 
PÉRICLES PRADO GEÓLOGO GEOPROCESSAMENTO 

v 11.2 MEIO FÍSICO 
I'-' 
' 
. '-' 

' '-' 
'-'' 

"-<' 

\\.../ 
·\...... 
r) 
' ' 

NOME FORMACAO FUNÇAO/ ATIVIDADE 
JALESLOUSA GEOLOGO GEOLOGIA/CE 

ALFREDO BORGES DECAMPOS GEÓGRAFO GEOMORFOLOGIA 
MILTON ANTÔNIO DA SILVA GEÓLOGO HIDROGEOLOGIAILIMNOLOGIA 
NELSON MATOS SERRYUA ENGº AGRÔNOMO PEDOLOGIA 
FRANCISCA ROCÉLIA AMARAL ENGªCIVIL RECURSOS HÍDRICOS 
JOSÉ CARLOS R. DE MELLO GEÓLOGO RECURSOS MINERAIS 
RAIMUNDO OLIVER BRASIL GEÓLOGO GEOLOGIA 
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11.3 MEIO BIÓTICO - - NOME FUNÇÃO/ ATIVIDADE FORMAÇÃO 
PERMÍNIO PASCOAL COSTA -~.. . 
DURV AL FRANÇA PEREIRA 

CRISTIÁNE ESTRELA DE BEM 
- .. .=-.: .• 

ALFREDO PALAU PENA 

MARCOS VINÍCIUS FERNANDO 
.:. .. ·. ~. 

YOLANDA GOMES DE SIQUEIRA 
ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO 
AFONSO PEREIRA FILHO 
FRANCISCO LEONARDO T. GARRO 
NILTON CARLOS DO V ALLE 
JOSÉ DÉLIO ALVES PERERIA 
MARIA REGINA REBOUÇAS BESSA 
LEANDRO GONÇALVES OLIVEIRA 
L YZETE DE ROURE E SILVA 
JOSÉ ANGELO RIZZO 
JOSÉ EMÍDIO ZANDONADI 
HELENO PEREIRA 
MÁRCIA YURIKO HASHIMOTO 

NORMARODRIGUESDACUNHA 
SÔNIA REGINA C'RlJVINEL 

11.4 MEIO ANTRÓPICO - 

ENGº FLORESTAL CONSULTOR BIOT A 

MASTOFAUNA/CE MED. 
VETERINÁRIO 

MED. 
VETERINÁRIA 

BIÓLOGO 

MED. 
VETERINÁRIO 

BIÓLOGA 
BIÓLOGO 
BIÓLOGO 

BIÓLOGO-MS 
BIÓLOGO 
BIÓLOGO 
BIÓLOGA 

BIÓLOGA 
BIÓLOGO 

ENGº FLORESTAL 
BIÓLOGO-MS 

ENGª 
AGRÔNOMA 
BIÓLOGA 
BIÓ_LOGA 

MASTOFAUNA 

HERPETOFAUNA/ QUELÓNIOS/ 
CROCODILIANOS 
HERPETOFAUNA/ QUELÔNlOS/ 
CROCODILIANOS 
QUIPÓPTEROS 
ENTOMOFAUNA 
ICTIOFAUNA 
ICTIOFAUNA 
ORNITOFAUNA 
AVIFAUNA 
PLANTONS 
BENTONS 
FLORA/CE 
CONSULTOR-FLORA 
INVENTÁRIO FLORESTAL 
CONSULTOR-FLORA 
FITOSSOCIOLOGIA/FLORÍSTICA 

FITOSSOCIOLOGIAIFLORÍSTICA 
FITOSSOCIOLOGI NFLQRÍSTICA 

- - -- - - 
- - 
- - - 
- 

NOME FUNÇÃO/ ATIVIDADE FORMAÇÃO 
JOSÉ ALOÍSIO DA SILVA 
ALAN FRANCISCO DE CARVALHO 
V ÁLTER CASSETI 
RENATO PEDROSA 

ALTAIRSALLESBARBOSA 
ROSICLER THEODORO DA SILVA 
JULIO-CESAR RUBIN DE RUBIN 
MARCOSANDRÉTORRESDESOUSA 
V ANI~DA ALEIXO , ·.. _ .... , 
PATRICIA DE ARAUJO ROMAO 
CLÁUDIA V ALÉRIA DE LIMA 
PAULO ACAT AUASSU TEIXEIRA 
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 
PAULO SERPA 
EDUARDO CARRARA 
ANDRÉ AMARAL DE TORAL 
-_Luiz ROBERTO DE PAULA 
GILBERTO AZANHA 
MARIÃ ELISA LADEIRA 

/ 

GEÓGRAFO 

SOCIÓLOGO 
GEÓGRAFO 

TECNOL. SAN. 
AMB. 

ARQUEÓLOGO 
ARQUEÓLOGA 

GEOARQUEÓLOGO 
ARQUEÓLOGO 
GEÓGRAFA 
GEÓLOGA 
GEÓLOGA 

ENGº MECÂNICO 
ANTROPÓLOGO 
ANTROPÓLOGO 
Ar'.ITROPÓLOGO 
ANTROPÓLOGO 
ANTROPÓLOGO 
ANTROPÓLOGO 
ANTROPÓLOGA. 

SOCIAL-CE 

SOCIOLOGIA 
SOCIOECONOMIA 
SANEAMENTO AMBIENTAL 

- - 
ARQUEOLOGIA 
ARQUEOLOGIA 
ARQUEOLOGIA 
ARQUEOLOGIA 
USO DO SOLO 
USO DO SOLO 
USO DO SOLO 
CONSULTOR 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

- - - - - 
- - 
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12 GLOSSÁRIO 

"ln natura": Ao natural, como se apresenta no seu estado natural. 
A jusante: Para o lado em que vaza a maré, ou um curso d'água. 
Ambiente higrófilo: Ambiente muito úrnído, como as veredas ou várzeas. 
Antrópico: Relativo ao ambiente usado ou modificado pelo homem. Ambiente que já 
sofreu a interferência humana. 
Antropologia: Ciência que estuda o homem. 
Arbórea: Relativo às árvores; que tem porte de árvore. 
Balizamento: Ato de marcar ou sinalizar o leito do rio. 
Barco protótipo: Primeira embarcação usada como modelo. 
Biorna: Um amplo ambiente com características próprias onde se desenvolvem e 
habitam animais e vegetais. 
Biótico: Relativo ao conjunto dos seres vivos, animais e vegetais. 
Bota-fora: Material a ser descartado, retirado da área da obra. 
Cadeia trófica: Cadeia alimentar dos animais. Ex.: águia come a cobra, a cobra come o 
sapo, o sapo come o inseto. 
Cadudfolia: Diz-se das árvores cujas folhas caem em determinada épocatseca). 
Calado: O quanto penetra na água o casco das embarcações; distância entre a linha da 
água e o fundo do barco. 
Canal dt.> navt.>gacão: Seção por onde navega um barco, diz-se do local por onde 
obrigatoriamente passam as embarcações. 
Cenário alternativo: Opção contrária a uma determinada escolha. 
Chata: Embarcação de carga e de casco pouco profundo. 
Controle hidráulico: Local onde as águas de um rio são represadas ou "controladas". 
Deflúvio: Escoamento da água. 
Depósito aluvial: Depósito transportado pelos rios ou pelo escoamento da água da 
chuva. 
Derrocamento: Destruir uma secção de rochas. 
Diagnóstico: Conjunto das informações que permitem o conhecimento de uma região. 
Dossel: Nível da copa das árvores de uma floresta. 
Dragagem: Limpar ou desobstruir, retirar areia do rio. 
Ecologia: Estudo das relações entre os seres vivos e o meio em que vivem e suas 
influências. 
Ecossistema: Conjunto dos componentes vegetais, animais e suas relações com o 
ambiente físico(água, solo e clima) de uma determinada região. 
Empurrador: Embarcação motorizada que empurra as embarcações chamadas 
"chatas". 
Endêmica: Planta característica de uma determinada região. 
Fauna: Relativo aos animais 
Fisiografia: Descrição da natureza e dos fenômenos naturais. 
Fitofisionomia: Variações das espécies vegetais de uma região. 
Flora: Relativo aos vegetais 
Floresta ciliar: Mata que cresce às margens dos rios. 
Fuste: Porção compreendida, numa árvore, entre o solo e as primeiras ramificações. 
Geomorfologia: Ramo da Geografia Física que estuda a forma e evolução do relevo da 
terra. 
Gramíneas: Família de plantas rasteiras, capins. 
Gregárias: diz-se das espécies que têm tendência a florescer cm grupos. 
Hematófagos: Que se alimentam de sangue. 
Herbácea: Referente às ervas, 
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Heterogeneidade: Conjunto de indivíduos ou espécies variadas. 
Hidrologia: Estudo da água em suas várias formas no interior dos continentes. 
Holística: Geral, abrangente. 
Ictiofauna: Conjunto de animais aquáticos, peixes. 
Limnologia: Estudo dos lagos e das águas sem movimento corrente. 
Mastofauna: Animais mamíferos. 
Mata ciliar: Mata que margeia cursos d' água de maior porte. 
Mata galeria: Mata que margeía cursos d'água de pequeno porte. 
Microbiota: Microfauna e microflora. 
Modal: Relativo ao tipo ou modo de transporte. 
Morfologia: Estudo das formas do relevo. 
Multimodalidade: Relativo a várias modalidades de transportes. 
Pedologia: Ciência que estuda os solos. 
Polarizacão: Efeito de concentrar uma ou mais atrvidades em função de uma região. 
Solos lixiviados: Solos lavados. 
Transecto: Inventário da vegetação em uma secção da mata. 
Transporte de sólido: Diz-se da condução de partículas sólidas pela água. 
Travessão: Obstáculo de pedra que vai de uma a outra margem do rio, podendo ser 
dividido em várias secções. 
Turbidez: Diz-se da água quando escura, em função da presença de material diluído. 
UHE: Usina hidroelétrica. 
Vazão: Quantidade de água que passa por um determinado local, num espaço de 
tempo, por exemplo litros por segundo. 
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