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CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO 

1 APRESENTAÇÃO 

r 

A FADESP - Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, vinculada 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 Mortes, especificamente envolvendo os seguintes segmentos de cada um 
dos cursos d' água: 

-Río 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 em especial à Resolução CONAMA 001/86, combinada com a 006/86 e 
tem por objetivo a obtenção da Licença Prévia - LP para o empreendimento. 

Em função da legislação vigente, caberá ao IBAMA - Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a responsabilidade pelo 
licenciamento, uma vez ouvidos as demais organizações estaduais de meio ambiente 
(OEMAs). Como a hidrovia envolve dois rios principais que apesar de estarem 
situados na mesma bacia, banham diferentes estados da União, estarão envolvidos 
na análise desse documento, os estados de Maranhão e Tocantins no que se refere ao 
Rio Tocantins, ficando Mato Grosso, Goiás, Pará e Tocantins na bacia do rio 
Araguaia e apenas o Estado de Mato Grosso no trecho do rio das Mortes. 

Em função dessa composição de estados limítrofes, estarão analisando o 
presente relatório as seguintes OEMAs: 

• Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEMA (Mato Grosso); 

• Fundação Estadual de Meio Ambiente de Goiás - FEMAGO; 

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

• Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS; 
• Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Maranhão). 

Estará ainda envolvida ativamente no processo de licenciamento a FUNAJ - 
Fundação Nacional do Indio, ocupando-se com as questões relativas aos povos 
indígenas. 

O presente estudo de impacto ambiental é composto dos seguintes volumes, 
distribuídos em sete volumes de texto em formato A-4 e um único de cartas e mapas 
com formato A-1 : 

r: 

r: 
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Volume 1 
Volume2 

Volume 3 

Estudos de Impacto Ambiental - Texto Principal 
Estudos de Impacto Ambiental - Estudos do Meio Pisico 
Climatologia/Geologia/Geomorfologia/Pedologia 
Estudos de Impacto Ambiental - Estudos do Meio Físico 
Recursos Hfdricos 
Estudos de Impacto Ambiental - Estudos do Meio Biótico 
Flora 
Estudos de Impacto Ambiental - Estudos do Meio Biótico 
Fauna 
Estudos de Impacto Ambiental - Estudos do Meio Antrôpico 
Sódoeconomia 
Estudos de Impacto Ambiental - Estudos do Meio Antrópico 
Comunidades Indígenas 
Estudos de Impacto Ambiental - Mapas, Cartas e Plantas 

Volume4 

Volume 5 

Volume 6 

Volume 7 

Volume 8 
Esta solução foi concebida visando facilitar a leitura do relatório como um 

todo, uma vez que no primeiro volume encontra-se todo o conteúdo principal 
exigido de um EIA, contendo entre outros os aspectos jurídicos do empreendimento, 
programas setoriais, programas e diretrizes governamentais, empreendedor, 
descrição do empreendimento, um resumo do diagnóstico ambiental de cada um dos 
meios temáticos, avaliação de impactos, plano de manejo ambiental. Os estudos 
temáticos encontram-se nos volumes específicos, contendo em detalhes os 
levantamentos realizados, que em última análise compõem o diagnóstico. 

Para uma total compreensão do conteúdo dos estudos realizados, indica-se que 
primeiramente seja lido este volume, pois apesar da extensão e abrangência do 
estudos temáticos específicos, a conexão de cada item abordado com o enfoque geral 
adotado só pode ser completamente entendido através da sequência lógica que une 
os diversos tópicos. 

Importante notar que apesar de não citado nesta exposição, pois não compõe o 
EIA, existe ainda o volume do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, editado em 
formato A-4, com texto em linguagem popular, objetivando a maior divulgação 
possível do empreendimento, junto a todos os extratos sociais. 

Por oportuno, vale citar que 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. 

Belém, 30 de outubro de 1.998 

FADESP - Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
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DIRETRIZES BASICAS DO ESTUDO 

O presente estudo ambiental foi balizado por diretrizes básicas, as quais foram 
estabelecidas em conformidade com os termos de referência emitidos pelo IBAMA: 

• Caracterizar e analisar o meio físico, biótico e antrópico no qual se 
desenvolverá o projeto, considerada a plenitude de sua área de influência. 

• Definir as áreas ambientalmente críticas, sensíveis e identificar se existem áreas 
de manejo especial que devem ser excluídas do empreendimento, tratadas ou 
monitoradas de uma maneira particular no desenvolvimento ou execução do. 
projeto. 

• Avaliar a oferta e vulnerabilidade dos recursos utilizados ou afetados pelo 
projeto. 

• Dimensionar e avaliar os impactos do projeto, para estabelecer a gravidade dos 
mesmos e as medidas e ações para preveni-los, controlá-los ou corrigi-los. 

• Avaliar os planos governamentais nos diferentes níveis que existam para a área 
do projeto, a fim de determinar a compatibilidade do projeto com tais planos. 

• Apontar as deficiências de informação que gerem incertezas na avaliação de 
impactos. 

• Propor planos de prevenção, mitigação, correção de impactos e manejo 
ambiental. 

• Propor medidas compensatórias que possam gerar alternativas a impactos 
previstos. 

• Definir as ações de preservação, mitigação, controle e compensação dos 
impactos ambientais, a serem implementadas pelo projeto. 

• Avaliar o cronograma de execução das obras e sua interface com as ações de 
manejo ambiental. 

• Propor os sistemas de acompanhamento e controle ambiental que permitam 
avaliar o comportamento e eficácia do plano de maneio ambiental. 
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3 ASPECTOS JURÍDICOS DO EMPREENDIMENTO E 
DA PROTEÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE 

3.1 ENQUADRAMENTO JURÍDICO DAS ATIVIDADES DA HIDROVIA 

Incumbe definir preliminarmente o regime legal aplicável à atividade de 
navegação na hidrovia proposta. A indagação prioritária, tratando-se de uma 
avaliação de impacto ambiental, reside na questão sobre como as restrições legais de 
ordem ambiental incidem no equipamento de transporte proposto. Cuida-se de 
caracterizar juridicamente o campo autônomo da atividade econômica e social 
hidroviária frente ao poder-dever de proteção ambiental, pelo Estado e pelo 
particular. Indaga-se, em suma, se o direito ambiental reveste-se de comandos tais 
que permitem sobrepujá-lo de forma absoluta ao direito de navegação fluvial. 

Nesta seção procura-se demarcar juridicamente o empreendimento hidroviário 
e a atividade que abrigará a navegação interior fluvial. A definição desta atividade 
está contemplada no art. 18 do Regulamento para o Tráfego Marítimo, aprovado 
pelo Decreto nº 87.648, de 24 de setembro de 1982, verbls: 

"Art. 18. A navegação mercante brasileira, para efeito deste Regulamento, é 
classificada de: 

VJJ - Interior: 

a) Fluvial e Lacustre - a realizada ao longo dos canais, rios, lagos e lagoas, em 
território brasileiro, fora das áreas portuárias nacionais, podendo estender-se aos portos 
fluviais e lacustres dos países vizinhos, quando estes portos integrarem hidrovias 
interiores comuns;" 

3.1.1 

Essa navegação fluvial pode ser feita em condições naturais nos rios. 
Entretanto, para que um curso d'água seja considerado hídrovia deve, além de 
apresentar características adequadas à navegação, tais como largura, profundidade, 
traçado e velocidade da água, sofrer os melhoramentos de engenharia e, o que mais 
interessa neste capítulo, ser objeto de um ato do Poder Público declarando-o 
hidrovia. Isto significa que há uma vontade administrativa de criar um 
equipamento público e dotá-lo de infra-estrutura para desempenhar uma das 
funções essenciais da sociedade: o transporte. Neste exato sentido, a implantação de 
uma hidrovia tem a mesma significação de uma construção de rodovia ou ferrovia. 

A Decisão Administrativa 
Impõe-se, portanto, uma intenção do organismo estatal competente: para a 

edificação de um meio onde se desenvolverá a atividade econômica. e social do 
transporte. Por este ângulo, o ato deve se revestir dos requisitos típicos de legalidade 
inerentes a todos os atos administrativos. 

Figura, assim, no programa governamental "Brasil em Ação", o Projeto de nº 
15, denominado HIDROVIA TOCANTINS-ARAGUAIA, que tem como objetivo 
"completar o corredor intermodal, até 1999, visando a incrementar a produção de grãos 
no Centro-Oeste e 110 Maranhão." 
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- No texto de justificação do programa do Governo destaca-se que "a concepção 
geral desses programas é a idéia de que nós precisamos integrar o Brasil, de uma 
maneira equilibrada. ( ... ) Não existe aqui a preocupação com um Estado particular 
da Federação. Os programas são desenhados, preferencialmente, buscando eixos de 
desenvolvimento, que é a concepção moderna do desenvolvimento. Não se trata de 
um pólo de desenvolvimento que se concentre numa região, mas de um eixo que 
distribua numa área mais ampla, pois é necessário que o Governo preste atenção ao 
conjunto do Brasil." Especificamente sobre este empreendimento o Governo assim se 
pronunciou: 

"Na regi.ão do Tocantins, a Hidrovia Araguaia-Tocantins é fundamental. Aqueles. 
que conhecem a regiõo sabem que a Hidrovie vai permitir o escoamento da produção do 
Tocantins. E a produção da região é crescente. Há áreas de irrigação quase natural no 
Tocantins. Há grandes projetos financiados pelos bancos internacionais, que estão 
permitindo a expansão da produção. E a possibilidade de utilização desta via aquática é 
de grande importância''. 

Destarte, tomada a decisão po1ftico-adrninistrativa, qual o balizamento legal 
que disciplinará o empreendimento, do ponto de vista dos setores da proteção 
ambiental e dos transportes. Do exame da matéria decorrem as seguintes questões: 

• Existe supremacia da restrição ambiental sobre a atividade da navegação, ou 
vice-versa? 

r: 
r 

r 
r- 

r: 

r: 
r: 

• Quais as atribuições da União e dos Estados na aplicação das regras 
ambientais? 

• Em caso de obras afetas a mais de um Estado, como submetê-las à legislação 
ambiental? 

r: 3.1.2 Autonomia dos Campos Normativos 

r: 

A legislação ambiental tende a ser essencialmente um dispositivo de 
fiscalização das atividades públicas e individuais, baseada em critérios 
exclusivamente técnicos. Esta fiscalização, a exemplo dos demais campos do direito 
administrativo, poderá, em casos extremos, levar à interdição da atividade ou do 
empreendimento. Veja-se o caso do Direito Urbanístico. Todavia, serão decisões 
baseadas sempre em aspectos técnicos. O direito de construir é tão respeitado na 
ordem jurfdica quanto o direito ao meio ambiente equilibrado. Apenas se exige que o 
direito individual se aperfeiçoe com observância das exigências coletivas. Entretanto, 
nestes. casos não se poderá falar em uma esfera de direito superior a outra. 

Observe-se a questão da edificação de centrais nucleares. A possibilidade de 
construí-las está inscrita na Constituição e não se levanta contra o Governo o 
argumento de que ele não tem o direito de fazê-lo, em razão de legislação ambiental 
impeditiva. Podem-se apontar argumentos de ordem técnica, que se traduzirão em 
restrições ambientais severas, porém isto não se entenderá como supremacia 
absoluta de um campo do direito administrativo sobre uma atividade. 

Os únicos limites legais de caráter absoluto, que sobrepujam um campo 
normativo a outro, residem na esfera dos valores morais mais arraigados e nos 
princípios da soberania nacional. No primeiro caso, cuida-se basicamente do direito 
penal. O direito à vida é reconhecido como bem mais precioso, que se sobrepõe a 
qualquer outro e cujo desrespeito incorre na sanção mais grave. E mesmo assim o 
direito ainda compreende o instituto da legítima defesa, como uma exceção tolerada 
a este critério legal absoluto. No campo do direito público, o reconhecimento da 

r 
r: 

r: 

r-. 

r: 
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soberania do Estado pode ser considerado como uma norma abso]uta que afasta as 
outras normas. 

Em suma, a construção de uma hidrovia abriga-se no legítimo direito do 
administrador de edificar um equipamento público para atender uma necessidade 
básica da sociedade, direito que será exercido em consonância com os demais ramos 
do direito, inclusive o direito ambiental. Obviamente, repita-se, se o 
empreendimento enfrentar um óbice ambiental ou de outra dasse de caráter 
intransponível, a obra não será permitida, embora isto não signifique que haja 
supremacia de um campo do direito sobre o outro. 

3.1.3 Atribuições da União e dos Estados 
Observe-se, em primeiro lugar, os dispositivos constitucionais relativos à 

titularidade dos bens e às competências administrativas e legislativas: 

! • Constituição federal 

"Art. 20. São bens da União: 

li - os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio. ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países. ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais: 

Art. 21. Compete à União: 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

f} os portos marítimos, fluviais e lacustres: 

XlX - ínstituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos 
de uso; 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão: 

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; 

Art. 23. t competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

\'11 - preservar as Ilorestas, a fauna e a flora; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

V1 - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição; 

\'111- reponsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico. turístico e p_aisa~fstico:" 
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A Constituição, no art. 23, consignou competência administrativa comum à 
União, aos Estados e aos Municípios para: "proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora". Em 
complementação, no art. 24, conferiu aos Estados competência legislativa 
concorrente com a União para emitir normas sobre "produção e consumo; florestas, 
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção ao meio ambiente e controle da poluição" bem como sobre "proteção ao 
patrimônio histórico, cultural, artístico, histórico, turistico e paisagístico" e ainda para 
regular a "responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e peisegistico", 

Nos parágrafos do art. 24, explica-se as características dessa competência 
concorrente: consiste na atribuição da União para legislar sobre normas gerais, que 
não exclui a competência suplementar dos Estados. Além do que, inexistindo lei 
federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência normativa plena, 
sendo que a superveniência de lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário. 

Embora o art. 22 da Constituição reserve à União a capacidade privativa de 
legislar sobre "águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão", esse 
preceito, pela melhor interpretação, refere-se apenas ao aproveitamento produtivo 
das águas, principalmente como fonte energética. No que diz respeito à proteção 
ambiental das coleções hídricas, a competência estadual é concorrente, dentro da 
competência comum com a União de "conservação da natureza" e de "defesa dos 
recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição". 

Veja-se o caso das usinas hidrelétricas, hipótese típica de aproveitamento 
hídrico para geração de energia. A própria legislação federal obriga o 
empreendimento à obtenção da licença ambiental, de forma que o empreendimento, 
além de depender de autorização federal, submete-se à legislação estadual de 
proteção ambiental. 

Portanto, não resta dúvida que os Estados e os municípios podem utilizar em 
suas legislações dos instrumentos criados para a Política Nacional do Meio Ambiente 
e, desde que respeitadas suas características gerais, adaptá-los às suas necessidades e 
peculiaridades. 

Ainda sobre as atribuições de cada nível federativo, veja-se a Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente, que tinha anteriormente a seguinte redação quanto à 
competência para expedição das licenças ambientais: 

Art. 1 O. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão 
estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

§ 4°. Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos os Governos 
Estadual e Municipal interessados, o licenciamento previsto no caput deste artigo, 
quando relativo a pólos petroquírnicos e cloroqufmicos, bem corno a instalações 
nucleares e outras definidas em lei. 
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Não havia dúvida quanto às competências: era basicamente dos órgãos 
estaduais de controle ambiental para as atividades exercitadas nos respectivos 
Estados; apenas nos casos definidos em lei expressa, como no caso das instalações 
nucleares e pólos petro e doroquímicos, o licenciamento seria da competência de 
órgão federal. 

Porém, em 18 de julho de 1989 foi publicada a Lei nº 7.804, que modificou 
vários dispositivos da Lei nº 6.938/81, inclusive o artigo 10 e seus parágrafos, que 
passou a ter a seguinte redação: 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 
e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependeriio de prévio licenciamento de 6rgão estadual competente, integrante do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente- SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigiveis. 

§ 4°. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos Naturais 
Renováveis-lBAMA, o licencismento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades 
e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional." 

Dessa forma, a regra constante dos antigos parágrafos 4º e 5° foi substituída 
por outra, mais fluida, referindo-se a "atividades e obras com significativo impacto 
ambiental, de âmbito nacional ou regional". 

Portanto, o critério de eleição da autoridade licenciadora passou a ser bastante 
subjetivo. Para sua boa aplicação passou a ser necessário o entendimento de 
"significativo impacto ambiental" e da área de influência da obra ou atividade, se 
local, regional ou nacional. 

A regra geral, expressa no caput, passou a determinar que o licenciamento 
ambiental seja feito pelo "órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente- SISNAMA", agindo o IBAMA, em nome do Poder Executivo Federal, 
"em caráter supletivo". 

Ação supletiva é a que "supre". Assim, a ação do IBAMA, para atendimento do 
dispositivo legal, deverá ter lugar apenas na omissão do órgão licenciador estadual. 
Entende-se, portanto, que a competência original é do Estado-membro, através de 
seu órgão ambiental responsável, e do IBAMA, no caso de omissão daquele. 

Antonio Inagê de Oliveira, em importante trabalho sobre a aplicação da 
legislação ambiental ao setor de transportes, preparado para o GEIPOT em 1996, 
afirma: 

"Uma vez que o espírito da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é 
eminentemente descenirelizedor e que a atual Constituição recebeu expressamente esse 
princípio, ao promover nova distribuição de competências administrativas e legislativas 
em seus artigos 22, 23 e 24, deferindo à todas as pessoas políticas de direito público a 
competência de 'proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas 
formas', e aos Estados e ao Distrito Federal a competência de legislar concorrentemente 
com a União sobre a matéria, acreditamos que a competência federal é realmente de 
ordem geral, competindo a execução dessa Política aos organismos estaduais. A ação 
executiva federal representa sempre uma exceção e deve ser prevista expressamente. 
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Assim, toda a intervenção federal, regra geral, é apenas supletiva da omissão dos 
órgãos estaduais no exercício do poder de polícia ambiental que lhes é inerente. Note-se 
que a supletividade da ação federal é sempre ressalvada em todo o texto da Lei nº 
6.938/81 (veja-se, como exemplo o§ 3° do artigo 109 e o parágrafo 1° do artigo 11, que 
tratam do licenciamento, e o§ 2º do artigo 14, que trata da aplicação de penalidades)." 

Vale salientar, pela simples leitura da legislação, que não se distingue, para 
efeito de licenciamento ambiental, as obras públicas das particulares. Qualquer 
atividade, obra ou ampliação, pública ou privada, que possam ser consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras; que possam causar degradação ambiental; ou 
que utilizem recursos ambientais, deverão previamente submeter-se ao 
licenciamento ambiental, a não ser que a legislação disponha expressamente em 
contrário. 

Empreendimentos Interestaduais 
Como se viu acima, na forma da atual regulamentação da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, Decreto nº 99. 724/90, os empreendimentos 
potencialmente poluidores serão licenciadas pelo órgão estadual competente. Este 
fato vem descontentando vários setores da administração federal. 

O setor elétrico, por exemplo, alegando interesse nacional, durante muitos 
anos tentou, sem sucesso, deslocar o licenciamento de seus empreendimentos para o 
âmbito federal. Foi exatamente essa pressão e insistência um dos motivos que levou 
o CONAMA a editar a Resolução nº 006/87, dispondo completamente sobre esse 
licenciamento e dissipando qualquer dúvida possível quanto à competência estadual. 
É exemplar o teor do seu artigo 2° 

Art. 2°. Caso o empreendimento necessite ser licenciado por mais de um Estado, 
pela abrangência de sua área de influência, os órgãos estaduais deverão manter 
entendimento prévio no sentido de, na medida do possível, uniformizar as exigências. 

Portanto, mesmo no caso de empreendimentos que tenham influência em 
diferentes unidades da Federação, como é o caso da presente hidrovia, a competência 
licenciadora é estadual, devendo os Estados entender-se, entre si, quanto às 
exigências a serem formuladas. 

Considerações Finais 
Em suma, sobre o direito à navegação fluvial e o direito-dever do poder público 

de construir a hidrovia, frente ao direito ambiental, deve-se, em primeiro lugar, 
reconhecer a autonomia de cada um desses campos normativos. 

A fisca1ização e licenciamento ambientais deverão ser realizados pelo IBAMA, 
uma vez que vários estados abrigarão a hídrovia, devendo ocorrer um procedimento 
de harmonização das legislações. Supletivamente, poderão os estados opinar e dar 
pareceres nos atos administrativos necessários para o licenciamento ambiental do 
empreendimento. Neste sentido, caberá previamente ao empreendedor provocar as 
instâncias administrativas federais e estaduais pertinentes para que se promova o 
necessário arranjo institucional previsto na lei. 
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Além destas inferências sobre a legislação existente, e independentemente das 
normas gerais de navegação aplicáveis à navegação interior, observa-se pela 
experiência dos demais países que contam com uma grande rede de hidrovias que 
torna-se necessário uma abordagem particular, do ponto de vista institucional, para 
esta atividade. Os princípios de gestão global dos recursos hídricos, o uso múltiplo 
das águas, questões sobre domínio, administração, embarcações, operações de 
terminais e segurança do sistema fluvial merecem uma legislação específica, 
desvinculada da legislação destinada à navegação marítima. 

·-.1 .7:. 

3.2 LEGISIAÇÃO AMBIENTAL 

Esta seção dedica-se a destacar na legislação brasileira as hipóteses de 
caracterização dos impactos ambientais e suas respectivas prescrições legais de 
prevenção e mitigação dos mesmos impactos. Utiliza-se aqui a metodologia mais 
direta de agrupar toda a legislação pertinente, fazendo-se remissão aos dispositivos 
mais importantes para o empreendimento. Reitere-se que estão registrados aqui 
apenas os preceitos que digam respeito à inserção ambiental do empreendimento, 
podendo remanescer, assim, diversos outros comandos de grande importância legal 
intrínseca, porém não relevante para o presente caso. 

Procurou-se classificar a legislação em suas áreas mais importantes, e, em cada 
uma destas classes, agrupá-la de acordo com sua origem, seja da União ou de cada 
um dos cinco estados ribeirinhos. O objetivo é dar maior instrumentalidade à busca 
de base legal para as atividades de suporte ambiental do empreendimento, assim 
como para facilitar as próprias tarefas de fiscalização, seja por parte do Governo, 
seja pela sociedade civil. 

Assim, nesta parte, classificado por cada campo da política e do direito 
ambiental, tem-se a relação sintética de todos os dispositivos legais envolvidos, 
seguida de uma breve apreciação sobre os principais preceitos e sua inter-relação 
com o empreendimento, quando couber. Obviamente, aqueles Estados que não 
dispuserem de instrumentos específicos sobre cada campo não farão parte da 
relação. 

Considerou-se que a legislação ambiental relacionada a este empreendimento, 
em razão de sua natureza, deve ser classificada segundo os seguintes pontos: 

• Política de proteção ambiental 
• Recursos hídricos e poluição aquática 
• Unidades de conservação 
• Patrimônio arqueológico, histórico e natural 
• Povos e áreas indígenas 
• Recursos florestais 
• Disposição de resíduos e efluentes 
• Proteção da fauna 
• Poluição do ar 
Para a implantação deste equipamento necessariamente a legislação ambiental 

deve ser conhecida e respeitada. Os postulados da Política Nacional do Meio 
Ambiente, as legislações setoriais, os regulamentos das unidades de conservação, os 
planos municipais e estaduais de usos do solo e as regras gerais baixadas pelo 
CONAMA constituem a disciplina legal para o empreendimento. 

_.._, 

...,. 
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POLÍTICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

UNIÃO 

• Art. 225 da Constituição Federal 

• Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Meio Ambiente, estrutura a Política Nacional de Meio Ambiente e estrutura o 
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e seu órgão superior, o 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA {regulamentada pelo Decreto 
nº 99.274, de 06 de junho de 1990). 

• Resolução CONAMA nº 001/86, de 23 de janeiro de 1986, que estabelece a 
obrigatoriedade da elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA, e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 

r 
A avaliação de impacto ambienta] foi introduzida pela primeira vez na legislação brasileira pela 

Lei nº 6.803/80, que tornou obrigatória a apresentação de "estudos especiais de alternativas e de 
avaZiacão de impacto" para a localização de pólos petroquímicas, carboquímicos, cloroquímicos e 
ínstalações nucleares. Em seguida, a Lei 6.938 elencou-a como um de seus instrumentos. A Resolução 
CONAMA 001/86, complementada pelas Resoluções 006/86, 011/86, 006/87, 009/87 (audiências 
públicas) e 010/87 (obras de grande porte), estabeleceram as diretrizes gerais para sua implementação. 
O art. 225 da Constituição de 1988 deu estatura constitucional à exigência de estudo prévio de impacto 
ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente. 

r 

r: 

Deve-se atentar também para o fato de que o rol constante do artigo 2° da Resolução é 
meramente exemplificativo. Além de que o órgão licenciador, pela própria natureza do licenciamento 
ambiental previsto na legislação federal, a seu critério, poderá sempre determinar a realização de 
estudos de impacto ambiental, para qualquer empreendimento que solicite o licenciamento, 
independentemente desse procedimento ser ou não obrigatório pela legislação específica pela qual ele se 
rege. 

r: 
Seguindo o mandamento constitucional, a Lei n" 8.666/93, que regulamenta as licitações 

públicas, determina expressamente em seu artigo 6°, inciso IX, que o projeto básico de qualquer obra 
ou serviço seja "elaborado com base nas indicação dos estudos técnicos preliminares que assegurem a 
viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, que 
possibilite a avaliação do custo da obra e definição dos métodos e prazo de execuçêo: 

Define-se na legislação que o EliVR1MA deve ser realizado por equipe interdisciplinar, visando a 
identificar e interpretar os efeitos que o empreendimento possa vir a ter sobre o equilíbrio ecológico. Seu 
custo é de responsabilidade do empreendedor e seu principal objetivo é subsidiar o poder público no 
procedimento de licenciamento ambiental. Prevê-se ainda a audiência pública, como uma etapa do 
processo de avaliação de impacto ambiental, que permite recolher da comunidade envolvida críticas e 
sugestões sobre o empreendimento. Essas criticas servirão, igualmente, para auxiliar a tomada de 
decisão pelo governante. 

,-. 
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Assim, a avaliação de impacto ambientai é um instrumento institucional de gestão da qualidade 
ambiental e, neste sentido, todos os conhecimentos produzidos e conclusões apresentadas nos 
EIAS/RIMAS devem orientar o processo decisório relativo ao licenciamento e aos programas de controle 
e de mitigação dos impactos. A avaliação de impacto ambiental é, neste sentido, uma atividade de 
planejamento e gestão ambiental com forte cunho político. 

- 
...,, 

,~- 

O instrumento administrativo seguinte previsto na legislação ambiental é o licenciamento 
ambiental. Regulamentado pelo Decreto 99.274/90, o licenciamento é exigido para "a construção, 
instalação, ampl~ão e funcionamento de estabelecimentos de atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras". Sua concessão, além de estar condicionada 
às diretrizes de zoneamento, depende de aprovação do EINRIMA e de outros documentos, conforme o 
empreendimento. 

··._; 
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Na implantação de infra-estrutura de transportes, a questão da política de meio ambiente mais 
próxima é, sem dúvida, a do licenciamento ambiental. E no decorrer do processo de licenciamento que 
os requisitos e conseqüências práticas da legislação de controle e proteção ambiental aplicam-se com 
mais visibilidade a um caso concreto. 

É exatamente por este instrumento, o licenciamento ambiental, que o Poder Público ao examinar 
os projetos a ele submetidos, verifica sua adequação aos princípios da Política Nacional do Meio 
Ambiente. Avalia as conseqüências positivas e negativa, em termos ambientais, de sua implantação 
tendo em vista o bem comum e decide pela autorização ou não de sua implantação, formulando as 
exigências cabíveis para minimização de seus impactos ambientais negativos ou maximização de seus 
impactos positivos. '..._I 

A outorga da licença ambiental guarda nítida semelhança com a da licença de construir. Em 
ambos os casos existe o direito, desde que satisfeitas as condicionantes legais, de se obter a respectiva 
licença; assim como, apenas após a expedição da licença adquire-se o direito (antes mera perspectiva) de 
efetivamente instalar ou exercer determinada atividade, segundo as normas vigentes ao tempo da 
outorga. 

Na verdade, a licença ambiental é um ato administrativo constitutivo. Apenas sua existência é que 
efetivamente constitui-se em marco de aquisição de um direito. Somente a regular emissão da licença 
ambiental é que supera a proibição de construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividades 
potencialmente poluidoras, decorrente do artigo 10 da Lei nº 6.938/81. 

• Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico paisagístico e dá outras 
providências. 

• Lei nº 6. 7 66, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do 
solo urbano e dá outras providências. 

Essa lei, eminentemente urbanística, define em seu art. 4º que "ao longo das águas correntes e dormentes e das 
lfai:<as de dom{nio público das rodovias, ferrovias e dutos, ~rA. obrigatória a reserva de uma faixa non aediflcandi de 15 
metros de cada lado, salvo maiores ex1gencias da legislaç5o e5pec(flcaN. 

,_ 
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GOIÁS 

• Constituição Estadual 
Capítulo: Da Proteção dos Recursos Naturais e da Preservação do Meio 

Ambiente (arts. 127 a 132). 

A Constituição de Goiás reserva um capitulo sobre proteção ambiental, nos moldes da Constituição Federal. 
Destaque-se aqui o art, 130 determinando a criação, na forma da lei, de unidades de conservação destinadas a 
proteger as nascentes e mananciais, além de vedar o desmatamento até a distancia de 20 metros das margens dos 
rios, córregos e e-ursos d'água. 

O art. 132 trata das questões institucionais, entre elas, para o interesse desse trabalho, a exigência de 
Relatório de Impacto Ambiental nas situações de significativa alteração do ambiente. 

• Lei nº 8.544, de 17 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto nº 1.745 
de 6 de dezembro de 1979, regulamentada pelo Decreto nº 1.745, de 6 de 
dezembro de 1979. 
A partir da década de 70, começou a tomar forma a legislação ambiental do Estado de Goiás, com a edição de 

leis, decretos e atos normativos das instituições setoriais. 

O estado de Goiás dispõe de uma legislação de política ambiental de escopo bastante amplo, disciplinando a 
proteção do meio ambiente e o controle da poluição no seu território. Interessa observar neste estudo principalmente 
os dispositivos que proíbem o lançamento de poluentes nas águas, ar e solo e classificam os corpos d'ãgua e a 
liberaçào de efluentes nos rios. 

O regulamento da Lei nº 8.544/78 estabelece todo um Titulo sobre a proteção das águas, incluindo sua 
classificação e as restrições sobre o lançamento de substâncias e efluentes em cada um dos padrões. 

Independentemente desta recomendada observância estrita dos dispositivos relativos aos corpos d'ãgua, 
diretamente relacionados ao funcionamento da hidrovia, caberá aos empreendedores fazer cumprir, nos que lhes diz 
respeito, toda a legislação ambiental do estado de Goiás, que envolve ainda prescrições sobre qualidade do ar, 
resíduos sólidos e líquidos, poluição sonora, etc. 

• Lei nº 12.603, de 7 de abril de 1995, que cria a Secretaria do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos (regulamentada pelo Decreto nº 4.469, de 19 de junho de 
1995). 

Inclui-se entre as competências desta Secretaria a atribuição de "administrar a oferta e outorga de uso, para todos os 
fins, das recur.ws h(dricos - águas supe,:fic~L~ e subterrâneas - de domínio do Estado de Goiás, respeitados os casos de 
competêruin da União, ~arantindo o seu uso múltiplo dl' forma racional e integrada•. 

r: 
,,--. • Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente nº 02, de 5 de junho de 

1990, que estabelece diretrizes para a apresentação de projetos ao Sistema de 
Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

MARANHÃO 

r-, • Lei nº 5.405, de 8 de abril de 1992, que institui o Código de Proteção do Meio 
Ambiente e dispõe sobre o Sistema Estadual do Meio Ambiente e o uso 
adequado dos recursos naturais do Estado do Maranhão. 
A política ambiental do Maranhão fundamenta-se nesta lei de 1992, que estipula como instrumentos de 

ação a «tição de normas, o planejamento e o zoneamento, os estudos prévios de impacto ambiental, o 
licenciamento, o monítoramento, a implantação de unidades de conservação, a educação ambiental e um fundo 
especial. 

,,-, 

Essa lei tem caráter gen~rico de proteção ambiental e não adota critérios específicos para cada um dos 
campo_.~ da questão ambiental. 

r 
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MATO GROSSO 

• Lei Complementar n° 36, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o 
Código Estadual do Meio Ambiente. 

A lei matogrossense constitui-se em um dos mais completos e bem desenhados 
instrurnentos de política ambiental estadual. Está redigida em oito capítulos, assim 
nomeados: Princípios da Política Estadual do Meio Ambiente, Sistema Estadual do 
Meio Ambiente, Fundo Constitucional de Reconstituição de Bens Lesados, 
Instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, Setores Ambientais, Infrações e 
Penalidades, Procedimento Administrativo e Disposições Transitórias. Entre os 
instrumentos abordados na lei figuram aqueles clássicos que constam na legislação 
federal, já citados acima. E entre os setores ambientais especificados estão: 
patrimônio genético, flora, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, 
fauna, recursos hídricos, uso e conservação do solo, controle da poluição ambiental 
e recursos minerais. Por este sumário observa-se que temos urna lei bastante 
abrangente e de cunho eminentemente técnico. Os capítulos relevantes da lei para 
este empreendimento estão destacados nos itens seguintes. 

PARA 

• Lei nº 5.887, de 9 de maio de 1995, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio 
Ambiente e dá outras providências. 

TOCANTINS 

• Lei nº 261, de 20 de fevereiro de 1991, que dispõe sobre a Política Ambiental do 
Estado do Tocantins, fixando objetivos e normas básicas para proteção do meio 
ambiente (regulamentada pelo Decreto nº 10.459, de 8 de junho de 1994). 

A lei ambiental de tocantins estabelece que entre as responsabilidades do Estado figura a de #e:;tabete,er 
diretrizes espedjicas para a protllfão dos mananciais hldrlcos, através de planos de uso e ocupação de áreas de drenagem 
de bacias e :;uh-bacias hidrosrájicas", além de ter a atribuição de #conceder licenpu, autorizap"jes e fixar limitações 
admini:;trativas ao meio ambiente". 

UNIÃO 

• Constituição Federal 

"Art. 20. São bens da união: 

II - os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais; 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;" 
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;::. ' • Lei nº 9 .433, de 8 de janeiro de 199 7, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal, e 
altera o artigo 1. da Lei 3.8001 de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
3.7990, de 28 de dezembro de 1989. 

Interessa sobremaneira neste campo a observância da nova política nacional de recursos hídrícos, 
estabelecida pela Lei nº 9.433.197. A aplicação desta lei ao empreendimento define-se pelo art. 2° que estabelece 
como objetivo da política de recursos hídricos "e utilizafào racional e int2grada das recursos hídricos, incluindo o 
transporte aqua.riário. com vistas ao desenvolvimento sustentávelw. Deve-se atentar para o critério de planejamento, 
de desconcentração e de descentralização adotado na lei, prevendo desde a articulação entre os níveis administrativos 
até a utilização da bacia hidrográfica como referência para a gestão do recurso hídrico. 

Não obstante o enquadramento do transporte aquático. a lei dos recursos hídricos parece dirigir seu enfoque 
prioritariamente para a água como recurso para consumo ou como insumo para processo agrícola ou industrial. 
Assim, no art. 12, sobre a outorga de direitos de uso de recursos hídricos (que são reconhecidos na lei como bens de 
domínio público). o único enquadramento da atividade hidroviária no regime de concessãc configura-se no inciso V 
daquele artigo. assim redigido: 

r: 

"1<lrt. 12. Estão S(-!ieilos à outorga pelo Poder l'úblico os direitos das .~eguinles usos de recursos hídricos: 

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.• 

E mesmo assim esta incidência para a hidrovia só se verifica em casos de construção de barragens ou eclusas, 
quando pode haver alteração no regime e nas quantidades de água. 

Deve-se atentar ainda que a outorga. sempre subordinada aos critérios do planejamento nacional dos 
recursos hídricos e da própria lei, acarretará d cobrança de taxas pelo puder público. 

r 
r- Para implantar a política e o planejamento dos recursos hídrícos, a lei institui um sistema gerencial 

composto por um Sistema :-.:acional de Gerenciamento, um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conselhos 
estaduais. Comitês de Bacia Hidrográfica .: Agências de Água. Importa observar principalmente neste 
empreendimento as competências de um eventual Comitê de Bacia Hidrográfica do Araguaia e do Tocantins. Será 
essa instância. se já houver sido instituída ao tempo da rmplantação da hidrovia. a responsável pelas decisões mais 
concretas acerca do empreendimento (outorga, cobrança, rateio de custo, etc.), cabendo sempre recurso ao Conselho 
Estadual ou ao Conselho ~acional, conforme o caso. O planejamento e: as decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
serão secretariados pelas Agencias de Agua de mesma área de atuação. As agencias tem funções executivas e se 
viabilizam financeiramente pela cobrança do uso dos recursos hídricos. 

r 
r 

(" 

- 

• Lei nº 5.357, de 17 de novembro de 1967 que estabelece penalidades para 
embarcações e terminais marítimos ou fluviais que lançarem detritos ou óleo 
em águas brasileiras e dá outras providências. 

Esta pequena lei, com seis artigos, estabelece a multas para embarcações ou 
terminais marítimos ou fluviais que lançarem detritos ou óleo, no valor de 2% do 
salário-mínimo por tonelada de arqueação ou fração no caso de embarcação e de 
duzentas vezes o salário-mínimo, no caso de terminais. Determina ainda que o 
cumprimento desta lei fica a cargo da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da 
Marinha. 

• Resolução nº 20, de 18 de junho de 1986, que dispõe sobre a classificação de 
águas doces, salobras e salinas no territórios nacional; 

r 

r- 
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Esta resolução estabelece nove classes de uso preponderante para águas doces, 
salobras e salinas. Em função dessas classes são estabelecidos os limites para 
lançamento dos resíduos. A sistemática preconizada é que o IBAMA (no caso dos rios 
federais) ou o órgão estadual do meio ambiente (no caso de rios estaduais) 
enquadrem as águas, ouvidas entidades públicas e privadas interessadas. A 
compatibilidade de enquadramento de trechos sucessivos de um rio deve ser avaliada 
para evitar impossibilidades físicas ou tecnológicas ou custos excessivos. (Lanna, 
Antonio Eduardo Leão, 1995) 

• Portaria MINTER 124, de 20 de agosto de 1980, que estabelece distância 
mínima de 200 metros das coleções hídricas ou cursos d' água para as 
indústrias potencialmente poluidoras, bem como as construções ou estruturas 
que armazenam substâncias poluentes, devendo os depósitos de líquidos 
potencialmente poluentes serem protegidos segundo as normas mais 
adequadas de segurança. 

GOIÁS 

• Decreto 4 .468, de 19 de junho de 199 5, que dispõe sobre o Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CERH). 
Entre as competências do CERH encontra-se a de "eprover normas para utilizarão, preservação e recuperação 

dos recursos húlricos estaduaisH e "eprover, em consonància com a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos H(drlcos, 
normas para utilizarão, preservação e recuperarão dos recursos h(drlcos", entre outros dispositivos de relevante 
interesse para este empreendimento. 

MARANHÃO 

• Arts. 92 a 1 OS da Lei nº 5.405 de 8 de abril de 1992 (proteção da fauna e flora 
aquáticas). 

MATO GROSSO 

• Seção V1 do Capítulo V (arts. 77 a 81) da Lei Complementar nº 36, de 21 de 
novembro de 1995. 

As principais disposições deste capítulo referem-se à determinação de que: o ME.stado estabelecerá dirrtrizes 
espec(jicas para a proteçêo de mananciais" (art. 77}, para as quais o empreendedor deverá atentar previamente, e à 
regra segundo a qual "es atividades industriais e os depósitos de substàncias capazes de causar riscos aos recursos 
húlricos deverão ser dotados de dispositivos de segurança e prevenção de acidentes, e deverão estar IDcaUzados a uma 
distância m{nima de 300 metros dos corpos d'ii8ua, em áreas urbanas, e 1.000 metros, em áreas nirais" (art. 80). O 
parágrafo deste artigo permite a diminuição dessas distâncias, em caso de impossibilidade técnica, em troca de 
outras medidas de segurança. 

PARA 

• Arts. 22 a 25 da Lei nº 5.887 de 9 de maio de 1997. 
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TOCANTINS 

UNIÃO 

-· 

O dispositivo constitucional determina que o Poder Público defina "os espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos". O ato instituidor 
deverá, necessariamente, delimitar os referidos espaços territoriais e especificar quais 
os atributos que quer ver protegidos. E esta proteção, quando pesar sobre terrenos 
de domínio particular, deve derivar diretamente de Lei, pois somente por intermédio 
de ato do Poder Legislativo é que se pode estabelecer restrições aos direitos 
individuais, como é o direito de propriedade. 

Diferentemente do disposto no art. 2° do Código Florestal, que considera de 
preservação permanente certas florestas e demais formas de vegetação 
natural. A Constituição determinou a declaração de especialmente protegidos os 
espaços territoriais e seus componentes úteis ou necessários à conservação 
ou preservação ambiental. 

Portanto, há necessidade da prévia declaração desses espaços territoriais como 
especialmente protegidos, o que, normalmente, vinha sendo feito por decreto do 
Poder Executivo, nada impedindo, entretanto, que tal declaração constasse de Lei 
específica. 

No que a Constituição inovou é quando determina que a supressão ou 
alter ação desses espaços seja feita através de Lei, no sentido formal. Até a sua 
promulgação era válido ao Poder Executivo alterar e até extinguir áreas 
especialmente protegidas que houvessem sido criadas por decreto. Apenas para as 
instituídas por Lei é que, obviamente, para tanto era exigido diploma legal da 
mesma hierarquia 

Parece evidente que o legislador constituinte desejou não deixar ao livre 
arbítrio do Poder Executivo a modificação de finalidades ou mesmo a supressão das 
áreas protegidas. 

r: 

,.-.. 
r- 

.r--- 

r- 

r=. 
Segundo a sua destinação e componentes (fauna e flora; bens de valor 

histórico, artístico, cultural, de interesse turístico) as áreas especialmente protegidas 

terão um estatuto jurídico. 

A Resolução CONAMA nº 011/8 7, de 3 de dezembro de 198 7 considera como 
Unidades de Conservação as seguintes figuras: Estações Ecológicas; Reservas 
Ecológicas; Áreas de Proteção Ambiental, especialmente suas Zonas de Vida Silvestre e 
os Corredores Ecológicos; Parques Nacionais, Estaduais e Municipais; Reservas 
Biológicas; Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais; Monumentos Naturais; 
Jardins Botânicos; Jardins Zoológicos; Hortos Florestais. 

• Lei n" 6.902, de 21 de abril de 1981, que dispõe sobre a criação de Estações 
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental (regulamentada pelo Decreto nº 
99.274, de 6 dejunho de 1990). 

,. 

. " 
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As estações ecológicas serão criadas pela União, Estados e Municípios, com fins rigidamente 
conservaclonístas. Apenas em 10% da área delas. e segundo um plano de zoneamento aprovado, poderão ser 
realizadas pesquisas ecológicas que acarretem modificação no ambiente natural. 

As áreas de proteção ambiental, instituídas nesta lei e erigidas em instrumento da Polltica Nacional do Mdo 
Ambiente pelo inciso VI do Artigo 9° da ui n" 6938/81. 

O CONAMA regulamentou as APAs através da Resolução nº 011/88, de 14 de dezembro de 1988, na qual 
estabelece que "visd.ndo atender aes seus of?jetivos, as AP,45 terão sempre um zonesmento ecológico-econàmico", 
explicitando que tal zoneamento Hestabelecerá normas de uso, de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, 
urbanísticas, egropestoris, extrativistas, culturais e outras". 

A citada Resolução (Art. 4º) estabelece também que "todas as APAs deverão tu Z.ona de V"tda Silvestre nas quais será 
proibido ou regulado o uso dos sistemas naturais ••. Determina ainda que "não serão permitidas nas APAs as atividadfs de 
terraplenagem, mineração, dragagem e escavação que venham a caU5ar danos ou degradação do meio ambiente e/ou 
perigo para pessoas ou para a biota". Mesmo quando tais atividades sejam permitidas, em caso de serem realizadas 
"num raio mínimo de 1.000 (mil) metros no entorno de caverna.s, corredeira.s, cachoeiras, monumentos naturais, 
testemunhos geológicos O e outras situapjes semelhantes, cupenderão de prévia aprovação de estudos de impacto ambiental 
e de licenciamento especial, ,ui.a entidade administradora da APA.". Como visto, portanto, a Resolução CO~AMA n• 
010/88 é bastante complexa e minuciosa. Sua efetiva aplicação dependerá de um competente exame caso a caso 
para verificação da perfeita aplicabilidade ao caso concreto. 

• Decreto nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984, que dispõe sobre as Reservas 
Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico e dá outras providências. 
São as áreas onde florescem a vegetação natural e as florestas mencionadas no artigo 2º do Código Florestal, 

bem assim como "os pousos das ares de arribação protegidos por convenios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil 
com outras nações" tart. 18 da Lei n• 6.938/81 ). 

A regulamentação dessa figura t encontrada no Decreto n" 88.336, de 31 de janeiro de 1984, que determina 
serem as Reservas Ecológicas públicas ou particulares, de acordo com a sua situação dominial. 

Explicita esse diploma legal que a proteção das Reservas Ecolõgicas, assim como das Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico, "tem por finalidade manter os ecossistem.ls n;iturais de imporLància regional ou local e ngulJr o uso 
admissível dessas áreas, deforma a compatibilizá-lo rom o.~ o~/et!ms da conservação ambientalw. 
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r: 

Sobre a matéria o Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a Resolução CONAMA nº 004/85, de 18 de 
setembro de l 985. 

r: As Áreas de Relevante Interesse Ecológico são áreas com características naturais extraordinãrías ou que 
abriguem exemplares raros da biota regional. de até 5.000 ha (cinco mil hectares), com pequena ou nenhuma 
ocupação humana por ocasião do ato declaratório, segundo determina o Decreto n" 89.336/84. Da mesma forma 
que a Reserva Ecológica, sua finalidade (: manter os ecossistemas de importância regional ou local, regulando o uso 
admissível das áreas segundo os objetivos da conservação ambiental. 

r: 

;--. 
Ao contrário das Reservas Ecológicas. objeto de uma definição genérica (Art. 18 da Lei n" 6.938/81), as Arcas 

de Relevante Interesse Ecológico necessitam ser declaradas em cada caso. 

• Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979, que aprova o Regulamento dos 
Parques Nacionais Brasileiros. 

Estrita observância dos preceitos relativos às unidades de conservação que margeiam ou são cortadas pela 
hidrovia, ou mesmo que estão sob sua influência geográfica, deve ser buscada pelo empreendedor. O decreto 
regulamentador dos parques nacionais estabelece no§ 1º do art. 2º que estas áreas ~destinam-se afins cientljicos, 
culturais, educativvs e recreativas ( .. .) cabendo às autoridades motivadas pelas razões de sua criação preservá-los e 
mante-los intocáveis". xo parágrafo seguinte consigna que "o o~ietivo principal dos Parques Nacionais reside na 
preservação dos ecossistemas naturai.ç englobadvs contra quaisquer alterações que os des11irtuem•. 

A legislação determina que os parques deverão se dotar de um plano de manejo, com critérios 
ecologicamente sustentáveis, que definirá o zoneamento da área (arts. 6° e 7°1. Os respectivos planos de manejo das 
unidades de conservação que interagem com o empreendimento deverão ser compulsados para compatibilização 
técnica do empreendimento com o zoneamento adotado. 

Entretanto, os preceitos do decreto com maior aplicabilidade ao empreendimento reportam-se aos arts. 8° e 
9°, que assim dispõem: 

"Art. 8". São vedadas, dentro da .irea dos Parques Nacionais. quaisquer obras de aterros, escavações, contenção de 
encostas ou atividades de correrões, .1dubações ou recuperapies de solos. 

r 
r: 

Parásrafo único. Nas Zonas de Uso Intensivo ou de Uso Especial, poderão, eventualmente, ser autorizadas obras 
ou servii;os, desde que inte,:firam o m(nimo possivei com o ambiente natural e se restriry.im do previsto nos respectivos 
Planos de Manejo. 

Art. 9". Não são permitidas, dentro das áreas dos Parques Nacionais, quaisquer obras de barragens, 
hldroeWricas, de controle de enchentes, de reHficaçào de leitos, de alteração de margens e outras atividades que possam 
alterar suas condições hídricas naturais. 

ParáF-rafo único. OJ,iaisquer p~ietos para ,1proveitamento limitado e wcal dos recursos hídricos dos Parques 
Nacionais d~i•em estar condicionadDs rigorosamente ao o~jelivo primordial de t:lritar alterações ou perturbações no 
equil(briv do solo, ásua, flora, fauna e paisagem, restringindo-se ao indicado rw seu Plarw de Manejo6• 

Estes comandos legais deverão ser abordados institucionalmente pelo empreendedor para uma decisão 
técnica adequada, que seja aceita por todas as partes envolvidas. 

• Lei nº 6.513, de 29 de dezembro de 19 77, que dispõe sobre a criação de Áreas 
Especiais e de Locais de Interesse Turístico, e dá outras providências 
(regulamentada pelo Decreto nº 86.176, de 6 de Julho de 1981). 

• Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989, que inclui as reservas extrativistas na Lei 
6.938/81. 
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Foram instituídas pela Lei n" 7 .804, de 18 de julho de 1989, que deu nova redação ao inciso Vl do artigo 9° 
da Lei nº 6.938/81, incluindo esta figura. 

Sua regulamentação se deu pelo Decreto nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, que as define como "espaças 
tenitoriais destinados à expl.orar.ão aulersuslentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por população 
extrativista". 

Poderão ser criadas em "espeços territoriais wn:riderados de interesse ecológico e social", assim consideradas as 
áreas <que possuam características naturais ou exemplares da bfola que possibilitem sua exploração au~sustentiivel, 
sem pr~ufzo da conservação amblentalp. 

.._, 
Em 11 de maio de 1994, foi editada pelo JBAMA a Portaria nº S 1 que aprova minucioso Roteiro para Criação 1 ,..., 

e Legalização das Reservas Extratívistas, estabelecendo que o seu primeiro passo é uma solicitação formal dos 
moradores. 1 .._, 

Do ato de criação constarão QS limites geográficos, a população destinatária e as medidas a serem tomadas 
pelo Poder Executivo para a sua implantação, ficando a cargo do rBAMA as desapropriações que se fizerem 
necessárias. 

Determina ainda o referido Decreto, em seu artigo 4° que "a explorafàO auto-sustentável e a conservação dos 
recursos naturais .~erá regulada por contrato de concessão r-eal de uso, na forma do art. r do Decreto-lei nº :Z 71, de 28 de 
fevereiro de 1967." 

Assim, as Reservas Extrativistas serão declaradas sempre em terras de domínio público, sendo a exploração 
dos recursos atribuída às pessoas físicas por meio de contratos por instrumento público ou particular, ou ainda por 
simples "termo administrativo" devidamente inscrita em livro especial, para esta fim destinado. ~o há qualquer 
im~dimento legal para a construção de estradas. 

• Decreto nº 47.570, de 31 de Dezembro de 1959, que cria o Parque Nacional do 
Araguaia, integrante da Seção de Parques e Florestas Nacionais do Serviço 
Florestal do Ministério da Agricultura (alterado pelo Decreto nº 84.844, de 24 
de Junho de 1980). 

• Decreto nº 49.874, de 11 de Janeiro de 1961, que cria o Parque Nacional das 
Emas no Estado de Goiás, abrangendo parte menor, do Estado do Mato Grosso 
(alterado pelo Decreto nº 70.3 75, de 6 de abril de 1972). 

• Decreto nº 49.875 , de 11 de Janeiro de 1961, que cria o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, no Estado de Goiás e dá outras providências (antigo 
Parque Nacional do Tocantins, denominação alterada pelo Decreto nº 70.492, 
de 11 de maio de 1972; alterado pelos Decretos nº 86.173, de 2 de julho de 
1981, e nv 86.596, de 17 de novembro de 1981). 

• Decreto nº 50.455, de 14 de Abril de 1961, que cria o Parque Indígena do 
Xingu (regulamentado pelo Decreto nº 51.084, de 31 de Julho de 1961; 
alterado peJos Decretos nº 63.082, de 06 de agosto de 1968, nº 68.909, de 13 
de julho de 1971, e nº 82.263, de 13 de setembro de 1978). 

• Decreto nº 194, de 22 de Novembro de 1961, que cria a Floresta Nacional de 
Caxuana no Estado do Pará. 
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r: 

GOLÂS 

MARANHÃO 

r 

• Arts, 31 a 42 da Lei nº 5.405, de 8 de abril de 1997. 

MATO GROSSO 
r: 

r 
r 

• Seções III e IV (arts, 58 a 65) do Capítulo V da Lei Complementar nº 36, de 21 
de novembro de 1995. 
A lei ambiental rnatogrossense cria duas seções sobre áreas prioritárias de proteção ambiental. A primeira 

sobre áreas de preservação permanente, onde reproduz os dispositivos do Código Florestal federal, e onde o principal 
dispositivo de interesse para este empreendimento refere-se à necessidade de licença especial para utilização destas 
áreas. 

r A segunda seção reporta-se às áreas de reserva legal, representadas por parcelas das propriedades rurais 
destinadas à manutenção da cobertura vegetal e de todas as formas de vida existentes. Da mesma forma que as 
outras unidades de conservação, o desmatamento destas áreas só será permitido se autorizado pelo órgão ambiental, 
e mesmo assim com manejo que permitam a sustentabilidade ambiental. 

PARA 

• Arts. 73 a 84 da Lei nº 5.887, de 9 de maio de 1995. 

TOCANTINS 
~~-q-~ ~·:-·-••:u .:..- -.., '. .. -·-.;.ao: - - ~-::·::: ·.-· ••-:" .":'':::>ct.1~~ .. 1!":;"~-;-;.~ ,.:-·_.':."·.:· · '-"? ,:-:·~ j- ~~V,.-- ... • !. ••• ~-~ifl'1P,f:"?J.:.;.~~::~:-J..;;·~::,·.-~· 
PATRIMÔNIO ARQJJEOLÓGICO, HISTÓRICO E NA'IURAL - · . · ' , :-' · :. }.',.!/: -· .' :::: . --. ··;.-;:;;. 
:~ •• .- •••. ,_.. __ ,. •• - ••• - ·- " , • ,• •• - -•' .·- •• .,. •• "·-'-•" -'-- - :,,,._,c;.w-,,... -~ • .,.,.".4s,..,.,.;., ··",:.____ 

UNIÃO 

• Lei nº 3. 924, de 26 de Julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos. 
A lei brasileira sobre o patrimônio histórico e arqueológico classifica os monumentos arqueológicos e pré 

históricos e estabelece que os mesmos, de qualquer natureza, fiquem sob a guarda do Poder Público. Determina 
ainda que a descoberta de quaisquer elementos de interesse arqueológico, pré-histórico, histórico, artístico ou 
numismático devera ser comunicada ao órgão responsáwl p_do patrimônio histórico e artístico nacional. r: 
GOIÁS 

r: MARANHÃO 

r: 
r-. 

MATO GROSSO 

r: 
r: 

PARÁ 

TOCANTINS 

UNIÃO 

• Arts. 231 e 232 da Constituição federal. 

r: 
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- O § 2º do art. 231 da Constituição garante aos grupos indígenas o direito 
exclusivo ao usufruto das riquezas do solo, rios e lagos existentes nas terras 
tradicionalmente por eles ocupadas. O parágrafo seguinte atribui ao Congresso 
Nacional a responsabilidade pela autorização para o aproveitamento de recursos 
hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais nas terras indígenas, mediante consulta às comunidades diretamente 
envolvidas. 

• Lei Nº 6.001 , de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio 
e dá outras providências. 
A Lei nº 6.001/73 estabelece em seu art. 18 que as terras indígenas não podem ser objeto de arrendamento o 

de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta da comunidade indígena. Este 
direito dos índios e grupos tribais à posse permanente de suas terras independe de demarcação. Por outro lado. o art. 
20 prevê casos onde excepcionalmente a União poderá intervir em terras indígenas, destacando-se a intervenção 
para realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional, cabendo área equivalente à anterior 
às comunidades indígenas removidas, inclusive _9_uanto às condições ecológicos. 

GOIÂS 

MARANHÃO 

MATO GROSSO 

TOCANTINS 

PARÁ 

UNIÃ.O 

• Lei nº 4.771, de 15 de Setembro de 1965, que institui o novo Código Florestal 
(alterada pelas Leis nº 5.870, de 26.3.73; nº 7.571, de 7.7.1986; nº 7.803, de 
18.7.89; nº 7.875, de 13.11.89). 

A principal norma brasileira relativa a florestas é o Código florestal (lei nº 4. 771/óS, com alterações pela Lei 
nº 7.571/86). Esta lei define em seu art. 2° áreas de proteção permanente, onde não pode existir qualquer 
Intervenção antropíca, especialmente desrnatamentos. Entre estas áreas interessa ao empreendimento a relacionada 
na alínea a; ....,, 

,..., 
"Art. 2". Consideram-se de preser11apio permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de 1 :._. 

vegetação natural situadas: 

·-- a) ao lon~o dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu n(11el mais alto em faixa marginal cuja largura 
múuma .seja: 

1) de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura; 

2) de 50 metros para os cuzsos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura; 

3) de 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura; 

4) de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de l.a.rgura; 

51 de 500 metros para os cursos d'água que Lenham largura superior a 600 metros." 
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~ão obstante esta regra, a supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente poderá "ser 
admitida com prtvla autorização do Poder Executivo Federal, e quando for necessária à execução de obras, planos, 
atividades ou projetos de utilidadt pública ou de interesse social~, de acordo com o § 1" do art. 3º do Código. Assim, 
eventuais obras da hidrovia nas margens dos cursos d'água deverão passar pelo crivo da autoridade federal. 
Adicionalmente, para intervenções em áreas urbanas, dever-se-á observar o disposto nos planos diretores e leis de 
uso do solo locais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 2°. 

r» • Resolução nº 04, de 18 de Fevereiro de 1986, que transforma as áreas de 
preservação permanente definidas no Código Florestal em Reservas Ecológicas. 

• Lei nº 7.754, de 14 de Abril de 1989 que estabelece medidas para proteção das 
florestas existentes nas nascentes dos rios e dá outras providências. 

GOIÂS 

r: 

• Lei nº 12.596, de 14 de março de 1995, que institui a Política Florestal do 
Estado de Goiás (regulamentada pelo Decreto nº 4.593, de 13 de novembro de 
1995). 

MARANHÃO 

r: • Arts. 53 a 80 da Lei nº 5.405, de 8 de abril de 1992. 
Nesta seção da lei ambiental do Maranhão, estabelece-se como de preservação permanente ·a faixa marginal 

dos rios ou de qualquer curso d'água, de acordo com a legislação estadual e federal em 1'Ígor" e, à semelhança da lei 
federal. a supressão da vegetação nestas áreas Só se permite "per» obras públicas ou de interesse social comprovado, 
mediante a apresentação e aprovarão de estudos de impacto ambiental". 

MATO GROSSO 

• Seção li (arts. 48 a 57) do Capítulo V da Lei Complementar nº36, de 21 de 
novembro de 199 S. 

PARÂ 

TOCANTINS 

UNIÃO 

- r • Portaria MINTER nº 53, de 01 de março de 1979, que proíbe o lançamento de 
lixo ou resíduos sólidos em cursos d'água, lagos e lagoas. 

GOIÁS 

MARANHÃO 

MATO GROSSO 
r 
r- • Seções Vll e VIU (arts. 82 a 90) do Capítulo V da Lei Complementar nº 36, de 

21 de novembro de 1995. 

PARÁ 

• Arts. 13 a 17 da Lei nº 5.887 de 9 de maio de 1995. 

TOCANTINS 
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UNIÃO 

• Lei nº 5 .19 7, de 3 de janeiro de 196 7, que dispõe sobre a proteção da fauna. 

• Portaria N-001 da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, que 
estabelece medidas de proteção à fauna aquática, a serem observadas na 
construção de barragens que implicarem na alteração de cursos de água. 

GOIÁS 

MARANHÃO 

• Arts. 81 a 91 da Lei nº 5.405, de 8 de abril de 1992. 

MATO GROSSO 

• Seção V (arts. 66 a 76) do Capítulo V da Lei Complementar nº 36, de 21 de 
novembro de 199 5. 

PARÂ 

TOCANTINS 

UNIÃO 

• Resolução CONAMA 005/89, que instituiu o Programa Nacional de Controle 
da Qualidade do Ar (PRONAR). 

• Resolução CONAMA 008/90, que estabeleceu os limites máximos de emissão de 
poluentes do ar para processos de combustão externa em fontes novas fixas de 
poluição. 

GOIÁS 

MARANHÃO 

MATO GROSSO 

PARÁ 

• Arts. 18 a 21 da Lei nº 5.887, de 9 de maio de 1997. 

TOCANTINS 
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Algumas alterações na legislação foram efetivadas recentemente, quando esta 
pesquisa já estava concluída, uma vez que por razões óbvias este foi um dos 
primeiros temas desenvolvidos em todo o conjunto que compõe os estudos 
ambientais. Dentre estes sobressaem e merecem ser citados a Resolução 23 7 do 
CONAMA e a Lei 9 .605 que trata dos crimes ambientais. 

• Resolução CONAMA n° 23 7, de 1 9 de dezembro de 199 7. 

O CONAMA introduziu alterações através desta resolução, visando, entre outros, 
estabelecer critérios para o exercício da competência para o licenciamento 
ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981. 

A resolução em seu artigo primeiro redefine I- licenciamento ambiental, II- licença 
ambiental, Ili- estudos ambientais e impacto ambiental regional: "é todo e qualquer 
impacto que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em 
parte, o território de dois ou mais estados." 

Em seu artigo 4° a resolução define a competência do licenciamento: "compete ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e recursos Renováveis - IBAMA, órgão executor 
do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 100 da Lei n°6. 938 de 
31 de Dezembro de 1.981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito nacional ou regionsi., .. localizadas ou desenvolvidas em dois ou 
mais esteâos". Essa posição e definição fecha por assim dizer a questão da 
competência do licenciamento, mantendo-se a necessidade do exame acessório das 
OEMAs das unidades envolvidas. 

.- 

• Lei n o 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. 

A proteção ambiental visa à preservação da Natureza em todos os 
elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, diante 
do ímpeto predatório das nações civilizadas, que, em nome do desenvolvimento, 
devastam tlorestas, exaurem o solo, exterminam a fauna, poluem as águas e o ar. 

Essa ação destruidora da Natureza é universal e milenar, mas agravou-se 
neste século em razão do desmedido crescimento das populações e do avanço 
científico e tecnológico, que propiciou à humanidade a mais completa dominação da 
terra,· das águas e do espaço aéreo. 

O Estado moderno viu-se, assim, na contingência de preservar o meio 
ambiente para assegurar a sobrevivência das gerações futuras em condições 
satisfatórias de alimentação, saúde e bem estar. 

E foi a partir desta necessidade de preservação do meio ambiente e para 
assegurar uma sadia qualidade de vida, que surgiu a Lei de Crimes Ambientais (Lei 
nº 9.605/98). 

A sociedade brasileira, os órgãos ambientais e o MP, com a aprovação da 
Lei de Crimes Ambientais, possuem um instrumento que lhes garantirá eficácia e 
agilidade na punição aos infratores do meio ambiente. Trata a citada lei das sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 
de forma abrangente e contundente. 
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Mas não trata esta lei apenas de punições severas mas também de 
métodos e possibilidades da não aplicação das penas, bastando para isso que o 
infrator recupere o dano causado ou pague sua dívida à sociedade. 

Daí a importância desta lei. Aquelas condutas e atividades que são 
consideradas lesivas ao meio ambiente passam a ser punidas civil, administrativa e 
criminalmente. Assim sendo, constatada a degradação ambiental, o infrator, além de 
ser obrigado a promover sua recuperação, responde com o pagamento de multas 
pecuniárias e com processos criminais, abrangendo as três esferas, ou seja, civil, 
penal e administrativa. 

No Capítulo VI da Constituição Federal/88 - Do Meio Ambiente - estão 
assegurados os princípios para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Esses princípios estão agora disciplinados de forma específica, protegendo todo e 
qualquer cidadão. Protegendo a sadia qualidade de vida para os cidadãos dessa e das 
futuras gerações. 

A Lei 9.605/98 traz em seu conteúdo várias inovações e também vantagens 
que merecem destaque. Entre algumas vantagens pode-se citar a consolidação das 
normas que antes do advento desta lei, eram esparsas e necessitavam de uma 
uniformização; distribui, ainda, qualitativa e quantitativamente as penas; e, 
finalmente, faz uso da aplicação de penas alternativas deixando as prisões para os 
criminosos de alta periculosidade. 

A grande inovação, talvez a maior de todas, é que a referida lei define a 
responsabilidade da pessoa jurídica, principalmente no aspecto penal, permitindo a 
responsabilização também da pessoa física autora ou co-autora da infração. A 
responsabilidade da pessoa jurídica é tida como social, como se verifica no artigo 23 
da citada lei, surgindo aí como uma autêntica forma de reinserção da pessoa jurídica 
ao meio social. 

E mais, a pessoa jurídica pode ter liquidação forçada no caso de ser criada 
e/ou utilizada para permitir, facilitar ou ocultar crime definido em lei. E seu 
patrimônio será transferido para o Patrimônio Penitenciário Nacional. O artigo 24 
prevê, desta forma, a "pena de morte" da empresa. 

Ainda no aspecto que trata das inovações, a Lei 9.605/98 inovou também 
ao extinguir a punibilidade com apresentação de laudo que comprove a recuperação 
do dano ambiental o que não ocorria antes dela. Outra novidade é que a partir da 
constatação do dano ambiental, as penas alternativas ou a multa podem ser 
aplicadas imediatamente, pois antes, a possibilidade de aplicação direta de pena 
restritiva de direito ou multa não existia. E, ainda, as penas de prisão até quatro 
anos podem ser substituídas por penas alternativas, como a prestação de serviços à 
comunidade e, a grande maioria das penas previstas nesta lei tem limite máximo de 
quatro anos. Esta é, sem dúvida, uma inovação bastante positiva, haja vista que 
anteriormente a esta lei, a aplicação das penas alternativas era possível apenas para 
crimes cuja pena privativa de liberdade fosse aplicada até dois anos. 

A lei definiu em seu artigo 25 e parágrafos a destinação dos produtos e 
instrumentos utilizados quando da infração, podendo os mesmos serem doados, 
destruídos ou vendidos. Antes, esta situação não era bem definida. Um ponto que 
gerou grande polêmica e descrédito por parte da população e também de 
autoridades, talvez por falta de bom senso do legislador, é que matar um animal da 
fauna silvestre, mesmo para se alimentar, era crime inafiançável. Com o advento da 
nova lei, matar animais continua sendo crime, mas para saciar a fome do agente ou 
de sua família, a lei, em seu artigo 3 7 e incisos descriminaliza o abate. 
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r: Entretanto, a lei parece exagerar em certos aspectos. Pode-se citar como 
exemplo, os maus tratos contra animais domésticos e domesticados. Anteriormente 
à Lei nº 9.605/98, o mau trato contra estes animais era contravenção, hoje, além 
dos maus tratos, o abuso contra estes animais, bem como aos nativos ou exóticos, 
passa a ser crime com pena de detenção de três meses a um ano e multa, de acordo 
com o artigo 32. Merece certa atenção este artigo, no que diz respeito aos maus 
tratos com animais domésticos, pois ao que parece o legislador aplicou uma pena 
muito "pesada" para aquele que infringir este dispositivo, faltando bom senso. O 
mesmo ocorre com o artigo 49 na Seção II - Dos Crimes Contra a Flora, que diz : 
"Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de 
ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia." Ou seja, 
se o cidadão pisar no jardim da praça e danificar uma flor, estará ele sujeito a pegar 
uma pena de detenção de três meses a um ano, ou multa, ou ambas 
cumulativamente! Este artigo entra em conflito com o Código Penal, pois não há aí 
uma perturbação social. 

A lei trouxe uma mudança no que diz respeito ao desmatamento não 
autorizado, antes visto apenas como contravenção, agora passou a ser crime, além 
de ficar sujeito as pesadas multas, como se percebe no artigo 39, na Seção II - Dos 
Crimes contra a Flora. O artigo 42 desta mesma seção, sujeita o infrator à prisão e 
multa se ele fabricar, vender, transportar ou soltar balões, pelo risco de causar 
incêndios em florestas e áreas urbanas. A pena, neste caso, também é muito pesada, 
suieitando o infrator à detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas 
cumulativamente. 

Várias foram as inovações que a Lei nº 9.605/98 trouxe para que se 
tenha, de fato, uma sadia qualidade de vida como preceitua o artigo 225 da Carta 
Magna. Entretanto, a lei, em sua Seção III - Da Poluição e outros Crimes 
Ambientais, não trata de um assunto que seria de vital importância para se atingir 
uma boa qualidade de vida, que é a poluição sonora. O artigo 49 da lei que regulava 
o assunto, foi vetado. 
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4 - PROGRAMAS SETORIAIS, 
DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS 

PROGRAMAS E 
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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 tem imposto a adoção de planos e programas de grande 
abrangência. 

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

1. estabilidade econômica; 
2. abertura econômica; 

3. 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. r: 
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Quanto a capacidade de executar políticas sociais eficientes, o país apenas inicia 
sua caminhada em busca da recuperação. 

Toda esta base entretanto, denota claramente a adoção de um novo modelo de 
desenvolvimento, voltado para a produção, que deverá ser substanciado através de 
investimentos que possibilitem a materialização de projetos de infra-estrutura, que 
propiciem as condições necessárias 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". 

O 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" foi dividido em 42 projetos específicos, 
abrangendo os mais diversos segmentos, cabendo ao setor de transportes 15 projetos 
específicos, prevendo-se que o valor global a ser investido deverá atingir ao 
montante de R$ 54.359,7 milhões. Os diversos projetos específicos que envolvem a 
área de transportes tem o seguinte perfil: 
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DISCRIMINAÇÃO META AGENTES VALOR 
(RSmilhõesJ 

1.Pavimentação da BR-174 Ligação Brasil/Venezuela - D;-.:ER/MT e AM/RR 167,0 
624km 

2.Reruperação da BR-364 Recuperar 560 km em O:'\ER/MT 60,2 
AC.AM.RO.MT e MS 

J.Recuperação descentralizada de Melhorar segurança e custos Dl\'ER/Mf 720,0 
rodovias de transportes cm 13.000 

km 
4.Duplicação da Rodovia Fernão Duplicação da ligação DNER/Mf e SP/MG 1.083,8 
Dias IBR-281 'SP/MGJ SP/MG em 540 km 
5. Rodovia do MERCOSUL Melhorar segurança e custos DXER/MT 1.498,0 

de transportes no eixo SP/RS 
em 1.070km 

e.Ligação Ferroviária Completar o corredor de CVRD 250,0 
Unaí / Pírapora exportação do porto de 

Tubarêo em 285 km 
7.FERRO:'>:ORTE Completar a inter- MT, Privado e SP 1.325,7 

modalidade. ferrovia -nortos 
8.Porto de SUAPE - PE lnfra-estrutra para atração PE 172,0 

de investimentos 
9.Porto de PECt."vt- CE lnfra-estrutra para atração STNMTeCE 220,0 

de investimentos 
10,Modenúzação do Porto de Ampliar a capacidade MT e Privado 351,4 

Seoetiba - RJ operacional 
11.Modernização do Porto de Ampliar a capacidade União, CDSP e 1.958,0 

Santos-SP operacional Privado 
12.Tdeporto do Rio de Janeiro Criar infra-estrut ura Telebrás, Pt-ef eitura 887,8 

adequada dO polo de do Rio de Janeiro e 
serviços e melhorar a Privado 
lozística de transporte 

13.Hidrovia do Madeira Assegurar a navegação em CDP-AHIMOR/MT 24,0 
1.056 km de rio 

14.Hidrovia do São Francisco Assegurar a navegação em FRA,'\!AVNMT 11,0 
1.371 km de rio 

15.Hidrovia Tiet2 - Paraná Concluir a eclusa de Jupiã e MTe CESP 60,0 
asseaurar a navegacão 

16.Hidrovia Tocantins - Araguaia Completar o corredor CDP-/\HIT AR/MT 222,4 
intermodal 

TOTAL DO SETOR 9.011,3 

r: 

Fonte: Brasil Em Ação - Investimentos básicos para o desenvolvimento - PR/MPO 

r- 

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

DISCRIMINAÇÃO META AGENTES VALOR 
(RSmilhões) 

1. Hidrovia (l"etapa) Hidrovia dos rios das Mortes, Araguaia AHITAR/MT 114,4 
e Tocantins, com 2.230km 

2. Pavimentação da Rodovia Pavimentação da BR-153, trecho: D~ER/MT 40,0 
BR-153 Marabá I São Geraldo do Araguaia, 

com 150km 
3. ferrovia Norte - Sul Ligação ferroviária de Jmperatriz(MA) VALEC/MT 68,0 

até EstreitolMAl, com 120km 
fonte: Brasil Em Ação - Investimentos básicos para o desenvofvimentc - PR/MPO 

Desta forma a multimodalidade do projeto hidrovíário deverá ser garantida na 
medida em que os recursos estão previstos em toda a sua extensão. 

É importante observar que dentre os projetos do setor de transportes diversos 
oferecem perspectiva positiva para a área de influência da Hidrovia Tocantins - 
Araguaia, podendo-se mesmo vislumbrar alguns elos de integração, dentre elas a 
recuperação da BR-364, que recomporá um importante eixo de escoamento de 
grãos, por onde será possível a interligação de algumas áreas produtoras ao sul e ao 
norte do Mato Grosso um dos estados beneficiados diretamente pela iniciativa. O 
projeto de descentralização e recuperação de rodovias que pretende melhorar as 
condições de segurança e custos de transportes, leia-se recuperar a malha viária 
federal, deverá se estender por todo o país beneficiando indiretamente a integração 
da rede viária existente com a hidrovia. As próprias ligações ferroviárias que serão 
viabilizadas no corredor Unaí - Pirapora, interligando o centro-oeste com o porto de 
Tubarão no Espírito Santo, beneficiando inclusive a região nordeste de Goiás e o 
Entorno de Brasília, e ainda a Ferronorte cuja implantação permitirá que se 
complete a intermodalidade para o escoamento de grãos em Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiás e sua conseqüente ligação com os portos do sudeste, acredita 
se que terão um efeito multiplicador sobre a Hidrovia Tocantins - Araguaia. Isto 
ocorrerá na medida em que aparecerão opções de escoamento de safras e de outros 
produtos, buscando uma matriz mais racional e equilibrada de transporte, aonde os 
sentidos de carga sejam complementares, em todas as fases do plantio e da colheita, 
bem como através da interligação com outros centros diversos de produção, cuja 
interligação possibilite uma economia efetiva de frete, através da diversidade de 
cargas, origens e destinos. 

Dentre os outros diversos projetos que compõem o programa alguns outros 
deverão ter efeito positivo sobre a área de influência da Hidrovia Tocantins - 
Araguaia, destacando-se no Mato Grosso, o projeto de produção do gás natural de 
Urucu, que irá propiciar energia a custos reduzidos na região amazônica e numa 
vasta área do Estado do Mato Grosso, viabilizando a instalação de agroindústrias, 
que permitiriam uma sensível agregação de valor aos produtos primários. Na 
mesma linha a implantação do gasoduto Bolívia-Brasil, com capacidade de 30 
milhões de m3/dia de gás natural deverá propiciar a Goiás e Mato Grosso, dois dos 
estados beneficiados, uma série enorme de oportunidades que propiciarão a 
incorporação de potencialidades carentes de insumo energético, que pela vocação 
natural de cada um deverá passar pela agroindústria e pelo transporte de produção e 
matéria-prima. 
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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 em geral e, por sua situação geográfica, com a Hidrovia em 
particular. 

Outros projetos importantes e com evidentes interfaces com a Hidrovia 
ocorrem à nível estadual, com destaque na área de transportes para o programa de 
pavimentação rodoviária em desenvolvimento pelo Tocantins com financiamento 
parcial do Banco Mundial (BIRD), que envolve recursos totais da ordem de U5$ 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 2.000 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. 

Estes programas rodoviários de grande porte, parcialmente financiados por 
instituições internacionais, normalmente pelo BID ou BIRD, por abrangerem todo o 
estado, normalmente atuam positivamente como incrementadores da 
intermodalidade, funcionando como verdadeiros indutores da interiorização do 
desenvolvimento, uma vez que a carência de infra-estrutura é patente nesses 
estados. 

r: 

r: 

r 
r: 

5 O EMPREENDEDOR 

5.1 SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Companhia Docas do Pará - CDP, é uma empresa estatal controlada pelo 
Ministério dos Transportes - MT, que possui em sua estrutura à nível de 
superintendência a Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia - AHITAR. 

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 sua jurisdição estende-se por uma área aproximada de 935.000 krrr', 
abrangendo os estados de Mato Grosso, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão. 

Em suma o empreendedor é a COP - Companhia Docas do Pará, representada 
diretamente por sua superintendência AHITAR - Administração das Hidrovias do 
Tocantins e Araguaia. 
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5.2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Razão Social: 

C.G.C.: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

Companhia Docas do Pará - COP 

04.933.552/0001-03 

Avenida Presidente Vargas nº 41 - Belém - Pará 

(091) 216-2000 / 241-1741 

Representante Legal: Carlos Acatauassu Nunes 

CPF: 000.314.022-91 

Razão Social: 

C.G.C.: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

Endereço: Avenida Presidente Vargas nº 41 Belém - PA 

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

Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia - 
AHITAR 

04.933.552/0011-85 

Rua 85, nº 971 - Setor Su1 - Goiânia - GO / CEP. 74.080- 
010 

{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: 167.539.921-20 

Endereço: Rua 85, nº 971 - Setor Sul - Goiânia - GO 

CEP. 74.080-010 

Fone/Fax: (062) 225-1744 / 229-2181 
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6 VIABILIDADE ECONÔMICA 
ALTERNATIVOS 

/ 

CENARIOS E 

6.1 METODOLOGIA ADOTADA 

6.2 

Para a análise de cenários alternativos adotou-se uma estratégia que tivesse 
por objetivo testar a viabilidade econômica do empreendimento, uma vez que não se 
estabeleceria a necessidade de se examinar alternativas para uma iniciativa que se 
mostrasse desde logo inviável economicamente. 

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

Como premissa inicial ainda, e importante que se cite, apenas com o intuito de 
estabelecer a viabilidade efetiva da hidrovia em seus diversos segmentos e ainda para 
desenhar cenários alternativos, estabeleceu-se a mesma origem e destino, prevista 
naquele estudo citado, sem se preocupar com as cargas que serão geradas à partir da 
implantação da nova via de transporte. A idéia principal pode ser reduzida a uma 
única questão "se inserida no contexto de uma outra alternativa, o 
empreendimento mostrar-se viável, ele efetivamente será viável". Mais ainda, como 
a combinação entre os diversos modais de transporte é a base da filosofia da 
movimentação de cargas na região e, como não existe outra alternativa a curto 
prazo, a alternativa rodoviária sempre foi a primeira contemplada, pois existe, é 
viável e não realiza transbordos, que tanto oneram os sistemas multimodais do país. 

Finalmente, examinou-se de uma forma global a efetiva existência de carga nr 
região centro-oeste, que justificasse por si só, a implantação de uma opção por un. 
sistema independente de transporte de carga destinada à exportação de grãos. 

O MERCADO DE TRANSPORTE NO BRASIL 

Não se dispõe de estudos recentes que quantifiquem a demanda por transporte 
de cargas no Brasil. As últimas pesquisas conduzidas no sentido de determinar essa 
demanda, foram realizadas na década de 70, no âmbito dos Planos Operacionais de 
Transporte (POTs) desenvolvidos sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de 
Planejamento de Transportes - GEIPOT. 

Essa deficiência de informações afeta principalmente o modo rodoviário, que se 
caracteriza pela enorme pulverização das origens/destinos das viagens e da grande 
quantidade de operadores, o que dificulta a consolidação de dados. Para os demais 
modos, que de forma incipiente, existem informações sobre a movimentação de 
mercadorias em cada um deles. 
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Entretanto, existe unaninúdade entre entidades e especialistas envolvidos com 
o setor transportes quanto a estimativa da participação do modo rodoviário na 
movimentação de cargas no Brasil, a qual seria entorno de 60 %. Associando-se esta 
estimativa aos dados de demanda disponíveis para as demais modalidades, é possível 
quantificar, grosso modo, a dimensão do mercado de transporte no Brasil. 

Segundo os dados divulgados pelo GEIPOT (Anuário Estatístico dos Transportes, 
1995) e referentes ao ano de 1994, o volume de cargas movimentadas nos modais 
aeroviário (só doméstico), dutoviário, ferroviário e hidroviário (sem longo curso) foi 
de 459 milhões de toneladas. Admitindo-se Modo carga Transportada ºº 
que este volume representou cerca de 40% (t 1~) 

do total movimentado no país, tem-se, Aeroviário 
como estimativa, que no Brasil, em 1994, Dutoviário 
foram movimentadas cerca de 1.148 Ferroviário 
milhões de toneladas, das quais, cerca de Hidroviário 
689 milhões de toneladas pelo modo subt~ta~ 
rodoviário. Rodoviário 

Total 

0,41 0.04 
154,21 13,43 
256,37 22.33 
48,19 4,20 
459,18 40.00 
688.76 60.00 
1.147.94 100.00 

Modo Brasil EUr\ Canadá 

Aeroviário 0.3 0,4 0,4 
Dutoviário 3,8 19.S nd 
Ferroviário 21.4 37,0 57,7 
Hidroviário 18,4 15,Q 20,6 
Rodoviário 56.1 27.2 21.3 

Em termos de momento de transporte, 
ainda segundo os dados do GEIPOT, foram 
produzidos cerca de 625 bilhões de t.km em 
1994, dos quais, estima-se, mais de 350 
bilhões só pelo modo rodoviário, representando 
56% do total. 

Comparando-se aos dados internacionais, a utilização do transporte rodoviário 
no Brasil, em 1994, foi duas vezes maior do que nos Estados Unidos e cerca de três 
vezes maior que no Canadá e que na Alemanha. 

Recentemente, a V ALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias 5.A. 
desenvolveu um amplo estudo para a determinação da demanda de cargas no 
Corredor de Transporte Multimodal Centro-Norte, destacando a Ferrovia Norte-Sul 
como seu principal componente (Corredor Multimodal de Transporte Centro-Norte - 
Avaliação e Consolidação do Projeto - Avaliação Global Deflnitive por Beneficiário, 
VALEC/1997). Este estudo foi baseado na utilização de um modelo rnultirregional de 
insumo e produto (MRIP), para analisar as relações intersetoriais e inter-regionais, e 
de modelos econométricos para analisar as relações entre o crescimento econômico e 
a demandapor transporte. Para balizar as estimativas feitas com o uso do MRIP, 
foram também realizadas no âmbito do estudo da V ALEC pesquisas de origem e 
destino na Rodovia Belém-Brasília (contemplando o transporte de cargas) e 
avaliações da demanda potencial a partir dos dados de produção e consumo da área 
de influência direta do Corredor. 

No referido estudo, considerou-se como área de influência do Corredor a 
totalidade do território nacional. Para ela, fez-se uma delimitação regional (ver 
Figura 6.2.1), tendo como objetivo estabelecer níveis de agregação geográficos que 
permitissem avaliar os fluxos de transporte inter-regionais no país. Essa delimitação 
considerou tanto o grau de homogeneidade das regiões, como os impactos esperados 
para cada uma delas com a implantação do Corredor. Assim, os estados da federação 
foram reunidos em cinco blocos: 
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• bloco 1 - estados da região Norte, menos Rondônia e Tocantins; 

• bloco 2 - estados do Nordeste, menos Maranhão e Piauí; 

• bloco 3 - estados das regiões Sul e Sudeste; 
• bloco 4 - estados da região Centro-Oeste, mais Rondônia e menos Goiás e o 

Distrito Federal; 
• bloco 5 - estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí e o Distrito Federal. 

Constituíram os quatro primeiros blocos a área de influência indireta e o 
último a área de influência direta do Corredor Centro-Norte. 

Para a avaliação dos fluxos físicos inter-regionais foram consideradas as 
cargas geradas/atraídas pelos seguintes grupos de setores produtivos: 

• agropecuária e agroindústria; 

• extração mineral; 
• extração e refinamento de petróleo; 

• cana, açúcar e álcool; 

• siderurgia e metalurgia; 

• cimento; 
• madeira, papel e celulose; 

• química; 
• fertilizantes. 
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figura 6.2.1 - Delimitação Geográfica Regional 

DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA REGIONAL 
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r: Outras indústrias de transformação. Chegou-se, desta forma, a um fluxo total 
de 1.311 milhões de toneladas no ano 2000. Partindo-se do volume total de cargas 
transportadas no país em 1994, estimado com base nos dados do GEIPOT em cerca 
de 1.148 milhões de toneladas, basta que a evolução da movimentação de cargas no 
país se dê a modesta taxa de 2,2 % a.a. para que seja atingido o fluxo estimado pela 
VALEC para o ano 2000. Quanto a isto, deve-se acrescentar que em 1996 o setor 
transporte teve uma evolução de 3,84 %, para uma taxa de crescimento do PIB de 
4, 12 %. Assim, ao mesmo tempo em que se detecta o caráter conservador 
empregado nas estimativas feitas pela V ALEC, confirmam-se os valores de fluxos 
físicos por ela estimados. Os fluxos físicos estimados pela V ALEC são mostrados na 
Figura 6.2.2 adiante. 

Do volume total estimado e considerando-se a ,---------------~ delimitação geográfica antes discutida, 1.158 ,3 milhões 
de toneladas correspondem aos fluxos intra-regionais e 
152,5 milhões de toneladas aos fluxos inter-regionais. 

Fluxos ano 2000 
Intra-regionais : 1.1 58,3 t 1 ()6 
inter-regionais: 152,5 t 106 

r 

r 
r 
r 

r 
r: 

r: O/D Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Total 
Bloco 1 25.4 1,3 21, 1 l,4 4,0 53,3 
Bloco2 3,7 121.2 23,3 0,1 3,1 151,3 
Bloco 3 9,1 25,7 960,6 8,4 20,1 1.024,0 
Bloco 4 0.3 0,4 15, 1 14,2 0,1 30,1 
Bloco 5 0,4 1,7 12,6 0,4 36,9 52,1 
Total 38.8 150,4 1.032,8 24.S 64.3 1.310,8 

O Bloco 3, formado pelas regiões Sul e Sudeste, apresenta uma movimentação 
interna de cargas de 960 milhões de toneladas, cerca de 73 % do total que circula no 
país; supre 79 % das necessidades de importações dos demais blocos regionais e 

importa 81 % do total de 
seus excedentes de produção. 

r: 

r 

r: 

Os fluxos entre o Bloco 

2 (região Nordeste) e o Bloco 

3 (regiões Sul e Sudeste) 

totalizam 49 milhões de toneladas, sendo 23 ,3 milhões de toneladas correspondentes 
às exportações do Bloco 2 e 25, 7 milhões de toneladas às exportações do Bloco 3. 

As relações comerciais entre o Bloco 3 (regiões Sul e Sudeste) e o Bloco 5 (área 
de influência direta do Corredor) geram fluxos da ordem de 32, 7 milhões de 
toneladas, sendo 12,6 milhões de toneladas correspondentes às exportações do Bloco 
5 para o Bloco 3 e 20, 1 milhões de toneladas correspondentes às exportações do 
Bloco 3 para o Bloco 5. 

r: 

r- 
r 
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Figura 6.2.2 - Fluxos Físicos Estimados 

FLUXOS F(SICOS ESTIMADOS 

NORTE: 
(-RO-TO) 

FLUXOS,. MILHÕES! 
Brasil 1.314 
Intra-Regionais 1.158 
lnter-R~onaís 156 

{f="lt~~os de 1n:<~m8s1~ j ~8J 
• NÃO INCLUI 1.>LHIVADOS OE PETRÕLEO 

Os fluxos entre o Bloco 1 (região Norte) e Bloco 3 (regiões Sul e Sudeste). que 
cruzam toda a área de influência direta do Corredor Centro-Norte, somam 30,2 
milhões de toneladas, sendo 21, 1 milhões de toneladas no sentido Norte-Sul L' 9, 1 
milhões de toneladas no sentido Sul-Norte. 

O Bloco 4 (região Centro-Oeste) exporta 95 % (15, l milhões de toneladas) dos 
seus excedentes para o Bloco 3 (regiões Sul e Sudeste) e dele importa 8,4 milhões de 
toneladas. 

6.3 CUSTOS DO TRANSPORTE NO BRASIL 

Variados estudos abordando a questão dos custos dos transportes no Br;.1sil 
apontam para os seguintes valores médios de frete por modalidade: 

• modo hidroviário: L1S$ 0,025 . tkrn: 

• modo ferroviário: US$ 0,064. tkm: 

• modo rodoviririo: US$ 0,084 l km. 
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Tomando-se como referência as produções de transporte indicadas pelo 
GEIPOT para as modalidades hidroviária, ferroviária e rodoviária, e os valores de 
frete acima referidos (usados como referência de custo), o custo total do transporte 

no país seria algo entorno de US$ 41 
Modo Produção Frete Custo ano bilhões/ano. 

tkm. 1 O~ USS/tkm USS l 06 

Hidroviário 115,4 0,025 :!.885,0 Em termos de produção de transporte 
Ferroviário 133,7 0.064 s.556.s cada uma das modalidades teria a seguinte 
Rodoviário 350,8 0,084 29.467,2 participação: hidroviária - 19,2%; 

Total 599,Q 4o.9o9.o ferroviária - 22,3 %; e rodoviária - 58,5%. 
Já quanto ao custo de transporte, a participação de cada modal no valor global 
seria: hidroviário - 7%; ferroviário - 21 %; e rodoviário - 72%. As distâncias médias 
de transporte estão estimadas em: 1.200 km para o modo hidroviário; 521 km para 
o modo ferroviário; e 509 km para o modo rodoviário. 

Admitindo-se a possibilidade de se transferir para as modalidades hidroviária e 
ferroviária 10 % (ou cerca de 70 milhões de toneladas) do volume total de cargas que 
hoje circulam pelo modo rodoviário, isto representaria uma redução da produção de 
transporte dessa modalidade da ordem de 51 bilhões I • t u do T rt 1 , ncrernen o no so s r.inspo es 
de tkrn, a um custo de US$ 4,3 bilhões. Essa 
produção se levada a efeito nos modos hidroviário e 
ferroviário, considerado um custo médio de 
transporte para estes modos de U5$ 0,045 / tkm, atingiria a cifra de US$ 2,3 
bilhões, representando uma economia para o país de cerca de U5$ 2,0 bilhões/ ano. 

Ferroviário e Hidroviário 
Economia de USS 2.0 bilhões I ano 

OS EIXOS NACIONAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

A configuração desses eixos representam uma visão moderna de orientar as 
ações do governo federal, tendo como suporte uma estratégia de planejamento 
global, mas que discrimine as potencialidades e diversidades de cada uma das regiões 
do país. Busca-se uma distribuição eficiente e equãnirne da riqueza nacional, através 
da plena integração entre as regiões e da fomentação do desenvolvimento auto 
sustentável. Os eixos constituem uma opção pela interiorização do desenvolvimento 
em direção às áreas de grande potencial econômico, tendo em conta uma maior 
integração das economias regionais, bem como a articulação destas com os 
mercados internacionais. 

O "Programa Brasil em Ação" considera 12 eixos nacionais de integração e 
desenvolvimento, com a seguinte distribuição espacial: 

aJ Eixos da Amazônia 

Eixo de Saída Norte para o Cnribe / Rodovia BR-174 

Estabelece a ligação entre a Zona Franca de Manaus e do estado de Rondônia 
com as zonas de consumo da Venezuela e da Guiana, através, principalmente, da 
rodovia BR-174. Viabiliza também o comércio internacional brasileiro através dos 
portos do Caribe, 
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Eixo de Saída para o Atlântico / Hidrovias do Madeira e do Amazonas 

Integra os estados do Acre, Rondônia e Amazonas ao Oceano At1ântico através 
dos rios Madeira e Amazonas, permitindo o escoamento da produção essencialmente 
agrícola destes estados para os países da Europa, bem como assegura as trocas 
comerciais com as demais regiões do país. 

.. ":-" 

b) Eixo Araguaia-Tocantins/ Ferrovias Norte-Sul e Carajás 

Promove a integração entre as regiões Norte e Centro-Sul do país. Viabiliza o 
escoamento da produção agropecuária e agroindustrial dos cerrados e mineiro 
metalúrgica da Amazônia através do porto de Itaqui, no Maranhão. 

e) Eixos do Nordeste 

e-. -~--' -· -~- 

·....._J 

Eixo Costeiro do Nordeste 

É constituído pela faixa litorânea que se estende da Bahia ao Maranhão. 
Viabiliza o desenvolvimento de atividades turísticas, industriais, de serviços e agro 
industriais nas zonas canavieiras e cacaueiras da região, particularizando as 
atividades agrícolas das áreas irrigadas do vale do Açu, Apoia-se numa extensa 
malha rodoviária, centrada na rodovia BR-101. 

Eixo do rio São Francisco 

Integra as regiões Centro-Oeste e Nordeste, promovendo o transporte 
intermodal para as suas produções agrícola, agroindustrial e industrial. 

Eixo Transnordestino 

Caracteriza-se como elo de ligação entre o eixo Araguia-Tocantins e o eixo 
costeiro do Nordeste. Viabiliza a exploração do enorme potencial agropecuário da 
sua área de influência. 

d) Eixo do Oeste 

Integra o estremo oeste do país a sua região central. Viabiliza a ligação de 
áreas de fronteira agrícola e de atividades agropecuárias através da BR-364, que se 
articula com os sistemas rodoviário, hidroviário e ferroviário das regiões Sudeste e 
Sul. Possibilita o acesso aos países fronteiriços, constituindo-se em via potencial de 
acesso aos mercados do Pacífico e da Ásia. 

e) Eixos do Sudeste 

Eixo Centro-Leste 

Complementa os eixos do Oeste e do Araguaia-Tocantins, viabilizando a 
integração do oeste brasileiro e da região meridional dos cerrados com os mercados 
consumidores do Centro-Sul e com os portos do Atlântico. Atende aos setores 
agropecuários do Mato Grosso do Sul, do sudeste do Mato Grosso, do sudoeste de 
Goiás e do Triângulo Mineiro; aos setores industriais e de serviços de Brasília, Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro, bem como os pólos turísticos do interior desses estados. 
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Eixo de São Paulo 

r- 
Tem como área de influência a região mais rica do país. Articula: o eixo 

Centro-Leste à região Sul; as economias agroindustriais de grande potencial d.a 
região Centro-Oeste com as economias industriais do estado de São Paulo e do eixo 
Centro-Leste. Caracteriza-se como um importante centro exportador do país, 
abrangendo o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais. 

f) Eixos do Sul 

Eixo Costeiro do Sul 

Abrange uma extensa área de produção industrial e agroindustrial que vai 
desde a fronteira PR/SP até o extremo sul do país, na fronteira com o Uruguai, tem 
capital importância para o Mercosul, 

Eixo da Franja de Fronteira 

Abrange as áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que fazem fronteira 
com a Argentina e com o Uruguai, com atividades fundamentalmente 
agropecuárias. Tem como função básica estabelecer a integração territorial com os 
países do Mercosul, viabilizando a ligação aos portos do Pacífico e do Atlântico. 

Eixo da Hidrovia do Paraguai-Paraná 

Abrange as áreas de fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, tendo 
como função básica viabilizar o escoamento da produção agropecuária e agro 
industrial dos estados do Paraná, Mato Groso e Mato Grosso do Sul, bem como a 
integração territorial dos países limítrofes. 

6.5 O EIXO ARAGUAIA-TOCANTINS / FERROVIAS NORTE-SUL E 
CARAJÁS 

Conforme já mencionado, este eixo promove a integração entre as regioes 
Norte e Centro-Sul do país, viabilizando o escoamento da produção agropecuária e 
agro-industrial dos cerrados e mineiro-metalúrgica da Amazônia através do porto 
de Itaqui, no Maranhão. 

Em termos de sistema de transporte esse eixo tem a seguinte configuração: 

Sistema Hidroviário 

• rio das Mortes, entre Nova Xavantina (MT) e a Foz do rio Araguaia, com 552 
km de extensão; 

• rio Araguaia, entre Aruanã (GO) e Xambioá (TO), com 1.230 km de extensão; 
• rio Tocantins, entre Miracema do Tocantins (TO) e Estreito (MA), com 420 km 

de extensão. 

Sistema Rodoviário 

• rodovia BR-153, entre Xambioá (TO) e Wanderlândia (TO), com 89 km de 
extensão; 

• rodovia BR-226, entre Wanderlândia (TO) e Estreito (MA), com 71 km de 
extensão. 
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Sistema Ferroviário 
• ferrovia Carajás, entre Açailãndia (MA) e o Porto de Itaquí (MA), com 450 km 

de extensão; 
• ferrovia Norte-Sul, entre Estreito e Açailãndia, com 220 km de extensão. 

A área de influência do eixo estende-se por sete estados da União, a saber: 
Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Grande parte desta área constitui, de fato, zonas de novas fronteiras agrícolas, 
em franca expansão. Nela, há ainda uma subutilização das potencialidades 
regionais, sobretudo quanto as produções agrícolas e minerais, cujos níveis de 
exploração atuais situam-se muito abaixo do potencial real. Essa situação decorre 
em grande medida da inadequabílidade do sistema de transporte, sustentado tão 
somente pelo modo rodoviário, incapaz de proporcionar competitividade para a 
produção potencial da região, cuia comercialização implicará na movimentação de 
grandes volumes de cargas a grandes distâncias. Isso, cria as condições básicas 
necessárias para a implantação de sistemas de transporte de alta capacidade na 
região, tal como se pretende. 

- 
- - 

- 
6.6 DEMANDA DE TRANSPORTE POTENCIAL -· 

Os estudos de demanda desenvolvidos pela VALEC, particularizando a 
viabilidade da implantação da ferrovia Norte-Sul, indicaram que, por volta do ano 
2000, a ferrovia estaria transportando cerca de 15 milhões de toneladas. Esse 
volume foi estimado a partir do confronto de três metodologias distintas (modelo 
regional de insumo e produto, avaliação da produção e conswno e pesquisas diretas 
de tráfego), considerando apenas as cargas inter-regionais tipicamente ferroviárias 
hoje existentes e seus potenciais de crescimento vegetativo. Vale dizer, que não 
foram considerados as contribuições adicionais geradas por novos investimentos em 
capacidade produtiva da região, decorrentes da própria disponibilização de uma 
alternativa de transporte de menor custo. A distribuição das cargas estimadas 
segundo os setores produtivos considerados foi: agropecuária e agroprocessamento - 
3,3 milhões de toneladas; extração mineral - 1,9 milhões de toneladas; derivados de 
petróleo, cana-de-açúcar e álcool - 0,8 milhões de toneladas; cimento - 0,4 milhões 
de toneladas; madeira, papel e celulose - 3, 1 milhões de toneladas; produtos 
químicos, adubos e fertilizantes - 0,3 milhões de toneladas; e siderurgia, 
metalurgia, minerais não metálicos e outras indústrias de transformação - 4,8 
milhões de toneladas. 

Para que se tivesse urna visão mais detalhada dessa demanda potencial, fez-se, 
com base nas pesquisas de tráfego conduzidas pela VALEC na rodovia Belém 
Brasília, uma redistribuição dos fluxos de 
cargas na área de influência direta do eixo. Origem/Destino N .:'\E S+SE MA+PI Totul 
Nessa redistribuição: eliminou-se alguns Sul-e-Sudeste 5.064 s.oe-i 
fluxos que claramente não demandariam o Maranhão+Piam 4.348 4.348 
eixo de transporte analisado, ou que são Tocantins 524 176 700 
relativamente pouco importantes para a Goíás+o. Federal 1.756 427 2.1BJ 
composição da demanda potencial; e Total 6.a20 524 4.348 603 12.295 

discriminou-se, tanto quanto possível, cada um dos estados abrangidos pela sua 
área de influência (Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás e Distrito Federal), incluindo- 
se suas respectivas demandas. Chegou-se, desta forma, a um volume de demanda 
potencial da ordem de 12 milhões de toneladas/ano. 

,.._; 

- 
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Quanto a esse volume, deve-se notar a ausência de fluxos de e para a região 
Centro-Oeste, mormente aqueles decorrentes do intercâmbio comercial com as 
regiões sul e sudeste do país. Tais fluxos não foram adequadamente captados pelas 
análises aqui desenvolvidas e devem ser, oportunamente melhor avaliados, haja 

vista que eles têm elevado potencial para demandar 
AHa de lnllulncia da Hidrovia - 1 a hidrovia do Araguaia-Tocantins. 
Potencial de Produção (t • 10°) 

A Companhia Docas do Estado do Pará, 
Rebanho Bovino - 31, 7 (milhões cabeças) 1 atravé~ da Adm~stração das Hidrovias do 
Extração Vegetal- 150,0 {milhões de mil Tocantins e Araguaia - AHITAR, em seu estudo 

Hidrovias Tocantins e Araguaia, datado de 
novembro de 1996, traz estimativas sobre as 
demandas potenciais para os rios Araguaia, 
Tocantins e das Mortes. Essas estimativas, 
consideraram como área de influência da hidrovia 
os estados de Goiás, Pará, Mato Grosso, Tocantins, 
Mato Grosso do Sul, Maranhão e Piauí, e foram 

baseadas na avaliação das potencialidades de produção agropastoril, florestal e 
mineral destes estados, bem como no consumo de insumos agrícolas. 

Grãos - 40,0 

Consumo de Fertilizantes - 4,0 - Calcário - 507 ,5 

:>:iquel - 166,3 

Fosfato - 86,0 

Cobre - 146.9 

As estimativas de demanda potencial consideradas pela AHITAR para 1996 
foram de 3,4 milhões de toneladas para o rio Araguaia, de 1,4 milhões de toneladas 
para o rio Tocantins e de 1,2 milhões de toneladas para o rio das Mortes, totalizando 
cerca de 6 milhões de toneladas. 

Antes de se confrontar as estimativas feitas neste estudo com aquelas 
. . 1 elaboradas pela AHITAR Produtos Araguaia Tocantins Mortes ' 

deve-se esclarecer o 
entendimento de "demanda 
potencial" dado em cada um 
dos trabalhos. No presente 
estudo, caracteriza-se a 
demanda potencial como 
sendo aquela existente na área 
de influência do eixo em 
análise, e que deverá ter a sua 
alocação repartida entre o 

sistema de transporte atual, centrado na rodovia Belém-Brasília, e o sistema futuro, 
a ser consolidado como um corredor de transporte multimodal rodo-ferro 
hidrovíário, utilizando uma função qualquer de repartição e alocação modal que 
pese as facilidades de custo e tempo de viagem oferecidas por cada um dos sistemas. 
Já quanto ao estudo da AHITAR, depreende-se que o conceito de demanda potencial 
expressa o volume de cargas que se acredita poderiam ser efetivamente alocadas ao 
sistema de transporte capitaneado pela Hidrovia do Araguaia-Tocantins-Mortes, o 
qual foi determinado a partir da produção potencial da área de influência da 
Hidrovia. Assim, não se pode apontar discrepâncias entre os valores encontrados nos 
dois estudos em questão, mas apenas inferir que o estudo da AHITAR considera 
como demanda passível de ser efetivamente alocada à hidrovia um volume que 
corresponde a metade daquele identificado como demanda potencial no presente 
estudo. 

Soja 1.080 266 1.006 r- 
Arroz 3JO 939 160 

M.ilho 330 195 

Carne Congelada 500 

Calcário Agrtcola 250 

Outros lnswnos 150 

Madeira 800 

Total 3.420 1.400 1.166 

r 

r: 
r: 

r 

r 
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Considerando-se o que foi acima exposto, e que os dados trabalhados no 
estudo que ora se desenvolve permitem análises mais precisas em termos de origem 
e destino dos fluxos, este serão os adotados para embasar as análises de viabilidade 
econômica adiante discutidas, tomando-se a metade de seus volumes para expressar 
a demanda passível de ser alocada ao Eixo Araguaia-Tocantins / Ferrovias Norte-Sul 
e Carajás. 

Desta forma, estima-se o Origem/Destino 
fluxo de mercadorias a demandar o Sul+Sudeste 
Eixo em 6 milhões de Maranhão+Piauí 

toneladas/ano, sendo mais de 75 % 
1 (4 7 "Ih- d l d d Goiás+D. Federal , mi oes e tone a as) este 

volume correspondente aos fluxos 
entre as regiões Sul+Sudeste e Norte (2,5 milhões de toneladas) e Sul+Sudeste e os 
estados do Maranhão e Piauí (2,2 milhões de toneladas), os quais estariam alocados 
a toda a extensão do eixo de transporte, desde Aruanã (GO) até Açailãndia (MA), 
num percurso de mais de 1.600 km. · 

S+SE MA+PI Total 
2.532 2.532 

2.174 2.174 
Tocantins 88 350 262 

878 214 
302 6.148 

1.092 
Total 3.410 262 2.174 

6.7 ASPECTOS DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

O que se pretende neste item é a estimativa, ainda que muito preliminar, dos 
indicadores de viabilidade do empreendimento constituído pelo eixo de transporte da 
Hidrovia do Araguaia-Tocantins. Assim, algumas premissas metodológicas foram 
assumidas para que se pudesse lograr os objetivos pretendidos: 

a) Considerou-se como centros de 
polarização geográfica dos fluxos a 
cidade de Belém para a região Norte, a 
cidade de São Luís para a região 

••. 1 Nordeste e Maranhão+Piauí, a cidade de 
,nJ.raCCIIlli • 

Miracema do Tocantins para o estado 
do Tocantins, a cidade de Goiânia para 

Goíás+Distrito Federal e para a região Sul+Sudeste. 

Centros Geográficos de Polarização 
Regiões Pólo 

Norte Belém 

Nordeste+Maranhão+Piau1 São Luís 

Tocantins 
Goiá5+0. Fe:deral+Sul+Sude:ste Goiânia 

b) A partir da definição dos centros geográficos de polarização promoveu-se a 
reconfiguração da matriz de fluxos, que passou a 
ter uma forma bastante simplificada, onde estão 
considerados os fluxos de e para cada um dos 
centros de polarização relevantes. Destaca-se, 
assim, que mais de 90 % dos fluxos (5.798 
milhões de toneladas) poderão estar percorrendo toda a extensão do eixo, a partir de 
sua implantação. 

Goiânia 2.388 

350 

3.410 5.798 

Mira e ema 350 
Total 2738 6.148 3.410 

c) 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. 
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d) Foram considerados como custos de transporte os valores de fretes médios 
praticados em cada uma das modalidades alternativas e os valores dos custos de 

Fretes transbordo do Transbordas 

Hidroviário - uss o,ms; tkm transporte multimodal, Rodo-ferrovíãrio - uss 3,2; t 
iã . _ uss O oM . km estes últimos obtidos a R d hid iá . _ uss 2011 Ferrovr no · · 1 partir de análises O 

0- rov no · 
Rodoviário - USS 0,084; tkm preliminares que estão Ferro-hidroviário - USS 2.0 / t 

sendo desenvolvidas pelo GEIPOT e portanto sujeitos a modificações. 

eJ Foram analisadas apenas as economias de custo de transporte para as rotas 
alternativas de ligação entre os centros de polarização de fluxos considerados. 

Os quadros adiante mostram o cálculo dos custos de transportes para cada um 
dos fluxos, considerando as rotas alternativas analisadas. 

No quadro 6. 7. 1, trata-se do fluxo Belém-Goiânia, considerando-se as 
seguintes configurações de rotas alternativas: 

• rodoviária; 

• rodo-ferro-hidroviária, com a utilização do rio Tocantins; 

• rodo-hídroviária, com a utilização do rio Tocantins; 

• rodo-ferro-hidroviária, com a utilização do rio Araguaia; 

• rodo-hidroviária, com a utilização do rio Araguaia. 

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

fluxo Belém-Golània 
economia de custo de 

transporte 
USS 147 milhões/ano 

r- 

Na quadro 6.7.2, adiante, trata-se do fluxo São Luís-Goiânia, considerando- 
se as seguintes alternativas de rotas: 

• rodoviária; 

• rodo-ferro-hidroviária, com a utilização do rio Tocantins; 

• rodo-ferro-hidrovíária, com a utilização do rio Araguaia. 

Aqui, aparece como rota alternativa de menor custo de transporte aquela que 
se utiliza do transporte ferroviário entre São Luís e Estreito, da rodovia entre 

Fluxo São Luís-Goiânia Estreito e Xarnbioá, da hidrovia do Araguaia entre 
economia de custo de Xambioá e Aruanã e, finalmente, da rodovia entre Aruanã 

transporte e Goiânia. A utilização dessa alternativa, em confronto 
uss 177 milhõe5/ano com o uso da alternativa puramente rodoviária, 

proporciona uma economia de custo de US$ 1 77 milhões /ano ( U5$ 462 milhões / 
ano na rota rodoviária, contra US$ 285 milhões / ano na rota ferro-rodo 
hidroviária). 

r: 

r 
r: 

r: 

r: 
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O quadro 6. 7 .3 à frente mostra a comparação dos custos 
de transporte para as rotas alternativas para o fluxo 
Miracema-São Luís. Nesse caso, a rota de menor custo seria a 
hidro-ferroviária, utilizando o rio Tocantins, proporcionando 
uma economia de custo de cerca de U5$ 1 7 milhões / ano (U5$ 
39 milhões / ano na rota rodoviária, contra US$ 22 milhões / ano na rota hidro 
ferroviária). 

Fluxo Miracema-São Luís 
economia de custo de 

transporte 
USS 17 milhões/ano 

Assim, essas estimativas preliminares apontam 
para uma economia de custo de transporte de US$ 341 
milhões / ano, decorrente da implantação do sistema de 
transporte do Eixo Araguaia-Tocantins / Ferrovias 
Norte-Sul e Carajás. 

Com base nos dados disponíveis, poderiam ser alocadas 5,8 milhões de 
toneladas/ano na hidrovia do Araguaia, 2,4 milhões de toneladas/ano na trecho 
ferroviário entre Imperatriz e Estreito e apenas 400 mil toneladas/ano na hidrovia 
do Tocantins, considerando-se apenas os fluxos inter-regionais. 

fluxo Total 
economia de custo de 

transporte 
USS 341 milhões/ano 

Deve-se notar que as imprecisões relativas as distribuições geográficas dos 
fluxos, principalmente aqueles entre as regiões Centro-Oeste e Sul+Sudeste do país, 
bem como quanto aqueles que ocorrem entre os estados que compõem a área de 
influência direta do projeto, não permitem que os considere com rigor as estimativas 
de cargas alocadas a cada um dos segmentos do Eixo analisado. Assim, para a 
avaliação econômica preliminar serão considerados os custos globais relativos à 
implantação do empreendimento como um todo e, da mesma forma, as economias 
globais de custo de transporte aqui determinadas. 

No quadro 6. 7.4 apresentam-se os resultados da análise de viabilidade 
preliminar aqui desenvolvida, tendo sido considerados os seguintes parâmetros 
básicos: 

• um horizonte de análise de 20 anos; 

• uma taxa de oportunidade de capital de 12 % a.a.; 

• como custos de investimentos apenas as despesas com a implantação da 
hidrovia; 

• uma estimativa de despesas anuais com custo de conservação correspondente a 
5 % 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: 

B- C = 
B/C= 

T.I.R = 

1727,8 

18,3 

117,5 
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No quadro 6.7.5, a análise foi conduzida de forma a testar a sensibilidade dos 
indicadores de rentabilidade do empreendimento, considerando-se os seguintes 
parâmetros básicos para a análise de viabilidade: 

• um horizonte de análise de 20 anos; 

• uma taxa de oportunidade de capital de 12 % a.a.: 

• o dobro dos custos de investimento estimados pela AHITAR, ou seja, R$ 157,6 
milhões; 

• 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. 

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

B-C= 

B/C= 

T.I.R = 

484,6; 

3,0; 

42,1; 

QUADRO 6. 7 .1 - CUSTOS DO TRANSPORTE - FLUXO: BELÉM-GOIÂNIA 

r- 

Rota/J'recbo Volume Distância Frete Transbordo Total 
t.106 km uss /tkm uss / t uss 10" % 

Rodoviária 

Belém-Goiânia 3,4 2.124 0,084 0,0 606,6 100,0 

Tocantins 

Rodoviária - Belém. Açaílãndia 3,4 550 0,084 o.o 157,J 29,3 

ferroviária - Açailãndia Estreito 3,4 220 0,064 3,2 58,8 11,0 

l lidroviária - Estreito- Míracema 3,4 420 0,025 2,0 42,5 7,9 

Rodoviária - Miracema Goiânia 3.4 950 0,084 2,0 278,1 51,8 

Total 536,S 100,0 

Tocantins 

Rodoviária - Belém-Estreito 3,4 774 0,084 0,0 221, 1 40,8 

Hidroviãria - Estreito/Míracerna 3,4 420 0,025 2,0 42,5 7,8 

Rodoviária - Miracemaz Goiânia 3,4 950 0,084 2,0 278, l 51,3 

Total 541,7 100,0 

Araguaia 

Rodoviária - Belém! Açailândia 3,4 550 0,084 0,0 157,1 33,1 

Ferroviária - Açailándia/Estreíto 3.4 220 0,064 3,2 58,8 12,4 

Rodoviária - EstreitozXambioé 3,4 172 0,084 3,2 60,0 12,7 

lüdroviãria - Xarnbíoã.Aruanã 3,4 1230 0,025 2,0 111,4 23,S 

Rodoviária - Aruanã/Coiánia 3,4 280 0,0S4 2,0 86,8 18,3 

Total 474,0 100,0 

Araguaia 

Rodoviária - Belêm/Xambroã 3.4 916 0,084 o.o 261,6 56,9 

Hidroviória - Xarnbioá/Aruanã 3,4 1230 0,025 2,0 111,4 24,2 

Rodoviária - Aruanã/Coiãnía 3,4 280 0,084 2,0 86,8 18,9 

Total 45Q,7 100,0 

r: 

r 
{' 

r 
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- , " QUADRO 6.7.2 CUSTOS DO TRANSPORTE - FLUXO: SAO LUIS - GOIANIA 
Rota/Trecho Volume Distância Frete Transbordo Total 

t.1 O" km uss / tkm USS/t uss 10" % 
Rodoviária 

São Luís - Goiânia 2,4 2.114 0,084 0,0 426,2 100,0 

Tocantins 

ferroviária - São Llili/Estreito 2,4 670 0,064 0,0 102,9 31,3 

Hidroviária - Estrcit.o/Miracema 2,4 420 0.025 2,0 30,0 9,1 

Rodoviária - Miracema/Goiânia 2,4 950 0,084 2,0 196,3 59,6 

Total 329,2 100,0 

Araguaia 

Ferroviária - São Luís/Estreito 2,4 670 0,064 0,0 102,9 36,1 

Rodoviária - Estreito/Xambioá 2,4 172 0,084 3,2 42.4 14,9 

Hidroviária - Xambioá/Aruanã 2,4 1230 0,025 2,0 78,6 27,6 

Rodoviária - Aruanà/Goiânia 2,4 280 0,084 2,0 61,2 21,5 

Total 285,1 100,0 

~ 
..J 
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QUADRO 6.7.3 CUSTOS DO TRANSPORTE- FLUXO: MIRACEMA- SÃO LUÍS 
Volume Distância Frete Transbordo Total 
t.10" km USS / tkm USS/ t uss 10" % 

Rodoviária 

Miracema - São Lws 0,4 l.164 0,084 o.o 39, 1 100,0 

Tocantins 
Hidroviáría - Míracema/Estreito 0,4 420 0,025 0,0 4.2 19,0 

Ferroviária - Estreito/São Luís 0,4 670 0.064 2,0 18,0 81,0 

Total 21,2 100.0 
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QUADRO 6.7.4 - INDICADORES DA VIABILIDADE 
Período de Análise: 20anos 

Taxa de Oportunidade: 12 %a.a. 
Ano Investimento l'\,1anutenção Beneficio Valores Atuais Valores Atuais Fluxo de 

Acumulados 
Investimento Beneficio Investimento Beneficio Caixa 

+ + Acumulado 
Manutenção Manutenção 

1 39,4 39,4 o.o 39,4 0,0 -39,4 

2 39,4 35,2 o.o 74,6 0,0 -74,6 

3 3,9 85,3 3,1 68,0 77,7 68,0 -9,8 

4 3,9 170,S 2,8 121,4 80,5 189,3 108,8 

5 3,9 255,8 2,5 162,5 83,0 351,9 268,8 

6 3,9 '.341,0 ') ') 193,5 85,3 545,3 460,1 -·· 
7 3,9 341,0 2,0 172,8 87,3 718,1 630,8 

8 3,9 341,0 1,8 154,3 89,0 872,4 783,3 

9 3,9 341.0 1,6 137,7 90,6 1010, 1 919,4 

10 3,9 341,0 1,4 123,0 92,1 1133, 1 1041,0 

11 3,9 341.0 1,3 109,8 93,3 1242,8 1149,5 

12 3,9 341,0 1,1 98,0 94,5 1340,9 1246,4 

13 3,9 341,0 1,0 87,5 95,5 1428,4 1332,9 

14 3,9 341,0 0,9 78,1 96,4 1506,5 1410,2 

15 3,9 341,0 0,8 69,8 97,2 1576,3 1479, 1 

16 3,9 341,0 0,7 62,3 97,9 1638,6 1540,7 

17 J,Q 341,0 0,6 55,6 98,5 1694,2 1595,7 

18 3,9 341,0 0,6 49,7 99,1 1743,9 1644.8 

19 3,9 341,0 0,5 44,3 99,6 1788,3 1688,6 

20 3,9 341,0 0.5 39,6 100,1 1827,8 1727,8 

Total 100.1 1827,S 

B-C = 1727,8; 

B/C= 18,3; 

T.1.R = 117,S. 
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QUADRO 6. 7.5 - INDICADORES DA VIABILIDADE -ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Período de Análise: 20 anos 

Taxa de Oportunidade: 12% a.a. 
Ano Investimento Manutenção Beneficio Valores Atuais Valores Atuais Fluxo de 

Acumulados 
Investimento Beneficio Investimento Beneficio Caixa 

+ + Acumulado 
Manutenção Manutenção 

76,8 76,8 o.o 76,8 º·º -76,B 

2 76,8 68,6 º·º 145,4 o.o -145,4 

3 15,4 42,6 12,2 34,0 157,6 34,0 -123,6 

4 15,4 85,3 10,9 60,7 168,5 94,7 -73,9 

5 15,4 127,9 9,8 81,3 178,3 175,9 -2,4 

6 15,4 127,9 8,7 72,6 187,0 248,5 61,4 

7 15,4 127,9 7,8 64,8 194,8 313,3 118,4 

8 15,4 127,9 6,9 57,8 201,8 371, l 169,3 

9 15.4 127,9 6,2 51,6 208,0 422,7 214,8 

10 15,4 127,9 5,5 46,1 213,5 468,8 255,3 

11 15,4 127,9 4.9 41,2 218,4 510,0 291,6 

12 15,4 127,9 4,4 36,8 222,9 546,8 323,9 

13 15,4 127,9 3,9 32.8 226,8 579,6 352,8 

14 15,4 127,9 3,5 29,3 230,3 608,9 378,6 

15 15,4 127,9 3,1 26,2 233,5 635,0 401,6 

16 15,4 127,9 2,8 23,4 236,3 658,4 422,1 

17 15.4 127.9 2,5 20,9 238,8 679,3 440,5 

18 15,4 127,9 2,2 18,6 241,0 697,9 456,9 

19 15,4 127,9 2,0 16,6 243,0 714,5 471,5 

20 15,4 127,9 1,8 14,8 244,8 729,4 484,6 

Total 244,8 729,4 

B-C = 484,6; 

B/C = 3,0; 

T.I.R = 42,1. 

6.8 CENÁRIOS ALTERNATIVOS 

-~ ...•. .~.., 
-r', 
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Com base nos dados disponíveis pode-se dizer portanto, que a alternativa de 
adoção de outro meio de transporte em substituição a alternativa de implantação da 
Hidrovia Tocantins - Araguaia, não é economicamente sustentável. Pode-se ampliar 
a questão examinando-se os impactos ambientais advindos de urna 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 tem 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: 
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Volume de carga transportada: 6,2 milhões de toneladas/ano. 

Capacidade média de carga de 1 caminhão : 40 toneladas 

r: Quantidades de caminhões necessários: 155.000 caminhões/ano 

É evidente que este número de veículos corresponde a um total bastante 
superior aquele 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. 

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 10 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: 

•Area desmatada: (40.000m:i.; km) - 100 milhões rrr': 

•Terraplenagem : (30.000 m3/ km) - 75 milhões rrr': 

• Pavimentação; 

Camadas de cascalho natural : (3.900 m 'zkm) - 9,75 milhões m3 

Brita para revestimento; (220 rrr'zkmj - 0,55 milhões m3 

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 rrr' de área desmatada, sem computar 
a área de exploração dos materiais de construção e as respectivas escavações. 

Uma aJternativa interessante à implementação da hidrovia e ainda em contra 
ponto com a alternativa rodoviária seria a análise da solução ferroviária. 

Pode-se imaginar que esta teria um traçado que se 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 não 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. 

,r-- 
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Estabelecido o traçado e os pontos principais, as distâncias seriam as seguintes: 

Nova Xavantína/São Félix do Araguaia - 580 km 

São Félix do Araguaia/Xambioá - 1.200 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 V ALEC, encarregada de gerenciar a Ferrovia 
Norte-Sul, a ferrovia apresenta as seguintes quantidades principais: 

Area desmatada: (38.361m1'/km) - 77, 1 milhões rn> 

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

Sublastro - camada de cascalho natural: (1.520 m-/km) - 3,0 milhões m3 

Lastro - camada de brita: (1.667 m-zkm) - 3,4 milhões m3 

Dormentes: (1.667 un/km) - 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 aqueles 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 crcosoto 
utilizado como fungicida/inseticida, deverá ser aplicado na quantidade de 1. 740 t, 
em usinas de tratamento, que exigirão lagoas de estabilização e 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 rio das Mortes e do rio 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. Nesses 
locais seriam construídos obras de arte correntes (bueiros tubulares) ou especiais 
(bueiros celulares e pontos), 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 pode ser 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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6.9 ALTERAÇÃO DA MATRIZ DE TRANSPORTE BRASILEIRO 

r: 

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 
urna 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 fronte.ira agrícola do planeta e a 
própria necessidade de se produzir cada vez mais, a preços cada vez menores, tem 
levado, tanto os produtores como as instituições governamentais, à busca de valores 
de fretes cada vez menores 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, tem onerado 
sobremaneira o preço final do produto, prejudicando ao agricultor e por extensão ao 
país, na medida em que perdemos competitividade a nível mundial. 

Incrustado nesse novo panorama, percebe-se que as exportações de grãos, 
revestem-se 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 fato 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, indicam uma alteração na matriz de origem/destino do 
transporte de cargas internas do país. 

Essa mudança, de sentido, indica ainda que, se antes devido as produções 
insignificantes de produtos agrícolas exportáveis, 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 carga que geram, exige uma estratégia de escoamento 
de produção própria e principalmente de baixo custo. Confirmando essa situação 
um balanço de granéis agrícolas de 1.995, mostra claramente que numa 
confrontação entre produção e consumo, dos 3 estados maiores produtores do 
sul/sudeste e do centro-oeste, o saldo excedente de exportação é claramente 
favorável aos últimos (veja Quadro 6. 9 .1), 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. 

r· 
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QUADRO 6.9.1 COMPARATNO DE PRODUÇÃO E BALANÇO DE 
GRANÉIS AGRÍCOLAS-TRÊS PRINCIPAIS ESTADOS 
SUL/SUDESTE E CENTRO-OESTE - 1995 

(Em 103t) 
ESTADO l'RODU('AO SAl no 

Rio Grande do Sul 21.017,2 8.2.50,1 
Paraná 20.646,8 6.856,3 

São Paulo 7.444,8 - 6.092,1 
TOTAL (REGIÃO SUL/SUDESTE) 49.108,8 9.014,3 

Mato Grosso 8.568,9 6.553,5 
Mato Grosso do Sul 4.895,6 2.515,4 

Goiás 7.227, 1 3.782.,9 
TOTAL (REG!ÀO CENTRO/OESTE) 20.691,6 12.851,8 

RElAÇÃO:SUL-SUDESTE / CE:\'TRO-OESTE 2,37 0,70 

Fonte: GE.IPOT/IBGE.'Embrapa/Ah10,·c 'Conab.'fGV 

6.10 FATORES EXÓGENOS 

Outros fatores a considerar são os portos do sul do país, que constantemente 
apresentam congestionamentos além de possuírem as onerosas tarifas alfandegárias, 
entre as maiores do mundo. Considere-se, em agravo, a distância menor a percorrer 
da carga desde o porto de Santos em São Paulo ou de ltaqui no Maranhão até aos 
consumidores finais do hemisfério norte, 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 submetidos as 
rodovias que dão acesso aos portos do sul/sudeste, na época de safra e começa a 
tornar-se evidente que existe algo de novo, para não se 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 evidencia-se, 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. 

6.11 CONCLUSÕES 

O mercado de transporte no Brasil, segundo os dados divulgados pelo GEIPOT 
referentes ao ano de 1994, movimentou cerca de 1,2 bilhões de toneladas, sendo 
cerca de 689 milhões de toneladas pelo modo rodoviário. A produção de transporte 
atingiu 625 bilhões de tk.m, estimando-se mais de 350 bilhões de tkm só pelo modo 
rodoviário (56% do total). A utilização do transporte rodoviário no Brasil, naquele 
ano, foi duas vezes maior do que nos Estados Unidos e cerca de três vezes maior que 
no Canadá e que na Alemanha. O 'custo de produção deste serviço no país seria algo 
entorno de US$ 41 bilhões/ano, considerando-se os seguintes valores médios de frete 
por modalidade: modo hidroviário: US$ 0,025 / tkm: modo ferroviário: US$ 0,064 
/ tkm; modo rodoviário: US$ 0,084 / tkm. As distâncias médias de transporte estão 
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estimadas em: 1.200 km para o modo hidroviário: 521 km para o modo ferroviário; 
e 509 km para o modo rodoviário. Admitindo-se a possibilidade de se transferir para 
as modalidades hidroviária e ferroviária 10 % (ou cerca de 70 milhões de toneladas) 
do volume total de cargas que hoje circulam pelo modo rodoviário, isto 
representaria uma redução da produção de transporte dessa modalidade da ordem 
de 51 bilhões de tkm, a um custo de US$ 4,3 bilhões. Essa produção se levada a 
efeito nos modos hidroviário e ferroviário, considerado um custo médio de 
transporte para esses modos de U5$ 0,045 / tkm, atingiria a cifra de U5$ 2,3 
bilhões, representando uma economia para o país de cerca de US$ 2,0 bilhões / ano. 

Em busca de um desenvolvimento regional integrado e da racionalização do 
sistema de transporte o "Programa Brasil em Ação" prevê a implantação dos Eixos 
Nacionais de Integração e Desenvolvimento. Esses eixos representam uma visão 
moderna de orientar as ações do governo federal, tendo corno suporte uma 
estratégia de planejamento global, mas que discriminem as potencialidades e 
diversidades de cada uma das regiões do país. 

O Programa considera 12 eixos nacionais de integração e desenvolvimento. 
Inclui-se dentre eles o Eixo Araguaia-Tocantins / Ferrovias Norte-Sul e Carajás, que 
tem como concepção básica promover a integração entre as regiões Norte e Centro 
Sul do país e viabilizar o escoamento da produção agropecuária e agroindustrial dos 
cerrados e mineiro-metalúrgica da Amazônia através do porto de ltaqui, no 
Maranhão. 

A sua área de influência estende-se por sete estados da União, a saber: Pará, 
Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Grande 
parte desta área constitui, de fato, zonas de novas fronteiras agrícolas, em franca 
expansão. Nela, há ainda uma subutilização das potencialidades regionais, 
sobretudo quanto as produções agrícolas e minerais, cujos níveis de exploração 
atuais situam-se muito abaixo do potencial real. Essa situação decorre em grande 
medida da inadequabilidade do sistema de transporte, sustentado tão somente pelo 
modo rodoviário, incapaz de proporcionar competitividade para a produção 
potencial da região, cuia comercialização implicará na movimentação de grandes 
volumes de cargas a grandes distâncias. Isso, cria as condições básicas necessárias 
para a implantação de sistemas de transporte de alta capacidade na região, tal como 
se pretende. 

O presente estudo teve como objetivo a realização de análises voltadas para a 
determinação, em caráter preliminar, da viabilidade econômica da implantação do 
componente hídroviário (Hidrovia do Araguaia-Tocantins-Mortes) do eixo acima 
caracterizado. Baseou-se em dados disponíveis, dentre os quais destacam-se aqueles 
constantes de estudos desenvolvidos pela AHITAR, VALEC, BNDES, GEIPOT e as 
PRODI.AT. Cada um desses estudos isoladamente poderá estar sujeito a críticas, no 
que se refere a produção de informações definitivas que possibilitem o 
desenvolvimento de uma avaliação conclusiva sobre a viabilidade econômica e 
financeira do empreendimento, seja quanto a caducidade dos dados ou a falta de 
especificidade e abrangência, no que se refere a determinação do volume de cargas 
passível de demandar a hidrovia. Isso, impossibilitaria a condução de uma análise 
conclusiva sobre a viabilidade de sua implantação. Entretanto, a aglutinação dos 
dados disponíveis nas diversas fontes, em conformidade com os objetivos do 
presente estudo, possibilitaram extrair das várias fontes citadas elementos 
suficientes para o desenvolvimento de urna análise sobre a viabilidade econômica da 
implantação da hidrovia, produzindo-se indicadores que apontam na direção de que 
ela será um empreendimento altamente rentável, em termos econômicos. 
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No presente estudo, com base nos estudos da V ALEC, chegou-se a um volume 
de demanda potencial da ordem de 12 milhões de toneladas/ano na Hidrovia. 
Quanto a esse volume, deve-se notar a ausência de fluxos de e para a região Centro 
Oeste, mormente aqueles decorrentes do intercâmbio comercial com as regiões sul e 
sudeste do país. Tais fluxos não foram adequadamente captados pelas análises aqui 
desenvolvidas e devem ser, oportunamente, melhores avaliados, haja vista que eles 
têm elevado potencial para demandar a Hidrovia do Araguaia-Tocantins. 

A Companhia Docas do Estado do Pará, através da Administração da Hidrovia 
do Tocantins e Araguaia - AHITAR, em seu estudo Hidrovia Tocantins e Araguaia, 
datado de novembro de 1996, estimou (a partir da avaliação das potencialidades de 
produção agropastoril, florestal e mineral e do consumo de insumos agrícolas na 
área de influência da hidrovia) a demanda potencial em 3,4 milhões de toneladas 
para o rio Araguaia, em 1,4 milhões de toneladas para o rio Tocantins e em 1,2 
milhões de toneladas para o rio das Mortes, totalizando cerca de 6 milhões de 
toneladas. 

Assim, o estudo da AHITAR considera como demanda passível de ser 
efetivamente alocada à hidrovia um volume que corresponde a metade daquele 
identificado como demanda potencial no presente estudo. 

Os dados trabalhados no estudo que ora se desenvolve permitem análises mais 
precisas em termos de origem e destino dos fluxos, pelo que foram os adotados para 
embasar as análises de viabilidade econômica adiante discutidas, tomando-se a 
metade de seus volumes para expressar a demanda passível de ser alocada ao Eixo 
Araguaia-Tocantins / Ferrovias Norte-Sul e Carajás. Desta forma, estima-se que o 
fluxo de mercadorias a demandar o Eixo em 6 milhões de toneladas/ano, sendo mais 
de 75 % (4,7 milhões de toneladas) desse volume correspondente aos fluxos entre as 
regiões Sul+Sudeste e Norte (2,5 milhões de toneladas) e Sul+Sudeste e os estados 
do Maranhão e Piauí (2,2 milhões de toneladas), os quais estariam alocados à toda a 
extensão do eixo de transporte, desde Aruanã (GO) até Açailãndia (MA), num 
percurso de mais de 1.600 km. Para a estimativa, ainda que muito preliminar, dos 
indicadores de viabilidade do empreendimento constituído pelo eixo de transporte da 
hídrovía do Araguaia-Tocantins, algumas premissas metodológicas foram 
assumidas para que se pudesse lograr os objetivos pretendidos: 

a) Considerou-se como centros de polarização geográfica dos fluxos a cidade de 
Belém para a região Norte, a cidade de São Luís para a região Nordeste e 
Maranhão+ Piauí, a cidade de Miracema do Tocantins para o estado do Tocantins, a 
cidade de Goiânia para Goiás+Distrito Federal e para a região Sul+Sudeste; 

b) A partir da definição dos centros geográficos de polarização promoveu-se a 
reconfiguração da matriz de fluxos, que passou a ter uma forma bastante 
simplificada, onde estão considerados os fluxos de e para cada um dos centros de 
polarização relevantes. Destaca-se, assim, que mais de 90 % dos fluxos (5.798 
milhões de toneladas) poderão estar percorrendo toda a extensão do eixo, a partir de 
sua implantação; 

e) 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; 

d) Foram considerados como custos de transporte apenas os valores de fretes 
médios praticados em cada uma das modalidades alternativas e os valores dos custos 
de transbordo do transporte multimodal, esses últimos obtidos a partir de análises 
preliminares que estão sendo desenvolvidas pelo GEIPOT e portanto sujeitos a 
modificações; 
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e) Foram analisadas apenas as economias de custo de transporte para as rotas 
alternativas de ligação entre os centros de polarização de f1uxos considerados. 

Para o fluxo Belém-Goiânia, consideraram-se as seguintes configurações de 
rotas alternativas: rodoviária; rodo-ferro-hidroviária, com a utilização do rio 
Tocantins; rodo-hidroviária, com a utilização do rio Tocantins; rodo-ferro 
hidroviária, com a utilização do rio Araguaia; e rodo-hidroviária, com a utilização 
do rio Araguaia. Em termos do custo de transporte, a rota rodo-hidroviária com a 
utilização do rio Araguaia é a que apresentou-se mais favorável, resultando num 
custo total de US$ 460 milhões / ano, contra US$ 607 milhões / ano da rota 
rodoviária, com uma economia de cerca de U5$ 147 milhões/ ano. 

Para o fluxo São Luís-Goiânia, consideraram-se as seguintes alternativas de 
rotas: rodoviária; rodo-ferro-hidroviária, com a utilização do rio Tocantins; e rodo 
ferro-hidroviária, com a utilização do rio Araguaia. Aqui, aparece como rota 
alternativa de menor custo de transporte aquela que se utiliza do transporte 
ferroviário entre São Luís e Estreito, da rodovia entre Estreito e Xambioá, da 
Hidrovia do Araguaia entre Xambioá e Aruanã e, finalmente, da rodovia entre 
Aruanã e Goiânia. A utilização dessa alternativa, em confronto com o uso da 
alternativa puramente rodoviária, proporciona uma economia de custo de US$ 177 
milhões /ano ( U5$ 462 milhões/ ano na rota rodoviária, contra US$ .285 milhões/ 
ano na rota ferro-rodo-hidroviária). 
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Para o fluxo Míracerna-São Luís, a rota de menor custo seria a hidro 
f erroviária. utilizando o rio Tocantins, proporcionando uma economia de custo de 
cerca de US$ 1 7 milhões / ano (US$ 39 milhões / ano na rota rodoviária, contra 
US$ 22 milhões/ ano na rota hídro-ferroviáría). 

Assim, essas estimativas apontam para uma economia de custo de transporte 
de U5$ 341 milhões / ano, decorrente da implantação do sistema de transporte do 
Eixo Araguaia-Tocantins/ Ferrovias Norte-Sul e Carajás. 

Com base nessas análises, poderiam ser alocadas 5,8 milhões de toneladas/ano 
na hidrovia do Araguaia, 2,4 milhões de toneladas/ano no trecho ferroviário entre 
Imperatriz e Estreito e apenas 400 mil toneladas/ano na Hidrovia do Tocantins, 
considerando-se apenas os fluxos inter-regionais. 

Deve-se notar que as imprecisões relativas às distribuições geográficas dos 
fluxos, principalmente aqueles entre as regiões Centro-Oeste e Sul +Sudeste do pais, 
bem como quanto aqueles que ocorrem entre os estados que compõem a área de 
influência direta do projeto, não permitem que se considere com rigor as estimativas 
de cargas alocadas a cada um dos segmentos do Eixo analisado. Assim, para a 
avaliação econômica foram considerados os custos globais relativos à implantação 
do empreendimento como um todo e, da mesma forma, as economias globais de 
custo de transporte aqui determinadas. 

Na análise de viabilidade aqui desenvolvida, foram considerados os seguintes 
parâmetros básicos: um horizonte de análise de 20 anos; uma taxa de oportunidade 
de capital de 12% a.a.; como custos de investimentos apenas as despesas com a 
implantação da hidrovia; uma estimativa de despesas anuais com custo de 
conservação correspondente a 5 % 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: 
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B-C= 

B/C= 

T.1.R = 

1727,8 

18,3 

117,5 

Fez-se, também, uma análise de sensibilidade dos indicadores de rentabilidade 
do empreendimento considerando-se os seguintes parâmetros básicos para a análise 
de viabilidade: um horizonte de análise de 20 anos; uma taxa de oportunidade de 
capital de 12 % a.a.; o dobro dos custos de investimento estimados pela AHITAR, ou 
seja, R$ 157,6 milhões; 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. 

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

B - C = 484,6 

B / C = 3,0 
T.I.R = 42,1 

Os dados acima mostrados traduzem o elevado potencial de retorno do capital 
investido para o empreendimento que se constitui a Hidrovia Tocantins - Araguaia, 
os quais demonstraram consistência mesmo submetidos a variações expressivas de 
taxas e custos, aparecendo ainda o empreendimento como a indicação mais viável 
quando confrontado com diversos cenários alternativos. 

A análise das alternativas possíveis, obedeceu ainda a adoção de cenários que 
contemplaram as hipóteses possíveis: 

- não implantação da Hidrovia; 

- adoção de outro meio alternativo de transporte, examinando-se com detalhe 
as opções rodoviária e ferroviária; 

Em todos os cenários possíveis examinados, ambiental e economicamente, 
restou demonstrado a viabilidade da alternativa hidroviária. Finalmente, numa 
verificação extrema, foi analisada a existência de cargas na região e na área de 
influência da hidrovia e que realmente justificasse a sua implantação, ficando mais 
uma vez demonstrada a sua viabilidade. 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO CAPÍTULO II 
ENGENHARIA 

1 

DE 

ASPECTOS GERAIS 

1.1 A NAVEGAÇÃO INTERIOR NO MUNDO 
r 

-- 
r: 
r: 

1.2 

O transporte pelas vias navegáveis interiores, vem sendo realizado em todo o 
mundo desde tempos imemoráveis. Nos séculos XVIIJ e XIX, nos países da civilização 
ocidental, teve um notável desenvolvimento, atendendo às necessidades crescentes 
dos volumes de carga a movimentar decorrentes da Revolução Industrial. 

O aparecimento de outros modos eficientes de transporte, no interior dos 
continentes, primeiro as ferrovias e posteriormente as rodovias, anulou o monopólio 
da movimentação de cargas pelo método hidroviário e marcou o início da decadência 
da navegação interior em muitas regiões do mundo. 

Entretanto, as necessidades da vida moderna, em especial a de movimentar 
enormes quantidades de matérias-primas e alimentos as grandes distâncias, a fim de 
atender o desmesurado crescimento das concentrações urbanas, trouxeram, 
sobretudo após a última guerra, condições muito favoráveis ao transporte pelas 
hidrovias interiores, de forma que hoje se nota um imenso emprego deste modo de 
transporte em todas as zonas em que as situações econômicas e geográficas são 
apropriadas. 

A NAVEGAÇÃO INTERIOR NO BRASIL 

1.2.1 
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A Rede Hidrográfica e suas Condicionantes Físicas e Econômicas 
A rede hidrográfica brasileira é, sem dúvida, uma das mais vastas do mundo, 

não só pela sua extensão, como pela importância das vazões dos rios que a 
integram. Somente a bacia Amazônica, abrange mais da metade da superfície do 
território brasileiro. A bacia do Paraná representa pouco mais de 10% e a do São 
Francisco pouco mais de 7% da superfície do Brasil. 

Segundo a morfologia, é possível distinguir três tipos de cursos d'água, cuja 
repartição geográfica permite uma divisão dessa rede em três grandes áreas, 
conforme a preponderância dos rios nela existentes: 
1. Rios de Planície, os mais favoráveis à navegação, como o Amazonas e seus 
afluentes mais a montante, Purus, Madeira, Içá e Japurá, ou rio Paraguai, 
caracterizados por declividade suave e regular. 
2. Rios de Planalto, como o Paraná e seus afluentes; o São Francisco; os afluentes do 
Amazonas mais a jusante, Trombetas, Tapajós, Xingu, Tocantins - Araguaia. Os rios 
desse tipo apresentam uma sucessão de extensos estirões, com pouca declividade, 
interrompidos por quedas em forma de corredeiras e / ou cachoeiras. 
3. Rios Costeiros, em sua maioria de comprimento reduzido, que descem, 
diretamente, do planalto Central Brasileiro para o Oceano Atlântico, e estão 
distribuídos ao longo da costa brasileira, desde o Nordeste até o estado do Rio Grande 
do Sul. A principal característica desses rios é possuírem vertentes reduzidas e leitos 
escavados em terrenos geralmente cristalinos. Os perfis longitudinais não são 
regulares e apresentam uma sucessão de estirões e travessões. Portanto, em sua 
maioria, não oferecem condições naturais favoráveis à navegação. 
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As condições climáticas gerais explicam também as diferenças entre estes três 
tipos de rios: 

1. Rios de Zona Equatorial, são os mais regulares, graças à distribuição mais 
homogênea da chuvas na sua ocorrência anual. 

2. Rios de Zona Tropica1, são mais irregulares face ao contraste da cheias de verão e 
estiagens de inverno. As condições de navegabilidade, portanto, diferem muito, 
segundo as estações do ano. 

3. Rios de Zona SubTropical, são relativamente irregulares, apesar da possibilidade 
de chuvas em todas as estações, podendo provocar grandes cheias, como rigorosas 
estiagens em qualquer época do ano. 

As condições econômicas e sociais do país possibi1itam a distinção de três áreas 
principais: 

1. Zona Costeira, constituída pela região Centro-Sul, com grande densidade 
populacional, concentração urbana e industrial, estados de São Paulo, Rio de Janeiro 
e parte de outros estados, e a região Nordeste com um processo de desenvolvimento 
polarizados por seus maiores centros urbanos na costa brasileira; 

2. Zona Interiorana em Desenvolvimento, em processo de expansão sob a influência 
do processo sócioeconômico da Zona Costeira acima, chegando até ao p]analto 
Central sob a influência de Brasília - DF; 

3. Zona de Frentes de Expansão, ligadas as zonas anteriores por uma malha 
rodoviária insuficiente para a sua capacidade de produção sócioeconômica e geração 
de fretes. E, portanto, estranguladas no seu desenvolvimento e na sua própria 
capacidade de suporte atual, com alto risco de reversão de seu patamar atual, caso 
não sejam implementadas alternativas mais favoráveis para a circulação e realização 
de sua produção atual. Formada pelos estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, 
parte do Maranhão, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e parte dos outros estados da 
Amazônia. 

1.2.2 Integração e Potencialidade da Navegação Interior no Brasil 
As condições naturais, topográficas e climáticas, dos rios brasileiros, resumidas 

no item anterior, coincidem, sobremaneira, com as fases de ocupação do espaço e 
seu desenvolvimento no Brasil. 

Essa coincidência feliz remete o planejamento e a estratégia mais aguçada à 
importância que a implementação de hidrovias pode determinar no processo de 
desenvolvimento daquelas três zonas destacadas anteriormente. Em especial as 
chamadas Zona Interiorana em Desenvolvimento e Zonas de Frente de Expansão. 

Atualmente, o transporte rodoviário é predominante no território nacional. 
Mas, em muitas regiões e microrregiões está decadente pela incapacidade de melhor 
escoamento da cargas de grande peso e volume específico, sem reinvestimentos de 
ampliação e poucos recursos de manutenção. O modal ferroviário, apesar de mais 
adequado a esse tipo de carga, salvo raras exceções, estão deslocados daquelas zonas. 
E, finalmente, o hidroviário, subaproveitado que é, está muito aquém de seu 
potencial e sua vocação universal de eixo para maior competitividade de transporte 
deste tipo de carga. 

Assim sendo, o desenvolvimento sustentado daquelas Zonas Interioranas e de 
Fronteiras de Expansão está inexoravelmente ligado a ativação desse capital 
aquaviário interior e sua conseqüente capacidade de capitalização e distribuição de 
riquezas e bem-estar nas suas respectivas áreas regionais. 
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Como as limitações da poupança nacional determinam racionalidade e 
eficiência na sua alocação, a atual política federal de integração mu]timodal de 
transportes deve distinguir todas as vantagens que esse plano possa oferecer pelo 
melhor aproveitamento das oportunidades políticas, sócioeconômicas, tecnológicas e 
ambientais que o modal hidroviário derem. 

O futuro, espera-se, não muito distante, da integração aquaviária interior 
nacional depende decisivamente do cumprimento da condição anterior. 

1.2.3.1 Bacia do Amazonas 

Com uma área de 6 .217 .220 km2 se divide em várias sub-bacias tais como: Iça 
ou Putumayo; Japurá; Negro e seu afluente o rio Branco; Javari. Juruá, Purus e 
seus afluente o rio Acre; Madeira com seu afluente e formador o rio Mamoré e o 
afluente deste o rio Guaporé; Tapajós com seus afluentes e formadores os rios Teles 
Pires e Juruena e o Xingu. 

1.2.3.2 Bacia do Tocantins - Araguaia 

Com 754.500 km- , abrange terrenos com altitudes variando entre 200 a 500 
m, a exceção de suas nascentes onde atingem 1.000 m, caindo para 100 m e menos 
entre Tucuruí e sua foz. A sua extensão total, desde a confluência dos seus 
formadores, os rios Maranhão e Paranã, até sua foz, na Baía de Marapatá, nas 
proximidades da cidade de Belém, é de cerca de 1.710 km. A principal sub-bacia do 
Araguaia tem 370.000 km2 e é a de maior importância para sua implementação 
como hidrovia de integração. 

1.2.3.3 - Bacia do ltapicurú 

Com área de 52. 700 km2 , na sua parte setentrional abrange terrenos da 
planície da baixada Maranhense, desde a bafa de São José até próximo da cidade de 
Coroatá, cuia altitude é inferior a 20 m, em grande parte em terrenos alagadiços. 
Após uma zona de transição, no afloramento de corredeiras a montante de Caxias 
passa a altitudes, já na parte meridional, de 400 a 500m. O rio ltapicurú, desde suas 
nascentes, na serra da Croeira, até a bacia de São José, tem cerca de 900 km. 

1.2.3.4 Bacia do Paranaíba 

Sua área é de 327.107 km- e a principal sub-bacia é do rio Balsas, com uma 
superfície de 24.692 km2. A extensão do rio Paranaíba, desde as suas cabeceiras até 
o Oceano Atlântico é de cerca de 1344 km. Antes de sua desembocadura no oceano 
forma um amplo e recortado delta. O seu principal afluente é o rio Balsas com uma 
extensão de 525 km. 

1.2.3.5 Bacia do São Francisco 

Sua área é de 640.000 km2 e suas sub-bacias principais são as dos rios 
Paracatu, Corrente, Grande, Paraopeba e das Velhas. O rio São Francisco, desde suas 
cabeceiras até a foz no Oceano Atlântico tem um percurso de aproximadamente 
2. 750 km. A sua inconteste vocação como hidrovia de desenvolvimento regional 
vem propiciando uma significativa expansão sócioeconômico na sua área de 
influência. 
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1.2.3.6 Bacia do Rio Doce 

Com uma área de 84.700 km2 e uma extensão, desde a confluência de seus 
formadores, os rios Piranga e Carmo, até a sua foz, próxima de 550 km. Sua foz, no 
Oceano Atlântico, nas proximidades do pontal de Regência, apresenta-se com uma 
saída praticamente obstruída. E sua declividade é bastante acentuada. 

1.2.3.7 Bacia do Paraíba do Sul 

Dispõe de uma área de 5 7 .000 km2 com o rio Paraíba formado pela 
confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna. Inicialmente, corre constrangido na 
zona montanhosa e ao atingir Guararema, faz uma brusca deflexão de 1800 , 
tomando rumo quase diametralmente oposto em direção ao Oceano Atlântico após 
uma corrida de cerca de 900 km. Para a sua região de influência pode ser 
considerado um rio de aproveitamento múltiplo, visando inclusive a navegação. 
Essa, entretanto, só poderá ter expressão se for executada a interligação fluvia1 
Paraíba-Tietê, que o transformaria ao gabarito de hidrovia de grande porte com os 
dois grandes pólos em suas extremidades sendo: nas suas cabeceiras, o 
abastecimento de carga proveniente da Grande São Paulo Industrial e na sua foz, 
um moderno porto marítimo. 

1.2.3.8 Bacia da Lagoa dos Patos 
Com uma área de 200.000 km2, 17% situada em terras uruguaias. Suas sub 

bacias mais importantes são: Jaacuí, lagoa Mirim, e rios Caf, Sinos, Gravataf e 
Camaquá. O rio Jacuí é o principal curso d'água dessa bacia e nasce a 10 km de 
Passo Fundo, a uma altitude de 730 m. Após um percurso de 750 km, desemboca no 
estuário do rio Guaíba, tendo como principais afluentes o Taquarf e o Vacacaf. Esse 
rio conta com várias obras para navegação e, entre elas, a eclusa de Dom Marcos 
que o tornará navegável desde Porto Alegre até o ponto de futura ligação com o rio 
Ibicuf na bacia do Uruguai. 

1.2.3.9 Bacia do Uruguai 
Sua área é de 384.000 krn2 e a principal sub-bacia situada em território 

brasileiro de maior interesse econômico é a do rio Ibicuí, inteiramente localizada no 
estado do Rio Grande do Sul com uma dimensão de 46. 700 km2• Embora as 
nascentes dos rios Pelotas e Canoas se encontrem à cerca de 1.800 m de altitude, sua 
junção acontece a menos de 500 m de a1titude e a nascente do rio Uruguai, à 
sudoeste, está em cota inferior a 200m. O restante da bacia tem uma declividade 
suave, conhecida por planície do Uruguai, desenvolvendo-se em baixas altitudes até 
atingir as regiões da planície argentina para em seguida juntar-se ao rio Paraná no 
estuário do rio da Prata. Seu percurso em terras brasileiras é da ordem de 500 km; 
ao longo da fronteira Brasil - Argentina, 7 62 km; e em terras uruguaias e 
argentinas, 508 km. A sua extensão, desde a confluência de seus formadores, os rio 
Pelotas e Canoas até a localidade de Nueva Palmira é de cerca de 1. 770 km. O seu 
afluente principal, o rio Ibicuí, tem um percurso da ordem de 500 km e um desnível 
de 460 m. O rio Uruguai tem mais importância para navegação nos seus trechos 
argentinos e uruguaios. E, no trecho brasileiro, precisa de melhorias importantes 
para se tornar uma hidrovía de grande gabarito. Mas, sua condição de linha de 
fronteira internacional tem dificultado os estudos de seu aproveitamento. 
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Bacia do Paraná - Paraguai 

Tem uma topografia, em geral plana e uma área de 2.700.000 km2• A bacia do 
rio Paraguai é constituída pelos pantanais mato-grossenses e do Chaco, contíguos e 
com altitudes médias de 100 m. No Brasil, a bacia do Paraná situa-se quase toda no 
planalto Meridional, com altitudes acima de 200 m, sendo que 50% de sua área está 
acima de 600 m. A bacia do Paraguai desenvolve-se em altitudes entre 70 e 140 m, 
com exceção das regiões das nascentes, onde alcança altitudes de 400 m. 

O rio Paraná: no seu trecho inferior tem uma navegação de porte marítimo; 
no baixo, embarcações normais de navegação interior; no médio, apenas 
embarcações com características especiais; e no alto, em território brasileiro, 
embarcações normais de navegação fluvial, porém menores do que aquelas do 
trecho baixo. Sua navegação se interrompe apenas entre o trecho médio e o alto 
Paraná, devido ao salto de Sete Quedas. O rio Paraguai, é a via tradicional da 
comunicação entre a República do Paraguai e boa parte dos estados do Mato-Grosso 
e Mato-Grosso do Sul. Sua desembocadura, no rio Paraná, esta a 1240 km do mar, 
em território argentino, a montante da cidade de Corrientes. Mas a sua extensão 
total desde as mais remotas nascentes até a sua confluência com rio Paraná é de 
2.621 km. Seu trecho inferior é navegável o ano todo, chegando, normalmente a 
cidade de Assunção, assim como os trechos médios e boa parte do alto. Esse úJtimo, 
no território brasileiro, há dois subtrechos: o alto-inferior até pouco a montante de 
Corumbá, chegando também a Cáceres; e o alto-superior que não é navegável. 

E, finalmente, ainda há diversos outros rios que formam essa importante 
bacia, tais como: Grande, Paranaíba, Ivinheima, Pardo, Verde, Iguaçu, 
Paranapanema. Tietê, Cuiabá - São Lorenço, etc. 

Ligações Entre As Bacias No Brasil 
Muitas ligações já foram estudadas e outras mais podem vir a ser 

consideradas. Mas vale destacar as mais importantes tratadas in "Estudo Geral das 
Vias Navegáveis Interiores do Brasil" executado para a Diretoria de Vias Navegáveis 
- DNPVN, tais como: 

Paraguai - Araguaia; 

Paraná - São Francisco; 

Paraguai - Guaporé; 

Paraná- Paraguai; 

ltapicurú - Parnaíba; 

Ibicuí - J acuí. 

As quatro primeiras ligações, quando realizadas, permitirão grande 
flexibilidade na navegação interior no Brasil. Possibilitando a intercomunicação das 
bacias do Paraguai, Tocantins por intermédio do Araguaia, São Francisco, Paraná e 
Amazonas por intermédio do Guaporé e Madeira. 

1.2. 5 - Situação Atual da Navegação Interior no Brasil 

A navegação interior no Brasil passa por um momento realmente importante, 
quer seja pelo apoio e incentivo governamental, quer seja pelo período propício em 
termos de realizações, com algumas iniciativas de destaque alcançando sucesso e 
conseguindo avanços significativos. 

r: 
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Exemplo marcante é a Hidrovia Tietê - Paraná, cuja integração de transportes 
atualmente já permite, que desde de São Simão, através de terminal às margens do 
rio Paranaíba, situado em Goiás , na fronteira com Minas Gerais atinja-se o Rio 
Paraná, onde o canal de Pereira Barreto permite o acesso ao rio Tietê. Este rio possui 
um estirão navegável de 1.040 km, que atinge a Conchas e, pelo seu afluente 
Piracicaba a Santa Maria da Serra, ambas no Estado de São Paulo. 

A hidrovia quando totalmente interligada disporá de 2.400 km de vias 
navegáveis, com 1.642 km de vias principais e 658 km de secundárias. Para estas 
extensões a bacia do rio Tietê comporá 620 km, ficando os restantes 1. 780 km com 
a bacia do Rio Paraná. Toda esta extensão e conseqüentes desníveis existentes, são 
vencidas através de cinco eclusas no Tietê e duas no Paraná. 

Atualmente nove terminais portuários com integração ferroviária ou 
rodoviária, operam realizando a movimentação de 440.000 toneladas de soja e 
farelo proveniente das regiões produtoras de Goiás e Mato Grosso do Sul, para 
exportação desde o porto de Santos, bem como de calcário dolomítico, desde Iperó, 
Piracicaba e Rio Claro, em São Paulo, para o oeste do Estado e centro-oeste do país. 
Esta movimentação é considerada ainda incipiente, pelos especialistas, pois o sistema 
está incompleto, necessitando ainda da conclusão das eclusas de Três Irmãos e Jupiá 
que permitirá a interligação do Tietê com o tramo sul do rio Paraná, bem como de 
outras obras que permitam a regularização de trechos e a integração intermodal em 
terminais específicos, que deverão viabilizar uma movimentação sensivelmente 
maior de cargas. 

Permanecendo na região sul discute-se bastante hoje o incremento e o 
aprimoramento das condições de navegação da Hidrovia Paraná - Paraguai, que por 
sua posição geográfica, estratégica, é defendida por muitos como de fundamental 
importância para a integração dos países componentes do Mercosul, imaginando-se 
mesmo que o mercado da região, com o incremento da comercialização, poderá ser 
alavancado por esta opção de transporte. 

Outra iniciativa recente e numa primeira instância, bem sucedida, ocorreu no 
rio Madeira, onde a união de esforços da iniciativa privada e governo propiciou os 
primeiros passos para a viabilização do escoamento da produção de uma área do 
Estado do Mato Grosso e de Rondônia, por via fluvial, até atingir ao porto de 
Itacoatiara (AM) na sua foz com o Amazonas, permitindo então a conexão com o 
transporte marítimo. 

São conhecidas ainda idênticas iniciativas na bacia do Tapajós, principalmente 
do seu afluente principal o rio Teles Pires, que permitirá, em futuro breve, 
igualmente a conexão com o sistema marítimo, através do rio Amazonas, pelo 
terminal de Santarém ou Óbidos, de vasta região produtora do Estado de Mato 
Grosso, servindo ainda aos estados do Amazonas e Pará. 

A Hidrovia do São Francisco, rio de importância fundamental para a 
integração do nordeste, e durante tantos anos via de transporte e desenvolvimento, 
vem merecendo novos investimentos federais com o intuito de baratear o 
abastecimento de alimentos à região e reduzir os custos de transportes das culturas 
de exportação às suas margens. 
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Essa hidrovia possui cerca de 2.500 km de extensão, incluindo os trechos 
navegáveis de seus principais afluentes. Atualmente a navegação comercial realiza 
se tão somente no segmento de seu médio curso, que vai de Pirapora (MG) à 
Juazeiro (BA) / Petrolina (PE), com 1.2 71 km de extensão. A frota disponível consta 
de 14 empurradores, 57 chatas para carga geral e 6 para cargas especiais. A hidrovia 
em sua capacidade e regularização está controlada por duas barragens Três Marias e 
Sobradinho, segundo estudos disponíveis a capacidade de tráfego do conjunto, com o 
calado atual de 1,20m é de 8 milhões de toneladas/ano. 

O EMPREENDIMENTO 

HISTÓRICO 

Desde a década de 30, ao tempo do então Departamento Nacional de Portos e 
Navegação - DI\TPN, o Governo Federal vem propugnando pela navegação interior. 
Tanto assim que foi destinado a esse tema um capítulo inteiro do Código de Águas 
instituído pelo Decreto No. 24.643/34, cabendo destacar: 

"Art. 37 - O uso das ásuas públicas se deve realizar sem prejuízo da navegação, 
salvo a hipótese do artigo 48 e seu parágrafo único". 

Já nos idos de 60, o DNPVN criou a 9ª. Diretoria Regional, com sede em 
Goiânia. Com a criação da Empresa de Portos do Brasil S/A - PORTOBRÁ5, aquela 
diretoria tornou-se então Administração da Hidrovia do Tocantins - AHITOC e, 
posteriormente, denominada Administração da Hidrovia Tocantins-Araguaia - 
AHITAR. 

Com o advento do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia Araguaia 
Tocantins - PRODIAT, em 19.06.80, patrocinado pelo Governo Brasileiro e a 
Organização dos Estados Americanos - OEA, com a participação dos Estados de 
Goiás, Mato Grosso e Pará, foi desenvolvido profundo e extenso diagnóstico 
sócioeconômico da região abrangida pela bacia hidrográfica dos rios Tocantins e 
Araguaia. 

Dos múltiplos aspectos diagnosticados pelo PRODIAT destaca-se o papel de 
integração e vetor de desenvolvimento da região que possibilitaria a Hidrovia 
Tocantins-Araguaia. Além disso, já eram ressaltados à época, vários problemas que 
precisariam ser solucionados quanto a infra-estrutura de transportes, cabendo 
ressaltar: 

" - a falta de uma legislação espedfica para a navegação interior, a cerêncie de 
um esquema de comercialização que f 'eciliie a utiUzação da hidrovia e a falta de 
sinalização e balizamento nos trechos com possibilidades mais imediatas de uso"; 

"- ainda continuarão muito carentes de ligações rodoviárias várias áreas 
programas, assim como a malha vicinel. e rodovias de ligação com a hidrovia 
permanecerão sem defi iniçiio de localização e prioridade na implantação; e " 

" - ferrovia que está sendo construída de Carajás a São Luís, tendo em vista o 
transporte quase que exclusivo de minério, terá pouca expressão para a economia 
regional" 
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Sob a coordenação da PORTOBRÁS, e ao início da década de 80, foram 
realizados os primeiros reconhecimentos da navegabilidade da hidrovia do rio 
Araguaia, culminando com o estudo "Hídrovia Tocantins-Araguaia", realizado em 
contrato com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, em 
dezembro de 19 81. Este estudo identificou o potencial de 25 milhões de hectares de 
áreas agricultáveis nessa região, proporcionando uma capacidade produtiva avaliada 
em 40 milhões de toneladas por ano, num horizonte de 20 anos. 

A partir de 1987, grande impulso sofreu a navegação naquela hidrovia, com a 
instituição do Programa de Pesquisas para o rio Araguaia - PPA. Esse programa foi 
desenvolvido em 3 fases: (a) projeto e construção de um comboio; (b) 
desenvolvimento de pesquisa na operação do comboio e ( e) pesquisas para o 
melhoramento das condições de navegabilidade da via. Seus resultados foram: o 
desenvolvimento da projeto específico e a construção de comboio constituído de um 
empurrador e duas chatas, uma série de eventos em pesquisa aplicada sobre a 
operacionalidade do referido comboio, culminando com a simulação de viagens 
experimentais do transporte fluvial, e o levantamento topobatirnétrico de diversas 
passagens críticas à navegação, balizamento experimental de trechos da hidrovia, 
bem como a realização de obras experimentais objetivando o auto-aprofundamento 
do canal navegável da via. 

Em 1990, após a reforma administrativa do Governo Federal, o setor 
hidroviário foi bastante prejudicado, tanto pela extinção da PORTOBRÁS - empresa 
executora dos programas - como pelos seguidos cortes das verbas alocadas no OGU 
- Orçamento Geral da União e destinados ao setor. Após 1991, o Plano de Metas 
1992-2001, proporcionou uma série de eventos ligados à bacia do Tocantins 
Araguaia, cabendo destacar: 

• Estudo "Síntese do Programa de Pesquisa para Implantação de Navegação no 
Rio Araguaia" - 1992; 

• "Estudo de Alternativas Técnicas para a Implantação da Navegação Comercial 
no Rio Tocantins - Entre a cidade de Palmas e a Foz" - 1992; 

• "Hidrovia Tocantins-Araguaia - Estudo de Alternativas para Implantação da 
Navegação Comercial - no Trecho entre Conceição do Araguaia e Marabá" - 
1992; 

• "Estudos para Implantação do Balizamento do Rio Araguaia, no Trecho entre 
Santa Maria das Barreiras e Xambioá" - 1994; 

• Viagem experimental de transporte de grãos do médio Araguaia e com destino 
a Xambioá; 

• Estudo, licitação e arrendamento do comboio de pesquisas do Araguaia, 
objetivando fomentar a navegação comercial nesse rio; 

• "Estudo de Navegabilidade do Rio das Mortes" - 1995. 
Dos estudos realizados e com a experiência adquirida com a problemática da 

navegação na bacia do Tocantins-Araguaia, o DPH - Departamento de Portos e 
Hidrovias estabeleceu o "Plano de Desenvolvimento da Hidrovia Tocantins 
Araguaia" como resultado das análises que fez da viabilidade técnica de implantar a 
infra-estrutura de um corredor de transporte multimodal, porém 
predominantemente hidroviário, entre o Planalto Central e os portos da baía de São 
Marcos, no Maranhão e do rio Pará, no Estado do Pará. 
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A síntese dessa cronologia de atuação do setor de navegação interior é 
apresentada a seguir: 

1933 Departamento Nacional de Portos e Navegação - DNPN; 

1946 Departamento Nacional de Portos Rios e Canais - DNPRC; 

1963 Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis - DNPVN 9ª. Delegacia 
Regional - Goiânia; 

1975 Empresa de Portos do Brasil - PORTOBRÁS 

Administração da Hidrovia do Tocantins - AH1TOC 

Administração da Hidrovia Tocantins-Araguaia - AHITAR; 

1980 PRODIA T - Proieto de Desenvolvimento 1ntegrado da Bacia do Araguaia 
Tocantins ( Convênio Governo Brasileiro - OEA); 

1980/1 PORTOBRAs/lPT (SP) 

Primeiros Estudos e Levantamentos da Hidrovia Tocantins -Araguaia: 

198 7 PORTOBRÁ.5/FMM - Programa de Pesquisas para o rio Araguaia 

projeto e construção de comboio de pesquisas; 

pesquisas para melhoramento da via; 

pesquisa sobre operação do comboio e sua adaptabilidade à via; 

transporte experimental de cargas; 

1989 PORTOBRÁS - Plano Nacional de Vias Navegáveis Interiores - Pl\1VNI 

- Bacia Tocantins-Araguaia; 

1990 Departamento Nacional de Transportes Aquaviários - DNT A 

1993 Departamento de Portos e Hidrovias - DPH - Plano de Desenvolvimento da 
Hidrovia Tocantins-Araguaia 

JUSTIFICATIVAS PARA O EMPREENDIMENTO 

(• 2.2.1 

(' 
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Aspectos Sóciopolíticos 
A necessidade de Planos de Desenvolvimento Regional mais consistentes aponta 

para urna integração de um novo tipo, a auto-sustentação sob o princípio da 
capacidade de suporte do conjunto do ecossistema em tela, e constitui-se em uma 
nova era onde se reconhece e se pratica a utilidade dos recursos hidroviários locais 
levando a questões como: 

• o ritmo do crescimento demográfico do conjunto da área de influência do 
sistema global onde se insere a Hidrovia Tocantins-Araguaia; 

• o intercâmbio de novo tipo pela fixação de novos capitais e populações extra 
região promovendo uma integração intra e inter-regional sustentada; 

• a tendência favorável para o desenvolvimento e a consolidação da integração 
do Brasil Central, a Amazônia Legal, a Pan Amazônica e sua influência indireta 
à nordeste e sudeste através de vetores voltados para o mercado internacional; 

r 
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• fortalecimento da política nacional de navegação mercantil, de navegação de 
cabotagem e de longo curso com ganhos de oportunidade e expressivas 
vantagens comparativas face à outras alternativas de transporte; 

• valorização dos recursos naturais da região através de sua exploração mais 
conseqüente com mais transparência e interatividade entre seus agentes ativos 
e passivos; 

• promoção do resgate da locação de capitais e gentes em prol do ambiente 
ribeirinho em novos patamares sócíoeconômíco e políticos superiores àqueles 
dantes da penetração rodoviária; 

• a consolidação desse corredor de transportes integrado e multimodal (hidro 
rodo-ferroviário) favorece as ações governamentais e privadas por sua maior 
acessibilidade à circulação de bens e serviços com expressiva melhoria da taxa 
de investimento e de crescimento do emprego e conseqüente maior arrecadação 
fiscal, assim como no aprimoramento da capacidade de controle e 
monitoramento ambiental nessa região; 

• a sua interação aos diversos planos governamentais de transporte multimodal 
e políticas de desenvolvimento regionais, face as demandas do setor privado, 
ativo nessa região, caracteriza a conseqüência dessa decisão para o seu 
desdobramento; 

• a questão do turismo, redimensionada ao compromisso da auto-sustentação 
dentro dos limites da capacidade de suporte desse ecossistema, resulta na 
correção do espontaneísmo atual, sem prejuízo de seu almejado 
desenvolvimento e incorporação de novas áreas de recreação cultural, onde 
então se praticaria o efetivo ecoturismo de interação e comprometimento com 
a diversidade de sua cadeia antrópica-bio-física. 

2.2.2 = Aspectos Sócioambientais 
Os impactos ambientais críticos previsíveis estarão no domínio da área de 

influencia direta, onde dar-se-ão as intervenções corretivas por derrocamentos, e 
dragagens nos rios Araguaia, das Mortes e Tocantins nos trechos e pontos 
identificados nos canais no Capítulo DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMEl\."l"fO desse 
estudo. Essa intervenção é necessária à implantação da Hidrovia Tocantins-Araguaia 
e representará um impacto reduzido se mitigado desde a sua origem através das 
vantagens resultantes a seguir: 

• a qualidade de vida e o conforto ambiental aumentarão com a maior 
intensidade do transporte fluvial resultando na ampliação e estabilização dos 
serviços públicos e ou privados voltados para esse fim; 

• a maior comunicação intra e inter microregiões no conjunto de sua área de 
influência mitigará pobreza e valorizará as tradições sócio culturais locais pela 
sua divulgação e afirmação; 

• a opção pelo caminho natural, aquático, além de recompor processos e 
direcionamento de ocupação do espaço ambiental, poupará importantes 
energias vitais ao equilíbrio desse ecossistema resultando na melhoria de sua 
qualidade de vida com benefícios importantes para o desenvolvimento 
sustentado de sua capacidade de suporte; 

• A emissão de gases tóxicos na atmosfera é sensivelmente menor no transporte 
hidroviário. 
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2.2.3 Aspectos Tecnológico-Econômicos 
A questão tecnológica econômica, via de regra, sombreia as questões 

socioambiental e sóciopolítica, sempre quando descalibrada daquela metodologia 
científica. Nesse caso, a sobejada vantagem econômica e facilidades tecnológicas são 
abordadas comparativamente sob o crivo da integridade do sistema global para que 
não se produzam entropias irreversíveis e degradantes desse sistema. Neste sentido, 
a revisão de alguns parâmetros consagrados universalmente ao transporte 
hidroviário se faz como relevante como: 

• a relação custo benefício do modal hídroviário é de 1/8 à 1/16 do modal 
rodoviário e 1/4 a 1/6 no modal ferroviário; 

• peso próprio/peso transportado; barco= 0,35, trem= 0,80 e caminhão= 0,70; 
• um vetor de tração de 1 HP arrasta 4.000 kg no modal hidroviário, 500 kg no 

ferroviário e 150 kg no rodoviário; 
• os equipamentos necessários para transportar 2.000 toneladas, podem ser: 1 

empurrador + 4 balsas, 2 locomotiva + 40 vagões ou 80 cavalos mecânicos + 
80 reboques; 

• a vida útil/ anos de uso pode ser: de até 50 anos para um barco, 30 anos para 
um trem e 1 O anos para um caminhão; 

• a hidrovia é mais conservativa em energia e exige investimentos menores do 
que a ferrovia e a rodovia; 

• a hidrovia favorece a democratização da operação de seus armadores através 
de múltiplos tamanhos de armação desde pequena até grande; 

• o custo de manutenção de uma hidrovia natural, ou semimodificada é menor 
do que os custos de manutenção de uma ferrovia ou de uma rodovia; 

• bens de peso e / ou volume elevados e de valores comerciais baixos são mais 
competitivos se transportados pelo modal hidroviário, principalmente para o 
mercado internacional: 

• os custos mais baixos do transporte hidroviário aumentam a competitividade 
das exportações nesse modal; 

• os custos mais baixos do transporte hídrovíário reduzem os preços finais ao 
mercado de consumo em sua área de influência. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

2.3.1 O Corredor de Transporte MultiModal Centro-Norte 
A região de influência do cerrado oriental brasileiro possui nada menos que 

1.800.000 krn-. É plana, com água abundante, sem inverno e com alto índice 
insolação, condições ideais para a agricultura de alta produtividade e projetos de 
silvicultura voltados para a celulose, bioenergia e produção de madeira. Está 
localizada no sul do Maranhão e Piauí, sudeste do Pará, oeste da Bahia, noroeste de 
Minas Gerais, norte de Goiás, nordeste do Mato Grosso e todo o Tocantins. 

Segundo levantamento do Ministério dos Transportes, com o desenvolvimento 
de uma base agrícola nessa região, seria possível criar 850 mil empregos, sendo que 
350 mil seriam diretos, atraindo cerca de 20 milhões de brasileiros, o que 
contribuiria para mudar o fluxo migratório nacional e desafogar os centros das 
capitais brasileiras. 
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2.3.2 

As vantagens para o plantio de grãos em relação às tradicionais regiões 
produtoras do País, aliado ao clima e potencial de escoamento da região é que 
comprovam sua vocação agrícola. Esse item tem chamado a atenção dos órgãos de 
infra-estrutura para que se instale o denominam de Eixos de Desenvolvimento 
Integrado. 

Segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a safra 
nacional de 95/95 cultivada em área de cerca de 38,4 milhões de hectares atingiu a 
produção de 81 milhões de toneladas, sendo que o potencial da região centro-norte 
ultrapassa proporcionalmente a marca de 29,9 milhões de hectares e produção de 
73,2 milhões de toneladas de soia, milho e arroz. 

No sul do Maranhão, a região de Balsas já é uma realidade em termos de pólo 
agrícola, com anuais aumentos de safras. 

Para que esse desenvolvimento integrado aconteça e a região transforme-se 
num verdadeiro pólo econômico é necessário que as condições de escoamento da 
produção sejam melhoradas. Uma das alternativas seria a implantação de um 
sistema multimodal de transporte conectando hidrovias às ferrovias até chegar ao 
porto. Os rios Araguaia e Tocantins e alguns segmentos já implantados da Ferrovia 
Norte-Sul, conectados ao da Estrada de Ferro Carajás, viabilizam a implantação de 
um Corredor Multimodal, ligando o planalto central aos portos da baía de São 
Marcos, no Maranhão. 

Esse Corredor Multimodal é fundamental para escoar o potencial agrícola da 
área e viabilizar a soja brasileira nos mercados europeu e asiático. A distância entre 
o Brasil e o Porto de Rotterdan, na Holanda e os portos do Japão ( via Canal do 
Panamá) seria encurtada em 5 mil km, o que permitiria a competitividade entre a 
soja brasileira e a americana, reduzindo o custo do frete a curto prazo em 45%, e a 
médio prazo a 60%. 

O porto de ltaqui Ponta da Madeira é o único da costa brasileira que permite a 
atracação de navios tipo "cape size", com capacidade acima de 300.000 tbp. 

Apesar de todas essas características favoráveis, a área de influência do 
corredor de dimensões semelhantes à do México, apresenta atualmente densidade 
populacional de região desértica e quase não participa do desenvolvimento 
econômico do Brasil. Um dos motivos que restringem essa participação é 
exatamente a falta de um sistema de transportes que possibilite percorrer essa 
distância que atinge em média 1.800 km em relação ao litoral. 

Objetivos 
O empreendimento tem por objetivo geral principal, a partir da análise das 

condições atuais de navegabilidade dos rios Tocantins e Araguaia, implementar a 
navegação comercial na bacia do Tocantins-Araguaia, em trechos, em que esta 
navegação já ocorre livre durante a maior parte do ciclo hidrológico, através de 
intervenções localizadas do tipo: obras, melhoramentos e sinalizações, que 
possibilitem a utilização em regime permanente da via navegável para atender as 
demandas potenciais de transporte, especialmente de carga sazonais, do Corredor 
Centro-Norte, corredor multimodal que envolve a Hidrovia Tocantins-Araguaia, as 
Ferrovias Carajás e Norte-Sul e o modal rodoviário existente na região. 
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Responsabilidade Pelo Empreendimento 

O desenvolvimento para implantação e operação do empreendimento, no que 
diz respeito às atribuições da União, está a cargo da Administração das Hidrovias do 
Tocantins e Araguaia - AHITAR, órgão da Companhia Docas do Pará - CDP, 
empresa vinculada ao Ministério dos Transportes, que tem sob sua jurisdição os rios 
Tocantins, Araguaia e afluentes, envolvendo os estados de Goiás, Mato Grosso, 
Tocantins, Pará e Maranhão. 

A AHIT AR e, os órgãos que a antecederam, realizaram vários estudos, ao longo 
dos últimos 30 anos, visando obter o conhecimento completo dos rios que compõem 
a bacia Tocantins-Araguaia. Hoje, detém informações que as possibilitam afirmar 
que não existem dúvidas técnicas quanto a operação e viabilidade do transporte 
hidroviário nesta bacia e que, de forma satisfatória, pode identificar e prever vários 
movimentos naturais e antrópicos que podem favorecer o entendimento 
tridimensional, econômico / social / ecológico, nas áreas de influência do 
empreendimento proposto. 

2.3.4 Localização do Empreendimento 

2.3.3 
,,.. 
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Nos últimos anos, através do Plano de Pesquisa do Araguaia - PPA, foram 
acumuladas informações, sobre a via navegável, especialmente no que diz respeito a 
um conhecimento mais detalhado das profundidades disponíveis ao longo do estirão 
Aruanã (GO) - Xambioá (TO), obtido através de várias viagens do Comboio 
Experimental e dados fluviométricos históricos coletados em diversos postos de 
observação. 

Para caracterizar o empreendimento reuniram-se todas as informações 
disponíveis sobre a via hidroviáría Tocantins-Araguaia, adaptando-se, ao mesmo 
tempo, a análise do transporte às novas tendências de desenvolvimento 
agropecuário da sua área de influência direta, 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. 

Os investimentos e intervenções necessárias serão destinadas apenas à 
melhoria da segurança para a navegação comercial e extensão do período de 
utilização da via. 

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 por via rodoviária, através das rodovias BR-153/010/226, com 
285 km de percurso rodoviário, transportadas para Estreito (MA), aonde encontra a 
ferrovia Norte-Sul, seguindo até Açailãndia (MA) por cerca de 21 O km e 
encontrando a Ferrovia Carajás. O transporte até o porto de Ponta da Madeira em 
São Luís (MA) será efetuado pela ferrovia Carajás, com aproximadamente 605 km 
de percurso ferroviário. 

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

Esquematicamente, os trechos previstos para implantação e operação do 
empreendimento Hidrovia Tocantins-Araguaia, como já foi dito são os seguintes: 
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No rio Araguaia 

Trecho Aruanã (GO) - Xambioá (TO) - 1230 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 

As figuras 2.3.4.1 e 2.3.4.2 a seguir apresentadas mostram a Hidrovia do 
Tocantins-Araguaia inserida no Corredor de Transporte Multimodal do Centro 
Norte, podendo nos dar idéia da dimensão do empreendimento e sua situação na 
região. 
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FIGURA 2.3.4.1 - MAPA DE SITUAÇÃO 
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FIGURA 2.3.4.2 - MAPA GERAL 
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2.3.5 Rede Hidrográfica 
A figura 2.3.5.1, apresenta as características principais da rede hidrográfica, 

constituída pelo rio Tocantins, pelo seu maior afluente o rio Araguaia e seu 
contribuinte rio das Mortes, assim como os principais trechos considerados no 
estudo atual da Hidrovia Tocantins-Araguaia. Apresenta, ainda, as principais 
cidades localizadas na bacia hidrográfica e as cidades ao longo dos principais cursos 
d'água. 

FIGURA 2.3.5 .1 - REDE HIDROGRÁFICA 
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2.3.6 Rede Viária 

A figura 2.3.6.1, apresenta as vias de acesso e circulação dentro da área de 
influência da Hidrovia Tocantins - Araguaia, dando especial destaque as vias 
pavimentadas e as cidades atingidas por essas vias, e as cidades ribeirinhas situadas 
nos cursos d'água principais. 

FIGURA 2.3.6.1 - REDE VIÁRIA 
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2.3. 7 Aspectos Gerais de Navegabilidade 
Os rios constituintes da Hidrovia Tocantins-Araguaia tem características 

associadas a geomorfologia apresentando em seu leito, trechos arenosos, onde os 
depósitos de sedimentos, representados pelos bancos de areia, são as restrições à 
navegação, e trechos rochosos, onde as estruturas rochosas, representadas pelos 
pedrais e pelos chamados travessões, são as limitantes. 

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 consequentemente elevação do 
nível d' água, nos trechos rochosos esta condição deve ser enfocada com maior 
detalhe. 

De um modo geral deve-se distinguir, nas passagens rochosas, do ponto de 
vista da navegabilidade, dois tipos de ocorrência: as soleiras rochosas 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 tem 
pequena extensão no sentido do rio e aberturas irregulares, portões, portas ou 
passos, por onde as águas escoam com fortes declividades e altas velocidades, dando 
o que localmente é conhecido como pancada d' água ou degrau de travessão. 

Nesses portões, no período de águas baixas, o desnível localizado 
praticamente impede o uso de comboios com empurrador, sem desmembramento, 
tanto na subida como na descida, devido às suas dimensões, problemas de 
manobrabilidade, principalmente devido ao sistema semi-articulado de atracação 
entre as diferentes unidades do comboio. 

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 da embarcação, 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 tem que continuar passando pelos 
portões devido a falta de profundidade sobre o restante do afloramento rochoso. 
Nessa situação, normalmente, a pancada é mais branda. Devido ao afogamento 
parcial do controle hidráulico, as velocidades e a declividade no portão são menores, 
facilitando tanto a subida como a descida das embarcações. 

Em éguas altas, dependendo das condições hidráulicas de jusante, o travessão 
pode ou não exercer um controle hidráulico do fluxo, porém normalmente as 
condições de navegação podem ficar ainda mais precárias, pela dificuldade de 
localizar os portões submersos onde as profundidades são garantidas. 

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 d' água a montante e a jusante de cada travessão e levantamentos topo 
batimétricos dos mesmos. 

\ 
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As dificuldades de passagem pelos travessões rochosos são mais acentuadas 
quando ocorrem uma sequência de travessões 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 pedrouços 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 pedrouços, aparentes e submersos que 
representam sérios riscos. As velocidades das águas nesses ped.rais são elevadas e, em 
certas passagens, as profundidades podem ser bastante restritivas em águas baixas. 
Em alguns pedrais aparecem pancadas de água, com forte correnteza e alta 
declividade, em portões estreitos. ÇQm..-..a-Subida_g_as águas. as dificuldades nã~ _ 
desap~~~rn;_Q_Ç@~! mais s~g_urg_t.gill.ci.Ld.uê:__~~<.?E:!eanh~~~- As pedras isoladas, 
séffiícobertas pelas águas, especialmente em locais represados ou remansados, são de 
difíceis identificação e extremamente perigosas. Por esses motivos, alguns pedraís 
são mais._ temidos pelos navegantes em águas - médias e altas, quãn-do· não há 
problemas de calado. O trãfêgõõé comboios de empu.rrã· nas zonas ~edrá1s· é 
_jificultado péÍa. _smi.iê)~idãde-·a~CFc>ra· ·q~e --~s_e~·:seífipi.é~Õbrlga~~á~ .J,?aS.~_eg~~: d<;(. ·. 
comboio desmembrado chata a chata em toda extensão da soleira rochosa. 

2.3.8 Melhoramentos na Via 
Os melhoramentos na via tem como objetivo, além da orientação aos 

navegantes, permitir a transposição de obstáculos, ao longo do rio, que impedem a 
navegabilidade contínua e segura do 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; 

Balizamento e Sinalização. 

2.3.8.1 Dragagens 

A variação da descarga de um curso d'água, ou seja alternação entre as 
descargas de cheia e de estiagem tende a ser cíclica, se repetindo todos os anos da 
mesma maneira. Embora haja variações entre as magnitudes das cheias e vazantes 
de um ano para outro, o ciclo é anual, com os níveis máximos e mínimos ocorrendo 
sempre nas mesmas épocas. 

É a regularidade anual dos períodos de águas altas e baixas que propiciam a 
navegação fluvial, pois, permite inferir se dispor-se-á de adequada lâmina d'água, 
nesta ou naquela época do ano. 

Em contrapartida, a alteração da vazão de um curso d'água tem efeito 
desfavorável à navegação, por atuar no processo de transporte de sedimentos do 
próprio rio. 

O transporte sólido em um rio tem sua origem em praticamente toda 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. 
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Os sólidos transportados podem ser basicamente classificados em: 

pedregulhos, seixos, areias, siltes, argilas e material orgânico. 

O transporte sólido fluvial pode ser dividido em dois tipos básicos: transporte 
por arraste, onde o material caminha pelo fundo rio, arrastado, rolado ou em saltos 
se constituindo principalmente de pedregulhos, seixos e areias grossas; e transporte 
em suspensão, onde o material sólido desloca-se imerso na massa líquida, mantido 
nessa condição pela turbulência da corrente fluida, se constituindo de areias finas, 
siltes, argilas e material orgânico. 

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. 

No transporte de material sólido por arraste, a carga do Jeito, devido suas 
dimensões vai se deslocando para jusante ao longo do próprio leito. Comparada com 
a quantidade de material sólido transportado em suspensão, a carga de leito não é 
grande, tendo porém uma influência marcante no processo sendo o principal 
determinante da morfologia do leito do rio. 

O transporte sólido por arraste quase não ocorre quando a velocidade da 
corrente é baixa e aumenta com o aumento da descarga. Esses fatos são a causa da 
perturbação mais característica do funcionamento do rio: a quantidade de carga de 
leito mobilizada durante o período de estiagem é totalmente diferente daquela da 
enchente. Pode-se dizer que uma única calha é usada por dois rios distintos: um de 
alta descarga e outro de baixa descarga, cada um com suas características 
específicas. 

É essa dupla situação que traz transtornos à navegação. Um sistema de 
canais feito e adaptado para a baixa descarga da estação seca é completamente 
destruído pela alta descarga da estação úmida, de modo que após a passagem da 
cheia, o rio, com descarga baixa, tem de recomeçar a cortar seus próprios canais. 
através de um labirinto de bancos de areia, ondulações e sulcos, que são alheios , 
novo tipo de escoamento. 

O processo erosivo característico dos rios que se desenvolvem em meandros, 
pode ser entendido da seguinte forma: nas curvas, devido à força centrifuga, há uma 
tendência de elevação da superfície líquida e aumento das velocidades junto à 
margem côncava, essa sobrelevação ajuda as velocidades de corrente a escavar o 
leito junto à esta margem; já na margem convexa das curvas as baixas velocidades e 
a ausência de sobrelevação proporciona a deposição dos materiais carreados. Nas 
inflexões entre as curvas cessam as sobrelevações e a ação da força centrifuga na 
distribuição transversal das velocidades fazendo com que o leito do rio modifique 
sua forma em "v", típico dos trechos em curva, para um leito achatado com 
menores profundidades do que na curva à montante. Essa soleira plana é chamada 
de baixio e se constitui no obstáculo à navegação. 

Entretanto, esses fenômenos não são permanentes variando no tempo, e ao 
longo do ciclo hidrológico, assim os baixios são assoreados e erodidos, podendo 
ocorrer que a obstrução à navegação mude de um baixio para outro no decorrer do 
tempo. 
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Por ocasião das estiagens, o perfil longitudinal da massa líquida reflete o 
relevo do fundo, acompanhando-o nas suas saliências e depressões, verifica-se uma 
seqüência de trechos remansosos separados por trechos de mais forte correnteza. 
Nessa condição os baixios constituem-se nos controles hidráulicos do escoamento, 
formando um remanso à montante, aumentando a declividade da linha d'água na 
passagem pelo baixio, e decrescendo em seguida. 

Nas cheias a declividade superficial tende a assumir um aspecto mais 
constante, de acordo com a declividade média do vale, dessa forma, aumentando a 
declividade sobre as fossas e diminuindo sobre os baixios. O efeito erosivo por sua 
vez torna-se maior na região das fossas, invertendo o processo característico da 
estiagem. 

Simplificando, a estiagem erode o baixio e assorea a fossa imediatamente a 
jusante, e a enchente seguinte irá erodir a fossa e assorear o baixio mais a jusante. 

Nos rios onde a descarga de estiagem é considerável, a dragagem pode se 
constituir num exeqüível método de melhoramento para fins de navegação, abrindo 
canais aonde o rio de descarga decrescente ainda não conseguiu fazê-lo, precipitando 
o fenômeno natural. Entretanto, apesar de mudar a configuração do leito do rio não 
altera os mecanismos que provocaram esses depósitos, que estão associados às 
características fisiográficas, morfológicas e hidrológicas do rio. 

Na maioria dos casos, o canal re]ativamente curto e estreito, dragado através 
de um baixio, não exercerá forte influência sobre as condições do Jeito. A disposição 
geral do escoamento d'água nwn leito com largura de centenas de metros será a 
mesma, porque a resistência total ao escoamento será praticamente a mesma e a 
declividade superficial no baixio não sofrerá qualquer mudança significativa. 

Para que a dragagem possa produzir o máximo em melhoramento da 
profundidade do canal com um mínimo de escavação, deve-se buscar a consonância 
entre o alinhamento do canal dragado e a corrente, pois, do contrário as forças de 
sedimentação só tenderão a aumentar. 

A dragagem visando a navegação implica na remoção de material sólido do 
leito do rio, num período relativamente curto. Depois da passagem da cheia, a 
navegação encontrará cada vez maiores dificuldades, à medida que o nível dágua 
for baixando. Como a finalidade da dragagem é evitar interrupção na navegação, a 
mesma deve ser iniciada assim que a descarga decrescente a torne necessária. Dessa 
forma as dragagens devem começar depois que a crista da onda de cheia passar, 
após a inflexão da descendente dessa onda, porque a restrição que os baixios 
exercem sobre a navegação ocorre antes dele ser cortado pelo fluxo de estiagem. 

Da análise de vários fluviogramas de postos limnlmétricos na bacia, à luz das 
considerações anteriores, pode-se concluir que as campanhas de dragagens nos rios 
Araguaia e das Mortes, tanto de implantação como de manutenção, deverão ser 
realizadas no máximo em 3 meses, com início na primeira quinzena de maio e 
término no início do mês de agosto, para evitar interrupções na navegação. 

Para a disposição do material dragado várias alternativas foram estudadas, 
considerando as condições locais: a remoção do material para fora da calha do rio 
depositando-o nas margens; 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 dos depósitos. 
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Considerando-se o volume de sólidos transportado naturalmente, uma das 
soluções mais interessantes e indicada, é o lançamento na própria calha do rio. A 
adoção desta solução, além de trazer vantagens de custo, seria uma simples 
aceleração no processo que ocorre regularmente, ao longo de todo o curso d'água. 

Os desenhos a DRAGAGEM TÍPICA- PLANTA e DRAGAGEM TÍPICA- SEÇÃO, 
representando uma situação real escolhida aleatoriamente à título de ilustração, nos 
dão idéia da magnitude da dragagem necessária para melhoramento da via 
navegável. 
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2.3.8.2 Derrocamentos 
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 urna 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 necessário 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 definidas 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 derrocarnentos localmente apresentam pouca 
significância se consideradas as extensões e larguras dos canais nos trechos de 
intervenção. Esse aspecto pode ser verificado nos desenhos, DERROCAMENTO 
TÍPICO- PlANTA e DERROCAMENTO TÍPICO-SEÇÃO, a seguir: 
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2.3.8.3 Sinalização e Balizamento 
A sinalização de margem ao longo de toda a hidrovía será implantada 

segundo os critérios estabelecidos pelo DHI, para utilização em vias navegáveis 
interiores, constitui-se de uma sinalização de orientação aos navegantes sobre a 
disposição do eixo de navegação na hidrovia, em conformidade com as normas do 
Departamento de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha. 

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

O balizamento do canal em trechos de pedrais será feito pela colocação de 
bóias com reflexivo luminoso, nas cores verde e vermelha, indicativos de boreste e 
bombordo, respectivamente, com um espaçamento médio de 250 m entre bóias de 
um mesmo lado do canal, intercalando-se nesses trechos as bóias do outro lado do 
canal, devendo ser numeradas seqüencialmente no sentido contrário ao da corrente. 

Em pontos críticos ou de perigo junto ao canal, o critério de espaçamento 
médio será abandonado, adicionando-se uma bóia local. 

As figuras a seguir apresentam as características do balizamento e da 
sinalização utilizada na Hidrovia do Tocantins-Araguaia. 
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- - - 1 Figura 2.3.8.3.1 - Sinalização e Balizamento do Canal de Navegação - 
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Figura 2.3.8.3.2 - Sinalização e Ballz.;tmento do Canal de Navegação 
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Figura 2.3.8.3.J - Sinalização e Balizamento do Canal de Navegação 
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2.4 DESCRIÇÃO GERAL 00 EMPREENDIMENTO 

2.4.1 - 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, apresenta as seguintes características: 

EMPURRADOR 

comprimento 18,3 m 

boca moldada 8,0m 

caiado fixo 1,0 rn 

pontal 1,5 m 

deslocamento 100 t 

potência instalada 2 x 350 HP 

diâmetro do hélice 1,3 tn 

CHATA 

comprimento 

boca moldada 

calado leve (sem carga) 

calado máximo 

35,6 m 

8,0m 

0,75 m 

1,6m 

1,9m 

100 t 

pontal 

deslocamento 

capacidade de carga: 

calado de 1,0 m 170 t 

210 t 

250 t 

286 t 

1,2m 

1,4m 

1,6m 
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COMBOIO COM 2 CHATAS EM LINHA 

comprimento 

boca 

89,5 m 

B,Om 

capacidade de carga em águas paradas: 

calado de 340 t 

420 t 

500 t 

572 t 

6,9 nós 
6,7 nós 

6,5 nós 

6,3 nós 

1,0m 

1,2 m 

1,4m 

1,6 m 

COMBOIO COM 4 CHATAS (DUAS A DUAS) 

comprimento 

boca 

89,5 m 

16,0m 

capacidade de carga e velocidades em águas paradas: 

calado 1,0m 680 t 6,2 nós 

1,2m 840 t 6,0 nós 

1,4m 1.000 t 5,9 nós 

1,6 m 1.044 t 5,7 nós 

Apesar de estar sendo mencionada a capacidade de carga dos comboios para 
um calado de 1,6 m, o calado limite para utilização da via dentro dos critérios 
previstos no projeto é de 1,5 m. Portanto, o comboio tipo apresenta as dimensões 
totais de 11 O x 16 x 1,5 m. Este comboio será utilizado em todos os trechos e rios da 
hídrovia. 

Os desenhos a seguir apresentam alguns detalhes das embarcações previstas 
para uso na hidrovia. 
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FIGURA 2.4.1.1 - AUTOMOTOR DE CARGA GERAL 
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FIGURA 2.4.1.2 - EMPURRADOR FLUVIAL 
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FIGURA 2.4.1.3 - CHATAGRANELEIRA 
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2.4.2 - Características da Hidrovia a ser Implantada 

Um projeto de engenharia de uma hidrovia nada mais é que o traçado de 
uma faixa imaginária sobre a superfície do rio, aonde as características geométricas 
exigidas pela embarcação ou comboio adotado como tipo possa navegar sem 
restrições ou obstáculos de larguras (rnanobrabilidade) e calado (profundidade). 

-.- 
.;,..,.._ 

As intervenções a serem realizadas nos trechos críticos de restrição à 
navegação visam dar as vias as condições mínimas conforme critérios abaixo 
discriminadas: 

Profundidade em trecho arenoso (C+0,2 rn) 1,7m 

Profundidade em trecho rochoso (C+O,Sm) 2,0m 

Taludes laterais em trecho arenoso 7H: 1V 

Taludes laterais em trecho rochoso 2H: 3V 

Largura (2,2 x Boca) 35,2 m 

Raio de curvatura sem sobrelargura (R=8 x L) 880,0 m 

Sobrelargura (L2 / 2R) aplicada quando: R < 880 rn 

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

2.4.3 Caracterização dos Pontos de Restrição à Navegação 
Para definirem as passagens difíceis ao longo dos trechos de todos os rios que 

compõem a hidrovia, foram adotados os seguintes critérios básicos: 

- 

- 
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~1 2.4.4 - Rio Araguaia - Trecho Aruanã (Go) - Xambioá (To) 

,,... .. 2.4.4.1 - Características da Via 

O trecho entre Aruanã (GO) e Xambioá (TO), não apresenta homogeneidade no 
que diz respeito às possibilidades de navegação sem melhoramentos na via. Nos dois 
extremos desse trecho ocorrem afloramentos rochosos que dão condições de tráfego 
muito diferentes da parte intermediária onde, ao longo de todo o canal navegável 
não há nenhuma passagem rochosa, sendo o leito inteiramente de constituição 
arenosa. 
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Enquanto que no leito arenoso, a principal e quase única restrição ao tráfego 
das embarcações são as deficiências de profundidade, deficiências estas, que 
diminuem progressivamente com as elevações de nível d'água, o mesmo não 
acontecendo nos afloramentos de rochas onde as restrições de tráfego decorrem, 
sobretudo, da forma e dimensão dos canais, da velocidade das águas, da obliquidade 
das correntes e dos perigos de naufrágio em conseqüência de choques contra pedras 
submersas ou aflorantes. Nesses locais, quase sempre não há restrições de calado, se 
o tráfego for feito pelo talvegue do rio. Porém, em geral, a passagem é mais difícil e 
perigosa em águas altas do que em águas médias e baixas, quando os obstáculos são 
mais evidentes . 

.Aruanã (GO) - Santa Maria das Barreiras (PA) 
r>. Este subtrecho foi objeto de estudo para desenvolvimento da navegação 

comercia) denominado "Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento da 
Navegação Comercial do Araguaia - PPA" que entre 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 e portanto a focalização das passagens restritas não são 
precisas, variando de posição e mesmo de características, com as alternâncias do 
regime fluvial. 

As dificuldades ocorrem, porém, quase sempre nas mesmas regiões, como 
demonstram os levantamentos do perfil longitudinal 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) 
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Neste subtrecho, com 93 km de extensão, são os afloramentos rochosos que 
dificultam e tornam perigoso o tráfego de embarcações de maior porte. Neste 
subtrecho, 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 s cm/km. 

Os afloramentos rochosos são normalmente constituídos por diques rochosos 
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, nesses locais, 
fortes correntezas, por vezes oblíquas as rotas, entre blocos de rocha mais ou menos 
aflorantes. 
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Em geral as passagens rochosas são relativamente profundas, não 
apresentando restrições de calado, porém, em 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 79 km, é caracterizado pela existência de numerosas 
passagens difíceis, rápidos, corredeiras e cachoeiras, considerando a navegação, de 
embarcações de grande porte, impossível, sem intervenções, em águas baixas e 
perigosa em águas altas, possuindo na estiagem uma profundidade mínima de 
0,70m. 

2.4.4.2 Condições Atuais de Navegabilidade 

Caracterização dos pontos de restrição à navegação 

Para definir as passagens difíceis ao longo do trecho, foram adotados os 
critérios já mencionados, no "Levantamento Batimétrico do Canal Navegável do rio 
Araguaia". realizado no período de 23 de Setembro a 03 de Outubro de 1982. As 
passagens assim identificadas foram localizadas nos outros perfis levantados, 1980, 
198 7 e 1988, e considerado também, como passagens difíceis, aqueles locais em que 
foram constatadas profundidades menores ou da mesma ordem das correspondentes 
ao perfil de 1982. Os raios de curvaturas menores que 300 m no canal de navegação 
foram baseados, igualmente, na indicação das plantas do levantamento de l 982. 

Localização dos pontos de restrição à navegação 
Os desenhos LOCALIZAÇÃO DAS JNTERVENÇÕES - Trecho Aruanã (GO) 

- Santa Maria das Barreiras (PA), Trecho Santa Maria das Barreiras (PA) - Conceição 
do Araguaia (PA) e Trecho Conceição do Araguaia (PA) - Xambioá (TO}, mostram a 
localização aproximada, em planta, dos pontos de restrição à navegação nos trechos 
em estudo e o tipo de intervenção prevista. 
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Figura 2.4.4.2. 1 - Localização das Intervenções - Rio Araguaia 

Trecho: Aruanã - Santa Maria das Barreiras Subtrccho I 
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Figura 2.4.4.2.2 - Localização das Intervenções - Rio Araguaia 

Trecho: Aruanã - Santa Maria das Barreiras Subtrecho li 
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Figura 2.4.4.2.3 - Localização das Intervenções - Rio Araguaia 
Trecho: Santa Maria das Barreiras - Conceição do Araguaia 
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Figura 2~4.4.2.3 - Localização das Intervenções - Rio Araguaia. 

Trecho: 1Conceição do Araguaia-Xambioá 
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2.4.4.3 Obras e Melhoramentos 
No subtrecho Aruanã (GO) - Santa Maria das Barreiras (PA) serão 

necessárias as seguintes obras e melhoramentos: 

r 
r 
/'"'. 

r 
r: 

Sinalização de margem 

Dragagem de aprofundamento 

r 
r: 
r> 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
(' 

r· 
r 
(' 

r- 

Para os subtrechos Santa Maria das Barreiras (PA) - Conceição do 
Araguaia (PA) - Xambioá (TO) serão necessárias as seguintes obras e 
melhoramentos: 

Sinalização de margem; 

Balizamento dos Pedrais e de Acidentes Isolados; 

Dragagem de Aprofundamento; 

Derrocamento. 

As instalações e canteiros de obras, segundo recente determinação do 
DHI serão obrigatoriamente flutuantes em todas as obras de dragagem e 
derrocamento. 

As figuras a seguir, PERPIL ESQUEMÁTICO DAS INTERVENÇÕES, 
Trechos Aruanã (GO) - Santa Maria das Barreiras (PA) - Conceição do Araguaia (PA) 
- Xambioá (TO), apresentam os locais, a quilometragem e as intervenções previstas 
no rio Araguaia. 
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Figura 2.4.4.3.1 - PERFIL ESQUEMÁTICO DAS INTERVENÇÕES Rio Araguaia 
TRECHO - Aruanã (GO) - Santa Maria das Barreiras (PA) 
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Figura 2.4.4.3.2 - PERFIL F.SQUEMATICO DAS INTERVENÇOES Rio Araguaia 
TRECHO - Santa M. das Barreiras (PA) - Conceição do Araguaia (PA) - rio Araguaia 
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Figura 2.4.4.3.3 PERFIL ESQUEMÁTICO DAS INTERVENÇÕES - Rio Araguaia 
TRECHO - Conceição do Araguaia (PA) - Xambioá (TO) Subtrecho l 
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Figura 2.4.4.3.4 PERFIL F.SQUEMÁTICO DAS INTERVENÇÕES - Rio Araguaia 
TRECHO - Conceição do Araguaia (PA) - Xambioá (TO) Subtrecho li 

LOCALIDADE Km 

l"RAV. ITAIVAVA 

nvw. l'ElllM PRETA 

1 RA V. l'EllRi\ IIR;\:"\CJ\ 

X,\MBIOÁ 

J)ERkOú\MEl\:TOS 
llR1\GAGE:-.:S 
ll\:STAl.1\ÇÕES l'OR ruARl,\S 

T ::!. 3 

29ô ~ 

•= 1 

•=• 
,__ - >- 

1 :1 

1 :1 

300 

280 

260 

.!40 

J..20 

100 

.!36 

1 L, 1 () l'IH:\:C li'. \1 1 [ ! 



2.4.4.4 Terminais Portuários 

Os terminais portuários a serem implantados não são da responsabilidade 
da AHITAR - Administração das Hidrovias do Tocantins - Araguaia, passando sua 
gestão para a iniciativa privada devendo se constituir em um projeto específico e 
atendida a legislação própria que estabelece a sua concessão por parte da União. 

2.4.5 - Rio das Mortes -Trecho Nova Xavantina (MT) - São Félix (MT) 

2.4.5.1 - Característica da Via 
O trecho em quase toda sua totalidade apresenta condição satisfatória para a 

navegação em todos os períodos do ano. As restrições a navegação estão distribuí das 
ao longo de todo o trecho, constituindo-se de alguns pedrais e alguns segmentos 
onde as profundidades de depósitos de areia inibem a navegação. 

2.4.5.2 Condições Atuais de Navegabilidade 

Localização dos Pontos de Restrição à Navegação 

A figura 2.4.5.2.1 LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES Rio das Mortes - 
Trecho Nova Xavantina (MT) - Foz no rio Araguaia mostra a localização 
aproximada, em planta, dos pontos de restrição à navegação no trecho em estudo e 
o tipo de intervenção necessária. 
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FIGURA 2.4.5.2.1 - LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES - RIO DAS MORTES 
TRECHO: NOVA XAVANTlNA- FOZ NO RIO ARAGUAIA 
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2.4.5 .3 Obras e Melhoramentos 

No trecho Nova Xavantína (MT) - São Félix (MT) serão necessárias as 
seguintes obras e melhoramentos: 

Sinalização de Margem; 

Balizamento de Pedrais e de Acidentes Isolados; 

Dragagem de Aprofundamento; 

Derrocamento. 

1. 
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Quadro 2.4.5.3.1 - Perfil Esquemático das Intervenções - Rio das Mortes 

PERFIL ESQUEMÁTICO DAS INTERVENÇÕES - Rio das Mortes 
TRECHO - Nova Xavantina (MT) - Foz do Araguaia 
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2.4.6 Rio Tocantins - Trecho Miracema do Tocantins (TO) -Estreíto (MA) 

2.4.6.1 Características da Via 

O trecho em quase toda sua totalidade apresenta condições satisfatórias para 
a navegação em todos os períodos do ano. -· 2.4.6.2 Condições Atuais de Navegabilidade 

Estudos anteriores haviam detectado restrições a navegação nesse trecho 
concentradas nas proximidades de Estreito (MA) constituindo-se de dois pedrais e 
algumas dragagens, entretanto, com a recente regularização da vazão promovida 
pela Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, localizada à montante, a série histórica de 
vazões deixou de ser a única referência considerada para avaliação das restrições à 
navegação, adotando-se neste caso o nível dágua promovido pela soma da vazão de 
estiagem (90% TR2) e da vazão mínima garantida pela usina em sua operação. 
Dessa forma os pedrais, anteriormente considerados restritivos, passaram a não 
mais constituírem restrições à navegação no trecho, o mesmo acontecendo com os 
baixios anteriormente levantados. 

2.4.7 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 Tocantins, Araguaia e das 
Mortes. - 

QUADRO 2.4.7.1 - QUANTITATIVOS E CUSTOS DA HIDROVIA 
TOCATINS-ARAGUAIA 

DRAGAGEM (m") 

1.043.670 

56.502 

1.100.172 

ORÇAMENTO 

(R$ milhão) - 
124,3 

3,0 

127,3 

-· 

- 
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CAPÍTULO III - DIAGNÓSTICO 

r: 1 - CONDICIONANTES PRÉVIOS 
r 

r 

Os estudos ambientais da Hidrovia Tocantins - Araguaia, possuem alguns 
condicionantes prévios, que deverão ser seguidos. Tais condições dizem respeito num 
primeiro plano a alguns empreendimentos exógenos e que de alguma forma 
afetarão a abrangência da área de influência e numa segunda visão, de 
empreendimentos que completam ou complementam a Hidrovia e por isto mesmo 
poderiam merecer tratamento diferenciado. 

Entre aqueles empreendimentos que podem afetar a área de influência a ser 
considerada, destaca-se no rio Tocantins, a Usina Hidrelétrica de Lajeado, que situa 
se a montante de Miracema do Tocantins {TO), a meio caminho da capital Palmas 
(TO). Esta usina irá propiciar a geração de energia através de uma barragem que 
criará um lago de cerca de 800 km", trazendo conseqüentemente uma série de 
alterações no ambiente imediatamente à montante do ponto inicial da hidrovia no 
rio Tocantins. Como esse empreendimento encontra-se em fase de licitação para a 
sua concessão e também em fase final de análise pelo IBAMA, sua existência será 
considerada, quando da consideração ambiental temática específica da hidrovia. 

Situação similar porém de efeito inverso ocorre no rio Araguaia, neste curso 
d'água à jusante de Xambioá {TO), ponto final da hidrovia, mais precisamente na 
Cachoeira de Santa Isabel existe um projeto de outro aproveitamento hidroelétrico, a 
denominada Usina Hidroelétrica de Santa Isabel, estudada pela Eletronorte. No local, 
segundo o projeto existente, através de uma barragem de cerca de 35 rn de altura 
seria criado um lago com 3.840 km' de área, que se estenderia até Santana do 
Araguaia (PA). Sua execução entretanto, seria bastante benéfica para a hidrovia, 
uma vez que permitiria a navegação perene em todo trecho entre Xambioá e 
Santana do Araguaia, eliminando o segmento crítico correspondente à zona dos 
travessões, entre Xambioá e Conceição do Araguaia (PA). O projeto da UHE previa, 
suplementarrnente, um sistema de transposição, composto por eclusas e canais, que 
permitiria a navegação mesmo após a execução da barragem. 

Esse aproveitamento hoje é considerado de difícil realização, devido ao forte 
impacto social provocado por sua extensa área de inundação, desta forma apesar de 
sua existência ser extremamente favorável e positiva para a hidrovia, não foi 
considerada a sua existência. A própria ELETRONORTE considera inviável a sua 
execução, elaborando atualmente os primeiros estudos de uma alternativa de cota 
sensivelmente rebaixada, a ELETROBRÁS por seu turno não considera este 
aproveitamento no seu planejamento dos próximos quinze anos. 

Dentre os empreendimentos que de alguma forma complementam a hidrovia, 
existem vários segmentos de rodovia e ferrovia, que terão papel importante na sua 
formulação e mesmo operação. Destacam-se entre elas as seguintes vias: 

1. Ferrovia Norte-Sul, trecho: Estreito (MA) / Açailândía (MA); segmento em 
implantação conforme previsto no projeto da Ferrovia Norte-Sul, com EWRIMAjá 
apresentado e com Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (Ll), emitidas; 

2. Ferrovia Carajás, trecho: Açailãndia (MA)/ São Luís (MA) (Porto de Itaqui): obra 
já implantada e em pleno funcionamento, com as devidas licenças ambientais 
emitidas; 

r 
r: 
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3. Rodovia BR-153/PA, trecho: São Geraldo do Araguaia (PA)I Marabá (PA); obra 
de pavimentação a ser executada sobre rodovia existente e que deverá ser objeto de 
um EIA/RIMA específico; 

4. Rodovia BR-153íf0, trecho: Xambioá (TO)/ Wanderlândia (TO) (BR-226); 
segmento em fase de pavimentação com EINRIMA elaborado e Licença de 
Instalação (LI) concedida pe]a Naturatins; 

5. Rodovia BR-226íf0, trecho: Wanderlãndia (TO) (BR-153) / Estreito (MA); parte 
da Rodovia Belém/ Brasília, segmento implantado e pavimentado na década de 70, 
portanto, anterior a legislação ambiental. 

2 ÁREA DE INFLUÊNCIA 

2.1 DEFINIÇÃO 

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

A área de influência encontra-se aqui qualificada 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, aquela área em 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 especifica do mesmo, a área será de influência indireta. 

Partindo-se do princípio que um estudo ambiental deve convergir para a 
análise de impacto 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 influências foram 
analisadas dentro dos 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 do meio físico e biótico, regidos e controlados por fronteiras e limites 
naturais. 

Seguindo esta definição as áreas de influências específicas, foram definidas 
segundo 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; 
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• Meio Antropíco: os aspectos de população, comunidades, produção agrícola, 
divisas legais e componentes institucionais, definiram as áreas de influência. 

2.2 MEIO FÍSICO 

r 

Os limites da área de influência da Hidrovia Araguaia - Tocantins sobre o meio 
físico, foram determinados em função da possibilidade de alcance das modificações e 
alterações decorrentes da implantação e operação da via, correlacionadas aos agentes 
disseminadores de impacto sobre o referido meio. 

O agente disseminador considerado para tal fim foram os fluxos aquosos que 
escoam e circulam no interior das bacias hidrográficas, os quais podem ser 
superficiais ou subterrâneos. 

Os fluxos superficiais são mais determinantes na disseminação dos impactos, 
reconhecidamente mais rápidos e mais abrangentes que os fluxos subterrâneos, cuja 
ação é localizada e lenta. 

Os divisores naturais de águas separando bacias hidrográficas distintas, 
representadas por serras, e altos topográficos quaisquer, constituindo barreiras 
físicas para o alcance dos impactos, também foram considerados como fatores 
limitantes. 

r: 
Aspectos importantes observado foram os limites das planícies de inundações 

dos rios Araguaia, Mortes e Tocantins, envolvidos diretamente com a via. 

(· 

r- 
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ÁREA OE INFLU~NCIA - MEIO FfSICO 
HIDROVIA TOCANTINs-ARAGUAIA 

ESTUDOS AMBIENTAIS 
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r: 2.2.1 -Area de Influência Indireta 

r 
r 
r 

Corresponde ao espaço físico onde serão sentidos os efeitos induzidos 
decorrentes ou associados ao advento do empreendimento, no tocante a sua 
implantação e operação. 

Os limites foram analisados por bacias e estão descritos em função de cada rio. 

• Rio Araguaia - Os limites físicos desta bacia hidrográfica englobando suas 
nascentes até a cidade de Xambioá no Estado do Tocantins, incluso a sub-bacia 
do rio das Mortes. 

• Rio Tocantins - Os limites físicos de sua bacia hidrográfica no trecho 
compreendido entre a cidade de Estreito, no Estado do Maranhão, até o local 
escolhido para construção da futura usina Hidrelétrica do Lajeado, cerca de 15 
km à montante de Miracema do Tocantins. 

Os limites estabelecidos pelos divisores das bacias hidrográficas constituem a 
região cenário potencial de progressos naturais e socíoeconômicos, sob influência da 
hidrovia. 

r: 

r: 

No rio Araguaia, o limite norte da área de influência na cidade de Xambioá 
(TO), se justifica pela existência de um terminal portuário nesta cidade, a partir de 
onde, através de rodovias já pavimentadas, toda carga transportada pela hidrovia 
será levada à cidade de Estreito (M'\.), para seguir via Ferrovia Norte - Sul. 

Ajusante da cidade de Estreito o rio Tocantins possui o seu leito com melhores 
condições de navegabilidade até a foz com o rio Araguaia, podendo-se em época de 
águas altas atingir o lago da usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará. 

A construção da usina do Lajeado irá funcionar como uma barreira para a 
operação da via no rio Tocantins, até o enchimento de seu reservatório, quando irão 
se modificar as condições de navegabilidade para montante da mesma. 

2 .2.2 - Area de Influência Direta 

r: 
r: 
r: 
r 

r: 
r· 

Parte integrante das bacias hidrográficas, correspondente a faixa marginal dos 
rios Araguaia, das Mortes e Tocantins, onde serão produzidos os efeitos diretos da 
via, incluindo as obras portuárias e de apoio. 

Os limites estabelecidos compreendem a área da planície de inundação cuja 
extensão lateral é muito variável, acrescida de uma faixa de 20 Km de extensão para 
ambas as margens, onde serão abrigadas as obras de apoio, portuárias, acessos, 
terminais e outros. 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

Nessa região serão produzidos os efeitos diretos da implantação e operação da 
hidrovia, tanto no leito como nas margens e em terras lindeiras ao curso d'água. 

r 

r 

r: 
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2.3 MEIO BIÓTICO 

2.3.1 Flora 
2.3.1.1 Área de Influência Indireta 

Os rios que integram a hidrovia Tocantins / Araguaia, considerados 
isoladamente, são dois dos maiores rios brasileiros, neste trecho banham e 
influenciam a vida em cinco Estados da união, constituindo-se em importante 
recurso natural à disposição do homem. 

Inseridos no contexto do Biorna Cerrado , seus afluentes e eles próprios , 
passam por todas as variações do cerrado, isto é, do Cerradão ao Campo de 
Murundus, e até pelas Florestas Ombrófilas . 

O rio Araguaia , com suas características extraordinárias e únicas , são parte 
de um complexo sistema biológico que é refúgio e berçário de uma das faunas 
mais ricas do planeta , por ser ele , em última análise, um limite dos dois maiores 
Biornas brasileiros: o Cerrado e a Floresta Amazônica . 

·- ·- 

A vegetação de suas margens e de seus afluentes , formam corredores por 
onde a fauna acuada foge procurando lugares mais resguardados da presença 
humana. 

Nas últimas décadas, o incentivo governamental ao uso do Cerrado como 
área agrícola, tem resultado na retirada quase completa de suas espécies vegetais. O 
Cerrado, é o único Biorna não protegido pela constituição brasileira , o resultado 
desta política é a perda de um recurso natural riquíssimo e único no mundo , com 
uma vegetação rica em diversidade de espécies, refúgio de uma fauna rica e variada. 

A presença humana nesses cerrados lindeiros aos rios , influenciam esses 
sistemas hídricos e expulsam a fauna que fazem da vegetação marginal seu último 
refúgio. 

Por todos esses fatos de suma importância para o meio ambiente , 
determinou-se como área de influencia indireta da Hidrovia, para os estudos da 
flora, a totalidade da bacia do Araguaia, até Xambíoá (TO), ponto terminal, 
incluindo-se o Rio das Mortes e a bacia do rio Tocantins, desde a futura UHE 
Lajeado, até a localidade de Estreito (MA). A consideração da UHE Lajeado impõe-se, 
pois uma grande área à montante será inundada, cuia amplitude e abrangência 
criará uma zona de alteração profunda no ecossistema do rio Tocantins. 

2.3.1.2 Área de influência direta - 
Os movimentos agrícolas procuram , por excelência , as terras de melhor 

qualidade, topografia suave e com quantidade de água disponível, desta forma os 
vales dos rios em geral e, em especial, as terras lindeiras dos cursos d'água são 
muito apreciadas e procuradas pelos agricultores. 

A hidrovia deverá ter como ação principal decorrente da sua existência , a 
procura por terras dentro das áreas mais próximas a hidrovia , acelerando assim o 
processo de antropização desses locais , que no entanto são também , áreas de 
importância para os próprios rios. 

- 
'-' 

- 
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Por isso, levando-se em consideração a ação catalisadora da hidrovia, para os 
movimentos agropecuários, considerando-se ainda a própria execução das obras de 
implantação e manutenção previstas, determinou-se os limites da área de ação 
direta da hidrovia como sendo de 70 km a partir das margens dos rios principais , 
onde deverá ser instalada a hidrovia. 

2.3.2 Fauna 
2.3.2.1 Área de Influência Indireta 

Em relação à comunidade faunística a área de influência indireta da Hidrovia 
Araguaia-Tocantins é constituída pe]a Bacia formada por esses rios, com limites ao 
norte pela UHE Tucuruí e ao sul, no Rio Tocantins pela UHE Serra da Mesa, e nos 
rios Araguaia e das Mortes pelas suas nascentes. 

A definição dessa área ocorre em virtude da migração natural da comunidade 
f aunística pelos rios que compõem essa bacia, que constituem nicho ecológico da 
fauna regional, sendo que interferências em zonas dos médios Araguaia e Tocantins 
podem interferir em toda a cadeia ecológica dessa comunidade. 

A determinação dos limites representados pelas UHEs Tucuruí e Serra da Mesa, 
ocorre em virtude da barreira ecológica constituída por essas obras, que interferiram 
na migração da fauna, especialmente a aquática, após sua implantação e seus 
impactos extrapolarem os efeitos da implantação, manutenção e operação da 
hidrovia Araguaia-Tocantins. 
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r: 
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r: O aceleramento da antropização regional, que deverá ocorrer, em virtude da 
facilidade de escoamento da produção primária, interferindo nos habitats da 
comunidade faunística, contribuiu para a delimitação dessa área. 

2.3.2.2 Área de Influência Direta 

r: 
r: 

r: A área de influência direta da Hidrovia Araguaia-Tocantins em relação à fauna 
corresponde à zona de inundação dos rios Araguaia, no trecho situado entre Aruanã 
{GO), Xambioá (TO} e Conceição do Tocantins (TO);; e das Mortes, no trecho entre 
Nova Xavantina (MT)e a foz. Rio Tocantins, entre Miracema (TO) e Estreito (MA). 

Essa área foi definida em virtude das intervenções que serão necessárias para a 
implantação e manutenção da hidrovia, tais como derrocamentos, dragagens e 
botas-fora, que interferirão diretamente na comunidade faunístíca regional e em 
seus habitats. No período de operação essa área sofrerá a interferência direta do 
trânsito de embarcações e respectivos efeitos. 

As áreas que sofrerão interferências através da instalação de acampamentos, 
rodovias de acesso e instalações portuárias integram essa área, sendo que serão 
definidas somente após o início das obras. 
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2.4 MEIO ANTRÓPICO 

2.4.1 Area de Influência Indireta 

r: 
A área de influência indireta foi definida a partir das microrregiões 

homogêneas, correspondendo a aproximadamente a abrangência da bacia ao longo 
do eixo do empreendimento. Como a abordagem neste meio considerou dois eixos 
distintos ( eixo Araguaia, eixo Tocantins ), em algumas situações, uma e outra 
microrregião foi considerada em parte, uma vez que seus limites abrangem áreas 
das duas bacias, como foi o caso da microrregião Araguafna. 

2.4.2 Area de Influência Direta 

r 
r: 
r-. 

r: 
r 
r: 
r: 

A área de influência direta foi definida a partir das sedes municipais localizadas 
ao longo do eixo do empreendimento, para diagnóstico socioeconõmíco, enquanto 
que para o uso do solo levantou-se uma área de 40 km, sendo 20 km em cada 
margem. 
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ÁREA DE JNFLUtNCIA INDIRETA 
EIXO ARAGUAIA -RIO DAS MORTES 
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Figura 2.4.2.1 -Área de Influência Indireta Eixo Araguaia - Rio das 
Mortes - Meio Antrôpico 
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Figura 2.4.2.2 - Área de Influência Indireta Eixo Tocantins - Meio Antrópico 
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Figura 2.4.2.3 - Área de Injluincia - Meio Antrôpico 
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Figura 2.4.2.4 - Area de ln.fluência Direta Eixo Tocantins 

Meio Antrôpico 
r: 

0. 

,,-.. 
' r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 

MUNICÍPIOS" 

r: 
(' 

r 
r: 

1. M iruccma do TO 
2. To c aruinca 
3. PcJro Afonso 
.i. Tupiram a 
5. Bom Jesus do TO 
ó. Tupiratins 
7. ha piratins 
8. Pamcirantc 
9. Filadélfia 
10. Babasulândia 
11. Carolina 
12. Esrrciro 

r: 
r 
r: 

n 
r 
r-. 

r: 
1 L\ 10 1•1:1:S:C. ll'.\I 131 



3 MEIO FÍSICO 
A Hidrovia Tocantins - Araguaia em toda a sua extensão compreendem áreas 

pertencentes aos estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Maranhão. A área 
de estudo localiza-se entre os paralelos 4º e 18º Sul e meridianos 46 e 55º Oeste, 
drenando uma área de 757.000 km-, 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. 

A Bacia Hidrográfica do Araguaia e Tocantins é formada, entre outros, pelos 
dois importantes mananciais, o rio Tocantins, o rio Araguaia e está totalmente 
inserida no espaço continental brasileiro. 

A amplitude alcançada pelo meio físico evidencia uma diversidade enorme das 
regiões atravessadas pela via. 

As características e as particularidades dessas regiões são mostradas no 
decorrer dos estudos realizados para o meio físico, através de informações de 
domínio técnico-científicos, citações bibliográficas, levantamentos e dados de campo, 
coletas de: amostras e ilustrações. 

3.1 METODOLOGIA 

O estudo do meio físico foi elaborado de maneira a permitir uma avaliação 
qualitativa e quantitativa das condições das bacias hidrográficas com vistas a 
implantação da Hidrovia Tocantins - Araguaia. 

A caracterização foi feita em três etapas distintas de trabalho: inicial, campo e 
final, considerando-se principalmente, os diversos componentes do meio: recursos 
atmosféricos, hídricos, minerais, solo, geologia e geomorfologia. 

Na fase inicial promoveu-se as seguintes atividades básicas: 

• Levantamento de todo acervo de dados técnico-científicos existentes, 
pertinentes aos componentes do meio, com aquisição dos principais projetos e 
bases cartográficas, em órgãos detentores - DNPM, CPRM, EMBRAPA, IBGE, 
DNAEE e outros; 

• Aquisição de produtos, tais como: imagens de satélite 1.ANDSAT e 
RADAMBRASIL, fita magnéticas e disquetes; 

• Síntese dos dados e textos coletados; 
• Compilação e consolidação das informações obtidas; 
• Tratamento dos dados e interpretação das imagens; 
• Confecção das bases cartográficas e temáticas; 

• Reuniões técnicas dos membros da equipe envolvida, com avaliação das 
relações setoriais do empreendimento e discussão do termo de referência. 

A segunda fase correspondeu a etapa de campo, onde foram desenvolvidas 
atividades com vistas a identificar "in loco" as condições ambientais e levantamento 
de dados complementares, dentre elas: 
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3.2 

• Reconhecimento das características e avaliação da situação atual do interior das 
bacias hidrográficas envolvidas, com alcance de diversos pontos nas margens e 
leitos dos rios Araguaia, das Mortes e Tocantins, atentando-se para 
levantamentos mais precisos nas áreas das intervenções previstas e nos 
barrancos dos rios; 

• Coleta de amostras de rocha, solo, água e sedimentos de corrente e de fundo 
nos pontos julgados de maior interesse; 

• Aferição e ajustes dos diversos mapas temáticos; 

• Documentação fotográfica dos aspectos e pontos significativos de cada 
componente. 

A etapa final correspondeu ao serviço de escritório, onde basicamente foram 
desenvolvidas as atividades de: 

• Tratamento final de todos os dados coligidos; 

• Integração e consolidação das inf orrnações obtidas no campo com os dados 
bibliográficos; 

• Redação dos textos finais dos estudos de cada componente do meio físico, 
incluindo o diagnóstico, a identificação dos impactos e a proposição de medidas 
mitigadoras e de monitoramento. · ,. · · 

' .. 
j ••• ~ ' • 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUAIA 

3.2.1 

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 ,cujos leitos estão 
diretamente envolvidos com a Hidrovia Tocantins - Araguaia. 

Rio Araguaia 

O rio Araguaia tem suas nascentes na Serra dos Caiapós, na altura do paralelo 
18° 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 dos 
estados do Tocantins, Pará e Maranhão. 

Esse 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 rn na foz, observando-se 
um desnível de 570 m até a Uha do Bananal. 

Seu principal afluente pela margem esquerda é o rio das Mortes, e pela direta 
seu principal tributário é o rio Javaés, responsável pela formação de vários lagos nas 
proximidades de sua foz, na Ilha do Bananal, no Estado do Tocantins. 

O curso do rio Araguaia é dividido em três trechos 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. 
Esse trecho 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 (PAL com um desnível de 185 m. Esse extenso 
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trecho 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. 

Ainda nesse trecho 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 Xarnbioá 
(TO} os travessões, limitam a navegabilidade no período de estiagem. 

O Baixo Araguaia caracteriza uma extensão de 160 km e um desnível de 11 rn, 
compreendida entre Santa Isabel do Araguaia (PA) e sua foz no rio Tocantins. Nesse 
trecho observa-se maior incidência de travessões rochosos, com padrão de canal 
levemente sinuoso a retilíneo. Esses travessões, geralmente aflorantes, constituem 
obstáculos naturais para navegações de maior porte. 

Em toda sua 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 são para o abastecimento público e, 
secundariamente, o uso para a irrigação. 

Os estudos hidrológicos ef ctuados no capítulo específico aos recursos hídricos 
indicaram que o período de estiagem é bem definido, com vazõcs de valores mínimos 
entre setembro a outubro. 

Os gráficos abaixo apresentados indicam as variações das vazõcs médias 
mensais, nos trechos definidos como Alto, Médio e Baixo Araguaia. 
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FIGURAJ.2.1.1 DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA ESTAÇÃO DE 
BARRA DO GARÇAS 1969 • 1992 
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FIGURA 3.2.1.2 DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
ESTAÇÃO SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 1973 -1994 
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FIGURA3.2.1.3 DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO ARAGUAIA NA 
ESTAÇÃO DE XAMBIOÁ 1969 -1995 
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3 .2.2 O 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 1070 km. 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 suas águas na época das chefas, face à amplitude lateral de sua planície 
de inundação que se. alarga em direção a foz, observando-se a presença de lagos, 
lagoas e meandros. 

A variação de sua vazão média é mostrada nos gráficos abaixo. 

-; ~ .•........• 
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FIGURA 3.2.2.1 DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS NA ESTAÇÃO SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 
NO RIO DAS MORTES 1970 - 1994 
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FIGURA3.2.2.2 DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO DAS MORTES NA 
ESTAÇÃO DE XAVANTINA 1969 -1994 
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FIGURA 3.2.2.3 DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DO RIO DAS MORTES NA 
ESTAÇÃO TORIQUEJE 1968 -1994 
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3.2.3 Fisiografia da Bacia 

3.2.3.1 Clima 

Das nascentes do rio Araguaia, ao sul, até a cidade de Xambioá, na 
extremidade norte, observam-se uma gradação climatológica de condições tropicais 
(CW e AW) para equatoriais (AF). 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 na porção sul da 
bacia e aumentam consideravelmente para a extremidade norte para valores 
superiores a 2.000 mm. 

A mesma gradação ocorre com a temperatura média anual que aumenta de 
22ºC no extremo sul da bacia para 26°C 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, embora sejam fracos e 
o predomínio seja das calmarias. 

3.2.3.2 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 descompartimentação de blocos de rocha de derrames 
basálticos e soleiras de diabásio, pertencentes a bacia sedimentar do Paraná, 
impedindo a navegação deste trecho. Ressalta-se a identificação desses desníveis 
durante os estudos de inventário hidrelétrico do rio Araguaia, realizados pela 
Eletronorte nas décadas de 70 e 80, indicando quatro locais com possibilidades 
de aproveitamento para fins de geração de energia; 

• A ocorrência de extensas áreas cobertas, sedimentos de idade terciário 
quaternário, francamente arenosos, argilosos e laterttícos, localizados nas 
porções mais altas da bacia, proveniente da desagregação das rochas 
sedimentares da bacia do Paraná. Esses sedimentos constituem chapadões 
agricultáveis com monocultura da soja e compartimentos de relevo distintos, 
de alto potencial erosivo. Nessa 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) 
são fatores que associados entre si e a outros, contribuem para o aporte de 
sedimentos que alcançam o leito do rio Araguaia e o rio das Mortes; 

• A ocorrência de espessa cobertura de sedimentos areno-argilosos, mal 
consolidados e que constituem terrenos frágeis, que se inicia ao sul da bacia, 
nas proximidades de Barra do Garças (MT), projetando-se para o norte, 
constituindo a Ilha do Bananal e Mesopotâmia do rio das Mortes. Essa 
cobertura sedimentar formando uma extensa planície, com lagos, meandros e 
inundações periódicas, condicionada por uma possível fossa tectônica ou zona 
de subsidência, possui grande importância para o regime fluvial do rio 
Araguaia, no tocante ao amortecimento da onda de cheia e, também ecológica. 
Ao longo de toda área de exposição desses sedimentos, observa-se com 
frequência, a instabilidade dos taludes naturais do rio Araguaia e das Mortes, 
com desbarrancamentos ocasionados pela energia dos fluxos de suas águas e 
maior incidência de bancos de areia; 
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• No Araguaia neste trecho tem leito móvel, com fundo em grande parte do ano 
coberto por "dunas de fundo", característico de transporte de sedimento fino a 
médio, por carreamento. Este transporte vai sendo depositado e erodido ano a 
ano, formando bancos de areia à jusante de ilhas, nas praias de areia, no leito 
e, no limite dos travessões rochosos. São depósitos essencialmente instáveis, 
constituindo, quase sempre, por passagens defeituosas do leito, em passagens 
criticas para as embarcações; 

• A ocorrência de freqüentes afloramentos rochosos formados na maioria das 
vezes por diques de rochas básicas, condicionados a alinhamentos estruturais, 
aflorantes no leito do rio Araguaia a partir de Conceição do Araguaia (PA) até a 
cidade de Xarnbioá (TO), constituindo obstáculos à navegação de embarcações 
maiores, exigindo obras de engenharia. Os travessões são afloramentos 
estreitos que atravessam o rio de margem a margem onde aparecem aberturas 
profundas onde as águas, na estiagem, correm com grande velocidade, 
constituindo "portões" para passagem das embarcações. Os pedrais são 
afloramentos rochosos longos, de margem a margem, constituindo um "platô" 
rochoso; 

• A ocorrência de substâncias minerais no interior da bacia hidrográfica, tais 
como níquel, pedras ornamentais e calcário, constituindo um reconhecido 
potencial mineral capaz de se tornar em uma alternativa futura atraente para 
o transporte hidroviário; 

• A ocorrência de áreas de garimpes de ouro e diamante, localizados na bacia do 
rio das Mortes (MT), e rio Araguaia (GO, MT e TO), constituindo áreas críticas 
sob o ponto de vista de mineração e ambiental, elevando o transporte de sólido 
para o leito dos rios. 

3.2.3.3 Pedologia e Geomorfologia 
O uso do solo atual em todo o interior da 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 (Panicun maximun), de 
forma desordenada causando prejuízos ao meio ambiente. Essas áreas atualmente 
estão sendo reorientadas, considerando-se inclusive a questão ambiental. 

Quando em áreas de campo e cerrado, a pastagem nativa foi substituída pela 
pastagem artificial (Brachiaria sp), de melhor resultado para o produtor. 

A agricultura ainda incipiente ocupa áreas mais dispersas, com menor 
importância que a pecuária, mas em expansão para a produção de grãos, com 
aproveitamento das planícies e várzeas através do plantio irrigado, de bom nível 
tecnológico, em Luís Alves {GO), Formoso e Cristalândia (TO). 

A avaliação do grau de sustentabilidade da bacia do rio Araguaia foi calçada 
nas características físicas e nos valores de estabilidade ecodinãmica das unidades de 
solo e relevo, identificadas nos estudos ambientais no meio físico. 

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

Nas áreas de relevo, correspondentes a 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. 
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Por outro lado, nas áreas sedimentares e planas correspondente 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, que 
contribuem para a elevação da deposição no rio Araguaia. 

3.2.3.4 Águas Subterrâneas 

As províncias hidrogeológicas existentes na área dos estudos podem ser 
classificadas estratigraficamente segundo a natureza litológica dos aquíferos e suas 
propriedades hidráulicas: 

• aquíferos sedimentares, permeáveis por porosidade granular; 
• aquíferos fraturados, cristalinos, permeáveis por fraturamento das rochas. 

Os aquíferos sedimentares cenozóicos são representados pelas formações 
Bananal e Cachoeirinha, ambos pouco expressivos, provavelmente devido a presença 
nela de sedimentos argilosos. Os poços abertos atingiram profundidade da ordem de 
100 m, com vazões entre 2 e 1 O rrr' /h. 

Os aquíferos sedimentares paleomesozóicos, representados pelas rochas das 
bacias sedimentares do Paraná, em Goiás e Mato Grosso e, rochas sedimentares da 
bacia do Parnaíba no Estado do Tocantins. 

Em Goiás, o aquífero paleo-mesozóico que apresenta maior importância com 
relação ao seu potencial de água subterrânea é o aquífero Botucatu. Este aflora nas 
porções mais altas da bacia hidrográfica do Araguaia, mostrando extensão regional, 
sendo contínuo, livre e confinado. Quando confinado pelos derrames basálticos 
apresenta artesianismo. 

A sua vazão específica é de 5 m3 /h e nas partes aflorantes 150 m3 /h, jorrante. 

Os aquíferos fraturados são representados pelos derrames basálticos da bacia 
do Paraná, em Goiás, e pelas rochas metassedirnentares 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 m3 /h. 

3.2.4 

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

Intervenções Para Melhoria das Condições de Navegação 
Reconhece-se ao longo dos leitos dos rios Araguaia e das Mortes, a ocorrência 

de sedimentos de fundo geralmente arenosos e ínconsolídados, além de afloramentos 
rochosos, que dificultam ou impedem a navegação em águas baixas. 

Com a finalidade de permitir o tráfego contínuo e regular das embarcações, 
estes sedimentos e afloramentos rochosos deverão ser escavados estabelecendo-se 
assim o canal de navegação, constituindo intervenções de engenharia representadas 
por serviços de dragagem e derrocamento. 

Apresenta-se a seguir uma síntese das características dessas intervenções ao 
longo do leito de cada rio envolvido com a hidrovia, procurando-se agrupar as 
intervenções, considerando-se dentre outros, a morfologia fluvial, as características 
e a maior ou menor incidência de depósitos sedimentares arenosos e de afloramentos 
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rochosos, os tipos de rochas e suas propriedades geornecánicas, comentando-se em 
especial aquelas mais interessantes. 

r: 

3.2.4.1 Rio Araguaia 
Com base nas considerações acima e sob o ponto de vista das intervenções da 

engenharia, o rio Araguaia foi dividido em quatro trechos: 

• Trecho 1 - cidade de Aruanã-GO ao extremo montante da Ilha do Bananal (270 km); 

• Trecho 2 - extremo montante da Ilha do Bananal ao extremo jusante da Ilha do 
Bananal (413 km); · 

• Trecho 3 - extremo jusante da Ilha do Bananal até a cidade de Conceição do 
Araguaia-PA (226 km); 

• Trecho 4 - cidade de Conceição do Araguaia-PA até a cidade de Xambioá-TO (293 
km). 

Trecho 1 - cidade de Aruanã-GO ao extremo montante da Ilha do 
Bananal (2 70 km). 

r: 

r: 

r: 

r: 

Nesse trecho o rio Araguaia é um rio de planície, de baixa declividade, com 
Jeito predominante arenoso, podendo aí na sua maior extensão ser considerado 
como de "leito único", com poucas ilhas e bancos de areia nas margens, muito 
embora nas proximidades de Aruanã, reconheça-se a existência de sinuosidade e 
restos de antigos leitos e, mais a jusante, meandros vivos e mortos. 

O transporte de sedimento arenoso é feito por carreamento de fundo, 
formando dunas submersas que se deslocam lentamente para jusante. Os bancos de 
areia são instáveis, com mudanças sistemáticas, alterando os canais de navegação 
atuais, embora os grandes bancos se mantenham em posição definida, normalmente 
acompanhando as extremidades das ilhas e concavidades das margens. 

Nesse trecho foram identificadas algumas passagens críticas ocasionadas por 
depósitos de sedimentos arenosos, que necessitam de intervenções de dragagem, 
para o estabelecimento do canal de navegação, denominadas de Dumbazinho Mata 
Coral e Ilha João Grande. 

r: 

r: 

r: 

Na passagem Dumbazinho, o canal a ser melhorado para a navegação 
acompanha o canal natural, suavizando curvas reversas, aproveitando a própria 
curvatura do rio para o cruzamento da travessia de jusante. A dragagem será 
realizada em dois tramas principais: o de montante com extensão 1.270 m e o de 
jusante 870 m com volumes totais previstos da ordem de 147.200 rrr'. 

Na passagem Mata Coral, o canal de navegação segue o canal natural, junto a 
margem esquerda, apenas suavizando as curvas para mantê-las dentro dos 
parâmetros técnicos definidos, num total de 2000 m de extensão e volume de 
dragagem previsto de 286.070 rrr'. O canal projetado possui um trecho de 300 m, 
transversal as correntes exigindo cuidados especiais para manutenção das 
profundidades, face ao assoreamento. 

Nessas passagens não se notam nenhuma dificuldade para a execução dos 
serviços de dragagem, observando-se a uniformidade dos sedimentos, geralmente 
areia fina a média, solta, recomendando-se taludes bem suaves para estabilização 
dos canais de navegação. 

,,,....., 

r: 
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Trecho 2 - extremo montante da Ilha do Bananal ao extremo jusante da 
Ilha do Bananal (413 km). 

Ao longo da Ilha do Bananal, cujo comprimento é da ordem de 420 km, o rio 
Araguaia se mantém como um rio de planície, de leito móvel, coberto por dunas de 
fundo, geralmente arenoso. 

O rio Javaés, braço formador da ilha, na estiagem não recebe água do 
Araguaia, tendo suas bocas muito assoreadas por bancos de areia fixos, funcionando 
neste período como um afluente que recebe as contribuições da margem direita. No 
período de chuvas restabelece-se de fato o fluxo das águas do Araguaia para o 
Javaés. 

A partir da foz do rio Cristalino, o rio aumenta de largura, e o talvegue segue 
a tendência normal de aproximar-se da margem côncava, serpenteando de uma para 
outra margem. 

Ao longo da Ilha do Bananal observa-se a inexistência de afloramentos 
rochosos e uma intensificação dos processos deposicionais, com inúmeros bancos de 
areia, meandros e ilhas, muitas já consolidadas e inundáveis nas cheias intensas. 

Neste trecho foram identificadas diversas passagens críticas importantes dentre 
elas, llha das Éguas, foz do rio Cristalino, Ilha dos Caboclos, Ilha Bela Vista, Ilha dos 
Riozinhos, Lago dos Bois, Ilha Fontoura, montante e jusante, Povoado do Lago 
Grande e llha do Coco. 

Na maior parte delas o canal projetado para a navegação sofre a interferência 
de bancos de areia, descrevendo curvas reversas de grande raio para cruzamentos de 
urna margem para outra, necessitando obras de dragagem para atingir as 
profundidades e larguras proietadas. 

O volume: de dragagem previsto para este: trecho é expressivo, totalizando 
cerca de 1.800.000 rrr', sendo que apenas na passagem Lago dos Bois, localizado 
próximo a foz do rio das Mortes, o volume de dragagem aproxima-se de 20% do 
volume total previsto para todo o trecho compreendido entre as cidades de Aruanã 
GO e Conceição do Araguaia-PA, num total de quase 1.000 km pelo eixo do rio. 

Na passagem do Lago Grande, a formação de enormes bancos de areia a partir 
do escoamento das águas do lago, comprime o canal natural de navegação, exigindo 
o cruzamento das margens em busca de profundidade. A situação indica grandes 
possibilidades de assoreamento do canal projetado. 

Na foz do Cristalino, as profundidades são muito reduzidas, dificultando a 
passagem em águas baixas. Além disso, os bancos de areia apresentam grande 
mobilidade. 

Na Ilha dos Caboclos, o canal projetado também sofre com as mudanças nos 
bancos de areia. 

Tudo indica que a execução da dragagem de sedimentos neste trecho não 
constitui maiores dificuldades, uma vez que os depósitos são muito homogêneos, e a 
lâmina d'água rasa. 
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Trecho 3 - extremo jusante da Ilha do Bananal até a cidade de Conceição 
doAraguaia-PA (226 km). 

r 
r: 

Neste trecho do rio verifica-se o aparecimento dos primeiros afloramentos 
rochosos, os quais funcionam como um controle dos níveis de água, constituindo 
barreiras naturais para o transporte de sedimentos. O rio torna-se mais largo com 
grandes bancos de areia e ilhas. Tanto os bancos arenosos como os afloramentos 
rochosos constituem passagens críticas, exigindo intervenções por serviços de 
dragagem e derrocamento. 

Distingue-se no rio Araguaia, dois tipos de afloramento rochoso: travessões e 
pedtais. 

Os travessões são afloramentos estreitos, condicionados a alinhamentos 
estruturais que ocorrem de urna margem até a outra. Neles formam-se aberturas 
profundas por onde escoam as águas na estiagem, constituindo passagens para as 
embarcações, denominadas "portões". 

Os pedrais são mais longos, atravessam todo o leito, formando um "platô" 
rochoso. 

As passagens críticas deste trecho, formadas a partir de bancos de sedimentos 
arenosos são a Ilha do Coco e o Campo de Missa. 

Na Ilha do Coco, nas proximidades de Caseara-TO, o maior problema são as 
mudanças na posição dos bancos e, conseqüentemente da passagem, após cada ciclo 
hidrológico. Além disso, o canal projetado intercepta transversalmente a linha da 
corrente de fluxo das águas de um braço do rio. Nesta situação, o traçado do canal 
estará sujeito a assoreamento, tornando quase que obrigatória a dragagem de 
manutenção. 

No Campo da Missa, localizado a jusante da cidade de Santa Maria das 
Barreiras, além de bancos de areia, ocorre o único afloramento de conglomerado de 
cascalho de grandes dimensões, cimentado por argila, que atravessa o rio de 
margem a margem, constituindo-se num material resistente e oferecendo riscos 
semelhantes aos afloramentos rochosos. 

r: 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 

r: 

r: 

Este conglomerado de cascalho irá exigrr uma dragagem especial, com 
adaptações de equipamentos cortadores em detrimento de dragas de sucção, 
apropriadas para os sedimentos arenosos. Os volumes previstos de cascalho estão 
em torno de 50.000 rrr'. 

As passagens críticas do trecho formadas a partir de afloramentos rochosos 
são representadas pelos Travessões Santana e Caiapó, Pedral e Travessão de 
Araguacema, Travessão Marrecas, Três Portas, Caldeirão e Santa Maria Velha, os 
quais se concentram entre as cidades de Santana e Conceição do Araguaia-PA. 

Prevê-se um volume total de 39.000m3 de rocha a ser derrocado, considerando 
taludes 2(H) : 3(V) compatíveis. 

Os afloramentos rochosos deste trecho relacionam-se com as unidades 
geológicas dos grupos Tocantins e Estrondo. No geral são corpos alongados de 
natureza básica a ultrabásica, representados por diabásios e gabros, transformados 
em serpentinitos e, em menor escala, talco e tremolita xistos, que possuem maior 
resistência ao intemperismo do que suas encaixantes. 

r 

r: 
r: 

r-- 

r: 

r 
r: 
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Estas rochas constituem no leito do rio maciços duros, homogêneos, com 
estrutura maciça e no geral pouco fraturados. Apesar das distinções litológicas 
observadas estas rochas apresentam características geomecânicas similares, sem 
maiores dificuldades para desagregação quando utilizados explosivos, observando 
que cada plano de fogo aplicado deve ser compatível com as condições locais do 
maciço. Maciços rochosos desta natureza, e em condições subaquáticas, costumam 
apresentar superficialmente blocos isolados e, cavidades em profundidades, fatos que 
dificultam as perfurações e o rendimento dos explosivos. 

Trecho 4 - cidade de Conceição do Araguaia-PA até a cidade de 
Xambioá-TO (293 km). 

·..,., - 
- 
·..; 
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Neste trecho do rio Araguaia persistem os bancos de sedimentos arenosos e, 
intensificam-se os afloramentos rochosos no seu leito, os quais conjuntamente, 
limitam a navegação de embarcações maiores durante o período de estiagem. 

Ao todo ocorrem cerca de 38 afloramentos rochosos constituindo travessões e 
pedrais e dezenas de bancos de areia, totalizando cerca de 660.000 rrr' e 2.400.000 
m3 os volumes previstos para derrocamento (rocha) e dragagem (areia), 
respectivamente. 

Destacam-se os travessões: Rernansão, Jacon Barreira, Algibeira, Silveira, Pau 
D'arco, Cigana Itaipara, Capiruru, Pedra Preta, Pacuzinho, Pedra Branca e 
Correinha, dentre outros. 

Diversos tipos de rocha sustentam estes 38 afloramentos, as quais do ponto de 
vista das características geomecânicas, que interessam diretamente ao 
derrocamento, podem ser divididas em dois grandes conjuntos. O primeiro conjunto 
é representado pelas rochas básicas, tais como gabros, anfibolitos e diabásio, com 
destaque para este último que, na forma de diques corta em muitos locais o rio 
Araguaia, constituindo travessões de corredeiras perigosas como nas passagens do 
Jacon, Pacuzinho e Correinha. O segundo conjunto, de natureza vulcano 
sedimentar, é representado por rochas de baixo grau metamórfico, destacando-se no 
leito do rio, quartzitos, silicificados, sile.xistos e principalmente mícaxistos. 

- 

O rio das Mortes se constitui no principal contribuinte de descarga liquida e 
sólida do rio Araguaia, pela sua margem esquerda. Entre Nova Xavantina-MT e sua 
foz no rio Araguaia, junto a cidade de São Félix do Araguaia, no tocante a 
intervenções para melhoria da navegação, apresenta dois trechos distintos: 

Trecho 1 - cidade de Nova Xavantina-MT até a confluência do rio 
Borecaia, afluente de sua margem esquerda 

3.2.4.2 Rio das Mortes 

Neste trecho correspondente ao curso médio do rio o que determina as 
passagens críticas são os afloramentos rochosos, também na forma de travessões e 
pedrais, requerendo intervenções de derrocamento para o estabelecimento da 
navegação em águas baixas. De Nova Xavantina para jusante estas passagens são: 
Pedra da llha, Travessão Areões, Pedral Pedra Branca, Travessão Carapitariquara, 
Travessão dos Macacos e São Rafael. Estes afloramentos distribuídos 
transversalmente ao canal de navegação, ou então junto a uma das margens, na 
maioria das vezes são sustentados por quartzitos (Pedra Branca, Carapitariquara, 
Macacos) e também por mica.xistos (São Rafael e Areões). Ainda no Pedral Pedra 
Branca ocorre calcário. 
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Os xistos se mostram alterados e pouco fraturados, constituindo maciços 
homogêneos, pouco abrasivos, não apresentando dificuldades para o derrocamento. 
A presença de blocos isolados em superfície nestes afloramentos podem trazer 
dificuldades na perfuração das minas. 

Os quartzitos do leito se mostram são silicificados, muito duros e abrasivos, 
constituindo maciços fraturados. 

Trecho 2 - confluência do rio Borecaia até o desague no rio Araguaia 

Neste trecho, verifica-se no rio das Mortes o alargamento lateral de sua 
planície de inundação, com a formação de lagos, lagoas e meandros e, um leito com 
canal meandrante, de baixa declividade, predominando os processos deposicionais, 
com suscessivos bancos de areia, que são extensos, com superfícies rasas, 
dificultando a navegação das embarcações. 

Reconhecem-se duas passagens críticas que necessitam, de serviços de 
dragagem: Ilha do Xixo e Gorgulho de Légua. Os depósitos sedimentartes destas 
passagens são constituídas por sedimentos mal selecionados, isto é, areia e 
cascalhos. 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TOCANTINS 

Rio Tocantins 
O rio Tocantins é formado a partir dos rios Almas e Maranhão, cuias nascentes 

situam-se na região central do Brasil, no interior do Distrito Federal, no planalto de 
Goiás, percorrendo cerca de 2.400 km até a sua foz na Baía de Marajó, próximo a 
Belém do Pará. As altitudes variam de 1.ooom 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 seu principal afluente é o rio Araguaia, o Santa Tereza 
e outros menores. 

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) em operação, a UHE 
Serra da Mesa (GO), a UHE Lajeado (TO) cujo início das obras está previsto para o 
ano de 1999e a UHE Cana Brava (GO) em processo de licitação pelo DNAEE. 

O Alto Tocantins corresponde ao trecho compreendido entre suas nascentes e a 
Cachoeira do Lajeado, numa extensão de 1.060 km e desnível de 925m. Nesta 
cachoeira, localizada a jusante da cidade de Palmas (TO) 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 neste trecho 
que será viabilizada a hidrovia entre a cidade de Estreito (MA) e Miracema (TO), 
sendo que a Cachoeira do Itaboca encontra-se afogada pelo reservatório da UHE 
Tucuruí. 

O baixo Tocantins compreende o trecho entre a Cachoeira de [taboca até sua 
foz, com uma extensão e 360 km e desnível de 26m, compreendendo parte do 
reservatório da UHE Tucuruf. 
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O médio Tocantins apresenta-se como um trecho cujo 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 deposicionais como, ilhas e bancos de areia, 
apenas onde meandrante. O maior problema para a navegação do rio neste trecho 
são as conhecidas corredeiras do Pedral e da Ilha dos Campos, localizadas à 
montante da cidade de Estreito (MA) formadas a partir de extensos afloramentos 
rochosos no seu leito. Nestes locais seriam necessários intervenções de obras de 
engenharia para regularização do canal de navegação. Secundariamente, bancos 
móveis de areia dificultariam a passagem de embarcações pelo trecho. 

Os estudos hidrológicos específicos indicaram os meses de setembro e outubro 
como os mais críticos, com registros das vazões mínimas. A variação das vazões 
médias mensais, no médio Tocantins estão indicadas nos gráficos a seguir. 

Recentes estudos elaborados pela AHITAR indicaram entretanto, que com a 
entrada em operação da UHE Serra da Mesa, o quadro de vazões e níveis mínimos 
sofrerão sensíveis alterações. Constituindo-se no aproveitamento mais à montante 
do rio Tocantins, o seu reservatório torna-se um verdadeiro regularizador de toda a 
sua extensão, trazendo assim redução nos níveis máximos (cheias) e elevação nos 
níveis mínimos (estiagem). A operação prevista para a usina permite afirmar, após 
estudos realizados, que a regularização que ocorrerá evitará qualquer intervenção, 
seja de dragagem ou derrocamento. 
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FIGURA 3.2.1.1 • DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DA ESTAÇÃO MIRACEMA DO TOCANTINS 
NO RIO TOCANTINS 1969 • 1984 
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FIGURA 3.3.1.2- DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DA ESTAÇÃO TUPIRATINS 
NO RIO TOCANTINS 1969 - 1984 
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FIGURA 3.2.1.3 DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DA ESTAÇÃO DE CAROLINA 
NO RIO TOCANTINS 1962 - 1984 
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FIGURA 3.3.1.4- DESCARGAS MÉDIAS MENSAIS DA ESTAÇÃO DE TOCANTINÓPOLIS 
NO RIO TOCANTINS 1960 -1981 

10000 

12000 

8000 

cn - C"') 
:!: 

== 6000 w 
o ·~ 1 ·, . . l .. -~ ••.• :,:,.,t,,.:.t.. 1'!.. !..!'.'·-:;;,m:\Ji~..J'f~~~~f.í~~~~!.~~'rA-t{~,~~~-~!-f~~JJ~~~~'&.~A~~ 4804 

> 
4000 

2000 

o 1 . ,,, .. ,_, - .,., .. , -, .. ,. .. ·f ~ • "---. -~- .,. JAN 1 1 1 1 • .. . . . -· 1 . ·-- ~ 1 .. e - , 1 
FEV MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MESES 

154 ·1 ex I n l'IHNCll'AL 



r: 

_..,.., 

r: 
r: 

r 

r: 

r 
r: 
.r- 

r: 

r 

r 

r: 
r 
r: 

3.3.2 Fisiografia 
3.3.2.1 - Clima 

Esta parte da bacia hidrográfica do rio Tocantins é bastante chuvosa devido à 
influência equatorial. As suas características climatológicas mais significativas 
começam a se diferenciar da parte sul da bacia onde o clima é tipicamente CW e se 
aproximar das características equatoriais tipo AW de Koopen à medida que se 
aproxima do norte dessa parte média de toda a bacia hidrográfica. 

A característica mais importante desta faixa climatológica é a transição berrr 
definida para o clima equatorial muito úmido, devido à presença ainda influente do 
que resta da floresta amazônica na região. Segundo Koopen, a classificação climática 
desta transição é do tipo Arn, onde a precipitação média anual varia de 1.500 a 
2.200mm, com duas estações distintas, muito embora junho e agosto já não são 
totalmente secos, mas são os meses menos chuvosos. 

À medida que se aproxima do limite norte da área em estudo, na altura da 
cidade de Estreito (MA), o clima já é essencialmente continental, equatorial muito 
úmido, cuja precipitação média anual varia com valores superiores a 2.000mm. A 
classificação climática segundo Koopen é do tipo Af, onde não se verifica a 
ocorrência de meses totalmente secos. 

A temperatura média anual na região em apreço aumenta para a extremidade 
norte, variando de 22"C das porções sul para 26ºC. 

Em grande parte da bacia hidrográfica, ao norte e no centro, a temperatura 
média máxima gira em torno de 33°C, decrescendo bastante para sul, atingindo 
28°C. 

As máximas térmicas atingem até 40°C, durante os meses mais secos, ocasião 
em que o ar seco e as fumaças provenientes das queimadas de pastos e cerrados 
contribuem para o aumento do desconforto. 

3.3.2.2 Geologia e Recursos Minerais 

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

Essas rochas ocorrem contínua e descontínuamente por grandes áreas da bacia 
hidrográfica do rio Tocantins, desde Estreito (MA) até a montante 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-lhes, 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, aflorando e 
impedindo a navegação de embarcações maiores. Nestes casos, as rochas são 
arenitos da formação Sambaiba. 
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Também com freqüência ocorrem trechos de taludes naturais sob solos 
aluviais, predominantemente siltosos, em extensas planícies de inundação, a jusante 
da cidade de Palrneirante (TO). Nestes 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 estes 
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 a desagregação das 
rochas sedimentares, geralmente friáveis e pouco coerentes, juntamente com o 
retrabalhamento dos so1os 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. Estes sedimentos formam extensos bancos de 
areia, que de forma, localizada e secundária, constituem barreiras para a navegação 
de maior porte. 

Neste aspecto, cabe ressaltar a construção de barragens para fins de geração de 
energia elétrica a montante deste trecho, constituindo barreiras para o carreamento 
destes sedimentos ao longo do rio. 

3.3.2.3 Pedologia e Geomorfologia 
No rio Tocantins, os estudos de avaliação do grau de sustentabilidade 

espacializaram duas situações relacionadas à ocupação sócioeconômica 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, observa-se os processos de erosão devida ao regime fluvial do rio, com 
freqüentes escorregamentos e arraste da vegetação. 

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. 

3.3 . .2.4 Águas Subterrâneas 

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

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 
alto depuração, são fatores que contribuem para a manutenção da qualidade das 
águas subterrâneas dentro da bacia. 

- 
,_._. 

-· - 

- 
- 
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3.3.2.5 PATRIMÔNIO ESPELEOLÓG.ICO r: 

r 

A formação e a incidência de cavidades no maciço rochoso, conhecidas 
como cavernas, estão associadas diretamente ao relevo e às rochas que sustentam 
uma determinada região, onde ocorram formações geológicas de natureza 
sedimentar, notadamente aquelas de deposição eólica, as quais constituem áreas 
potenciais favoráveis à evolução de cavernas. 

A utilização de cavernas como abrigo e habitações na pré-história, fez 
com que no interior de algumas delas permanecessem importantes vestígios em 
forma de inscrições, pinturas e gravuras, constituindo um patrimônio de 
reconhecido valor. 

O mapeamento e a localização de cavernas na região dos estudos é 
incipiente, uma análise feita nos dados disponíveis da SBE - Sociedade Brasileira de 
Espeleologia, permite avaliar que praticamente não existem ocorrências anotadas 
destas formações no interior das bacias e mesmo nas áreas de inundação dos rios 
principais. A busca de dados revela ainda que os cinco estados, excetuando-se o 
patrimônio espeleológico de São Domingos em Goiás, um dos mais importantes do 
mundo, porém fora da área em estudo, são bastantes pobres neste tipo de 
ocorrência. De fato entre as 50 (cinquenta) maiores cavernas brasileiras, pelo critério 
de desenvolvimento, além daquelas localizadas em São Domingos aparece apenas 
uma no município de Montes Belos (Lapa do Caveira) igualmente fora da área de 
interesse, quanto ao critério de profundidade entre as 30 (trinta) maiores além de 
São Domingos aparecem Buraco das Andorinhas em Formosa, Gruta dos Ecos em 
Corumbá de Goiás e Buraco do Inferno em Padre Bernardo, todas em Goiás e 
afastadas das áreas estudadas. Destaque-se que apesar da diversidade de localização, 
todas elas ocorrem em rocha do tipo calcário. 

Reconhece-se, portanto, que na área das bacias hidrográficas do Araguaia 
e do Tocantins a incidência de cavernas é restrita, uma vez que as áreas potenciais 
manifestam-se principalmente pela ocorrência de rochas calcárias e arenitos. Na 
porção média a baixa das bacias do rio Araguaia e Tocantins, estão associadas à 
presença das rochas da bacia sedimentar do Parnafba, nos estados do Maranhão, 
Tocantins e Pará, especialmente aquelas das formações Motuca e Sarnbaíba. Na 
porção média a alta da bacia do rio Araguaia, à existência de cavernas associam-se a 
ocorrência das formações sedimentares da bacia do Paraná, nos estados de Goiás e 
Mato Grosso. 

Na bacia do rio Araguaia a ocorrência destas formações citadas se dá em 
altitudes mais elevadas, sustentando planaltos superiores e acima do nível do rio, de 
onde normalmente são separadas por uma vasta área de planície. 

Não existem cavernas que possam ser afetadas por obras da hidrovia, 
uma vez que apenas foram localizadas algumas ocorrências de áreas potenciais, 
situadas fora da planície de inundação dos rios e ainda em zonas elevadas e 
próximas a afluentes que como se sabe não serão objeto de nenhuma intervenção. 

r: 
r: 

r: 

r: 
r: 

r- 

r 

r: 
r: 

r> 

r: 

TE.>..'TO PRl:--CIPAL 157 



4 
/ 

MEIO BIOTICO 

4.1 FAUNA 

4.1.1 Metodologia 
Para o levantamento faunístico da área de influência da Hidrovia Araguaia 

Tocantins, após o estudo cartográfico e de imagens de satélite da região, a 
coordenação da equipe percorreu os zonas de maior interesse em relação à 
comunidade faunística com a finalidade de determinar os locais das estações de 
amostragens em cada rio. 

Devido ao período disponível para a realização dos trabalhos de campo foram 
determinadas duas estações de amostragem em cada rio em áreas que deverão sofrer 
intervenções e consideradas representativas da comunidade faunística regional. Para 
evitar possíveis deficiências nos levantamentos de campo, devido ao período em que 
foram realizados, a equipe técnica foi estrategicamente escolhida, buscando-se 
profissionais com trabalhos anteriores na área de influência. 

As campanhas de campo foram realizadas no período de junho a setembro de 
1997, nas seguintes regiões: 

- - 
-· 
- 

Estação I - Região do Lajeado, nas adjacências do travessão a montante de 
Lajeado Grande, ao sul de Miracema do Tocantins. 

Estação II - Região entre a Ilha de Campos e Estreito Pequeno, abrangendo as 
as áreas do Pedral do Estreito Pequeno e o Pedral da Ilha de Campos na região da foz 
do Ribeirão Curicaca. 

RIO TOCANTINS 

RIO ARA.GUAM 

Estação I - Região do Travessão de Aruanã, logo a jusante da cidade de 
Aruanã. 

Estação II - Região do Travessão de Santa Maria Velha, entre a Ponte 
Professor Biolk.ino e a cidade de Conceição do Araguaia. 

RIO DAS MORTES 

Estação I - Região do Travessão dos Macacos, a montante da foz do Rio 
Pindaíba (não realizada devido à questão indígena). 

Estação II - Região do Travessão São Rafael, junto à foz do Rio Borecaia e à 
montante da Ilha do Xixo. 

Em cada estação de amostragem foi realizado o levantamento da comunidade 
faunística de acordo com a metodologia específica a cada grupo Iaunístico. descrita 
a seguir. 
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4.1.2 Metodologia Específica 
r: 4.1.2.1 Mastofauna 

r 
r: 

O levantamento da mastofauna 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 aleatórios nos locais de predileção da comunidade faunística como áreas 
de dessedentação, tocas, áreas de refúgio e outras. 

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

A comunidade f aunística 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 de famílias como os delfinídeos, 
platanistídeos, mustelídeos, hidrocaerídeos e tapirídeos, dentre outras, além de 
várias espécies que utilizam os rios e suas áreas lindeiras em peregrinações troficas e 
reprodutivas. 

Devido à extensão da área de estudos; à alta diversidade de espécies da 
comunidade faunística; e à fragilidade das populações da fauna mamífera da área de 
influência direta da hidrovia, optou-se pela não realização da captura de espécimes 
no levantamento, com exceção dos quirópteros. 

Os dados obtidos nas campanhas de campo foram complementados com dados 
de trabalhos anteriores do autor, 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 presente estudo. 

Questionários foram ministrados a habitantes da área de influência direta no 
intuito de colher informações sobre a mastofauna 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 urna avaliação 
sob uma visão holística, dos fatores intrínsecos ao estudo. A 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. 

Para o levantamento dos quirópteros, foram utilizadas redes de espera (rnist 
net), armadas no período entre 18 e 22 horas, ao longo das margens dos rios, praias 
e em matas ciliares. Durante o dia foram realizadas coletas seletivas em abrigos 
diurnos, localizados nas proximidades dos rios. 

..••... 

r: 

r 

r- 

r· 
r: 
r: 
r: 
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Na listagem da mastofauna, que integra o presente estudo, foram relacionados 
os seguintes fatores: 

Família Família à qual pertence a espécie relacionada. 

Nome científico Gênero e espécie (quando possível) da espécie 
relacionada. 

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

Habitat Fitofisionomíats) preferencialtais) da espécie. 

Generalidades Características ecológicas peculiares à espécie. 

Sit. 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 International Union for Conservation of Nature and 
Natural Recources, adaptados para o presente estudo, quais sejam: 

Espécies Ameaçadas (A) - Espécies ameaçadas de extinção na área de 
influência, geralmente em decorrência da alteração na cadeia ecológica e 
simplificação e/ou redução de habitats devido à pressão antrópica sobre os 
ecossistemas; 

Espécies Vulneráveis (V) - Espécies que têm tido suas populações simplificadas 
por diversos fatores, podendo futuramente ser 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 valor cinegético ou xerirnbabo; 

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

Para a definição dos habitats preferenciais utilizou-se 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 Estaciona}; 

- - 
- 

Mata Ciliar (M) - ambientes ribeirinhos, não só compostos por vegetação 

arbórea de maior porte como também por outras tipologias 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 (H) - habitats caracterizados pôr solos higrófilos como 
as veredas e várzeas, ou mesmo alagados sazonalmente como o denominado varjão 
e os igarapés, na região do rio Araguaia; - 
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Ambientes Aquáticos (A) - representados pelos cursos d'água, reservatórios, 
lagoas e demais co]eções hídricas superficiais, perenes ou não; 

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

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

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

Rio Araguaia(A): Alto Araguaia {A-\); Médio Araguaia (MA); Baixo Araguaia 
(BA); 

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

Na coluna "generalidades", foram inseridos dados como a situação de 
conservação da espécie, segundo os critérios descritos; se é cinegética (CIN); se é 
xerimbabo (XE); se é reservatório selvagem de patogenias (HOSP); se é de interesse 
de comunidades indígenas tCI). 

4.1.2.2 Répteis e Anfíbios 

4.1.2.2.1 Coleta 

Após avaliação da área de estudo, optou-se pela adoção de exploração 
metódica, transectos de 400 metros, com estratégia para amostragem de lagartos, 
serpentes e anfíbios, cobrindo ambientes de praia, mata marginal e área antrópica, 
em caminhadas durante o dia e noite com intervalos de esforço de uma hora no 
período matutino e vespertino (8:00 - 9:00, 10:00 - 11:00, 12:00 - 13:00, 
14:00 - 15:00 I 16:00 - 17:00 e 20:00 - 22:00 ), 

Foram montadas três estações do tipo pit Jall, posicionadas nos ambientes 
estudados com número de 4 baldes de 20 litros por estação e distância de quatro 
metros com barreira de lona plástica preta de 50 cm de altura, dispostas em forma 
de Y. Eram revisadas duas vezes ao dia às 7h 30min e às 17h 30min. 

As coletas foram manuais na sua maioria com auxilio de gancho 
herpetológico, os lagartos eram laçados com linha de nylon, e quando difícil 
capturar, foi utilizado espingarda de pressão. 

Os espécimes coletados foram acondicionados separadamente em sacos 
plásticos transparentes com identificação a caneta de retroprojeção. 

Os espécimes de interesse para coleção ou para posterior identificação, foram 
fixados em formal 10% e conservados em álcool 70%. 

Foi realizado um censo de quelônios e crocodilianos nos rios amostrados 
utilizando-se barco a motor 15 HP em 40' de trecho em margens esquerda e direita 
no horário vespertino das 15 às 1 7 horas. 

A coleta de quelônios para identificação e medidas biométricas, se deu 
aproveitando as redes da ictiofauna e por fisgadas e/ou tarrafeadas nas margens dos 
rios. Após identificação dos dados biométricos e fotografadas, foram soltas no local 
de captura. 
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(' - Os exemplares de quelônios capturados, foram pesados e mensurados segundo 
Medem (1976), Soares (1996), sendo os dados morfométricos apresentados em 
milímetros (cc), largura da carapaça (lc), comprimento do plastrão (cp), largura do 
plastrão (lp), e massa corpórea (me) em gramas. 

4.1.2.2.2 Identificação 

Na identificação dos répteis, utilizaram-se as chaves fornecidas por Peters 
Orejas-Miranda (1970) para lagartos e serpentes, Meden (1983} Brazaitis (1973} 
parajacarés e Molfna e Rocha (1996) para quelônios. 

Os anfíbios foram identificados por comparação dos exemplares coletados com 
material de referência depositados na coleção de vertebrados da UFGO e CEPB-UCG. 

Neste levantamento da herpetofauna da área de influência da hidrovia, foi 
possível identificar 13 famílias, identificadas em 43 espécies , 4 a nível de gênero e 4 
a nível de família, dentro dos diferentes pontos de amostragem. 

Os dados obtidos não caracterizam todas populações de répteis e anfíbios 
existentes na área de influência do empreendimento, por um fator limitante de 
tempo, demandando um tempo maior de amostragens sazonais. 

Constatou-se que a maioria das espécies amostradas apresentam distribuição 
ampla correndo nos pontos de amostragem nos diversos rios. 

Também pode-se observar que o homem tem interferido na diversidade da 
região, eliminando algumas espécies tanto de pequenos como de grandes 
vertebrados pela crescente fragmentação de áreas marginais e a perda de habitats 
sendo ocupados pela agropecuária. 

Outra constatação é que parte das espécies registradas estão normalmente 
sujeitas a caça, seja ela da subsistência, comercial ou esportiva, corno por exemplo o 
tracajá (Podocnemis unifilis); jacaretinga (Caiman crocodilus crocodilus); jacare 
açu (Melanosuchus niger}; teiu (Tupimanbis ssp); iguana (Iguana iguana); rã 
pimenta (Leptodactylus labirinthicus); rã manteiga (Leptodactylus ocellatus), 
praticamente em toda sua área de distribuição. 

A área de influência apresenta uma heterogenidade espacial com variedades de 
microhabitats, que poderá ser alterada no processo de construção de operação 
podendo levar à perda de populações restritas a esse microambiente por requerer 
uma gama de recursos disponíveis que serão retirados principalmente pelas ações da 
dragagem. 

4.1.2.3 Entomofauna 

- 
- ~- 

. ._, 
···,.,,1 

.~· 

- 

- 

- 
- A composição entomofaunística do empreendimento foi estudada utilizando-se 

as seguintes abordagens: 

Inicialmente foi efetuada uma revisão bibliográfica acerca da fauna 
entomológica vetora em alguns municípios, junto à fundação de saúde. Após este 
levantamento, foram definidos com base no mapeamento da região as 
fitofisionomias existentes com maior representatividade da área em questão. 

Em cada uma dessas fitofisionomias foram efetuadas amostragens de acordo 
com a metodologia adotada para a fauna local através de: 

- - - - 
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Revisão bibliográfica das espécies ocorrentes na região e principalmente as 
encontradas nas formações de cerrado (lato sensu), haja visto que a fauna 
encontrada na área é caracterf stica desse biorna. 

Capturas para confirmação direta das espécies dentro d.a área, com registro dos 
animais encontrados. 

r: 

Capturas noturnas com utilização de barraca de Shannon com lampião a gás. 

Sugadores, para coleta da fauna díptera hematófaga, consistindo em um 
técnico com uma das pernas exposta para atrair o mosquito, que ao pousarem 
nesta, são capturados e posteriormente transportados para um tubo mortífero; 
contendo clorofórmio. 

4.1.2.4 Avifauna ,,.... 

r 

Após o estudo cartográfico e de imagens de satélite da região a coordenação da 
equipe percorreu os pontos de maior interesse em relação à comunidade faunística 
com a finalidade de determinar os locais das estações de amostragem em cada rio. 

Para cada rio foram escolhidas duas regiões para a realização do diagnóstico 
ambiental em relação à fauna, dando-se pref eréncia às áreas de intervenção, com o 
objetivo de determinar a fauna típica dessas áreas e as possíveis alterações 
ambientais em virtude de dragagens e derrocamentos, além dos grupos taxonómicos 
e populações mais susccptíveis as intervenções. 

As campanhas de campo foram realizadas no período de junho a setembro de 
199 7 nas estações de amostragem relacionadas na metodologia geral. 

As espécies foram colocadas nas categorias seguintes de acordo com seus 
status dentro da região do cerrado: 

1. Independentes: espécies associadas com vegetação aberta (campo limpo, campo 
sujo, cerrado e campos campestres); 

2. Semidependentes: espécies que vivem em ambas as vegetações: aberta ou 
floresta. Incluem-se nesta categoria aquelas espécies associadas com as 
elevadas campinas de areia branca, cujo estrutura vegetal entre floresta de 
densa vegetação aberta; 

3. Dependentes: espécies que aparecem principalmente dentro da região do 
cerrado, ou seja cerradão, florestas secas e galeria de florestas. 
A classificação das espécies nos status das categorias: reprodução e 

dependência florestal. 

BR = Espécies conhecidas ou presumidamente assumidas por sua reprodução 
no cerrado. A população de algumas espécies podem migrar para o Norte durante o 
inverno astral. 

r 

r: 

r 
r: 

r 

r> 

r: 
r 
r: 

.MN = Migrantes de longa distância - América do Norte . 

. MS = Migrantes de longa distância - América do Sul . 

.AM == Possível migrantes altitudinais do Sudeste do Brasil. 

.UU = Espécies com status desconhecidos. 
r 
r: 
r: 
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O levantamento iniciou-se com a pesquisa bibliográfica da avifauna do biorna 

do Cerrado. Foram realizados trabalhos nas margens dos rios. Com o comprimento 
de 300 metros no limite da acuidade visual. O período de trabalho foi das 6:00 às 
12:00h. Foram escolhidas 4 fitofisionomias diferentes: veredas, mata galeria, mata 
estacional e cerrado. Foram colocadas 6 redes tipo ATX, 1 O metros, em cada 
fitofisionomia, sendo estas armadas no início do período de trabalho e forma de U. 
Na direção do fluxo de movimentação das espécies, com altura variando de 1.00 a 
2.00 metros. Foram observadas em intervalos de uma em uma hora. 

Foram aproveitados dados de levantamento da ornitofauna na região de Serra 
da Mesa, realizados pelo CEPB/UCG, nos períodos de 1987 a 1995. 

As identificações taxonómicas em campo foram baseadas em: Sick (1985); 
Hídasi (1983,1987); Goeldi (1981); Frisch (1981); Antas (1988); Santos Eurico 
(1990}; Souza Deodado (1987); e Silva (1995). 

As aves capturadas foram identificadas e soltas. Quando não era possível a 
identificação em campo, o exemplar foi taxidermizado para posterior identificação. 
O censo visual ao longo da margem foi realizado com auxílio de um binóculo Pentax 
12 X 24-5°. 

A listagem teve como exemplo a listagem de José Maria Cardoso da Silva, 
"Birds Of The Cerrado Region, South América". 

4.1.2.5 Ictiofauna 

- 

4.1.2.5 .1 Amostragens 

As amostragens no levantamento da lctiofauna foram realizadas com a 
utilização de redes de emalhar de diversas aberturas. Em cada rio amostrado foi 
realizado o mesmo esforço de captura para permitir uma avaliação comparativa 
entre os cursosd'água. 

As malhas utilizadas foram de 15, 30, 70 e 100 mm entre nós e com 
comprimento de 30 metros não estirada. O número de redes foi de 4 de cada malha 
em cada estação de coleta, perfazendo um total de 16 redes. Com o objetivo de 
garantir a eficiência das coletas, as redes utilizadas e danificadas foram substituídas 
sempre que necessário. 

Os locais escolhidos para as amostragens apresentaram características 
semelhantes nos três rios, ou sela foram realizadas em áreas de travessões que 
sofrerão intervenções por derrocamento. 

As coletas foram realizadas nos horários entre 6 e 9 horas no período 
matutino e entre 16:00 e 19:00 horas no vespertino. As redes foram instaladas com 
intervalos de 20 a 40 metros entre si e revistadas três vezes a cada período de 
coleta em cada estação. 

4.1.2.5.2 Conservação do Material Coletado 

Os peixes coletados foram formalizados quando ultrapassaram 200 mm de 
comprimento, sendo colocados em sacos plásticos com etiquetas de identificação e 
posteriormente colocados em tambores com formol a 10%. No laboratório foram 
conservados em álcool a 70%. 

- 

- 
- 

- 
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4.1.2.5.3 Objetivo da Metodologia Adotada 

Esta metodologia permite a comparação da composição ictiofaunística entre os 
rios, não fornecendo dados sobre a composição e mudanças desse tipo de fauna ao 
longo de um período sazonal. Os dados sobre a quantidade de biomassa presente 
foram pontuais e descritivos pelo motivo citado. 

4.1.2.5.4Análise dos Dados 

A análise do material coletado foi realizada em laboratório, separando-se os 
peixes por grupos e posteriormente enviados para identificação. Após a identificação 
foi realizada a análise estatística. 

4.1.3 A Fauna na Area de Influência 

4.1.3.1 Situação de Conservação dos Habitats 
Durante a realização dos trabalhos de campo constatou-se que os habitats 

faunfsticos, na área de influência da hidrovia passam por um processo amplo de 
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 cm toda a comunidade ecológica 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: 

aJ Construção de grandes barragens no Rio Tocantins 

A construção de grandes barragens no Rio Tocantins, como as usinas 
hidrelétricas de Tucuruí e Serra da Mesa, ocasionou impactos acentuados sobre a 
comunidade biótica regional, representando barreiras ecológicas para diversas 
populações faunfsticas, principalmente as aquáticas. Atualmente estão previstas a 
construção das usinas hidrelétricas de Lajeado e Cana Brava, que devem contribuir 
para o agravamento desse quadro. 

b) Simplificação gradatfra 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 faunísticos na região. 

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

A exploração madeireira e a extração aurífera, especialmente na região sudeste 
do Estado do Pará, implicaram em uma ampla interferência nos habitats da 
mastofauna 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 
antropização em virtude do aproveitamento de áreas inundáveis sazonalmente 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, 
Sandolãndia, Dueré, Cristalàndia, Lagoa da Confusão e Piurn, já no extremo norte 
da ilha. 

- 

Esses projetos implicam em alterações significativas nos habitats faunísticos 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 significativas pela correlação desse 
ambiente com o ecossistema representado pela Ilha do Bananal, onde reproduzem-se 
e desenvolvem-se várias espécies da comunidade faunística regional, muitas cm 
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 para a implantação de monoculturas, especialmente 
da soja. 

-· 

_,.,,;' 

- 
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, 
desmatarnentos intensos e da caça e pesca predatória para a subsistência das 
famílias de colonos assentados. - 

fJ 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 a caçar para a própria subsistência. 

- 
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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, devido à alteração de habitats e à introdução de 
herbívoros domésticos. Também suas valiosas peles são cobiçadas pelos caçadores 
profissionais, que já são raros na atualidade. 

Além da caça, a pesca para subsistência. e mesmo a predatória, ocorre em 
praticamente toda a área de influência, bem como a captura de quelônios e a caça a 
crocodilianos. Os quelõnios, além da pesca predatória têm seus ovos apreciados pela 
população nativa e por turistas, sendo que em alguns locais, devido à fiscalização 
intensa, essa prática encontra-se em declínio. r 

r: 

r: 

4.1.3.2 Fauna do Rio Araguaia 
O rio Araguaia situa-se em região de transição de dois grandes biornas 

brasileiros, o Cerrado e a floresta Amazônica, caracterizando-se por uma alta 
diversidade de habitats, e conseqüentemente por uma comunidade faunística 
altamente diversificada. 

Com raras exceções, praticamente todos os táxons da fauna brasileira 
encontram-se representados na área de influência da hidrovia na região do Rio 
Araguaia, constatando-se, porém, um acentuado decréscimo do número de 
indivíduos das populações, e mesmo a ausência de algumas, em áreas em que 
ocorriam cm décadas anteriores. 

r: 
r: 

r: Em algumas regiões, em especial na Ilha do Bananal, e sua imediações, em que 
a pressão antrópica é menos acentuada, há uma alta diversidade f aunística e a 
presença de espécies já praticamente ausentes de outras regiões brasileiras. Essas 
regiões, ao que tudo indica, representam a principal zona reprodutiva e berçário de 
inúmeras espécies da fauna do Cerrado, além de um banco genético de inestimável 
valor. r: 

r 
Nessas regiões constata-se uma predominância de espécies semi-aquáticas ou 

de hábitos aquáticos, algumas praticamente ausentes em outras regiões da área de 
influência com a ariranha (Pteronura brastlíensis) e a lontra (Lutra sp.). Nesse 
ecossistema ainda estão presentes espécies como o cachorro-do-mato-vinagre 
(Speothos venatirus); o jupará (Potus flavus): a onça-pintada (Panthera onca): o 
tatu-canastra (Príodontes maxímus): o guara (Cbrysocyon brachyurus); o cervo 
(Blastocerus díchotomus): e o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), 
dentre outras. 

r: 

r: 

r: 

r: A região sudeste do Pará, nas imediações do Rio Araguaia, apesar da forte 
pressão antrópica sobre os ecossistemas, através da exploração madeireira e das 
atividades agropecuárias, apresenta altos índices de diversidade da fauna silvestre, 
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 na margem direita do rio, nessa região, constatando-se porém, uma ação 
antrópica mais acentuada sobre os habitats da fauna, especialmente através do 
desmatamento intensivo para a formação de pastagens. 

r: 
/"""'· 

.r 

r: 
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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 
faunisticos; das intensas atividades turísticas; do valor sentimental; e da constante 
fiscalização exercida pela Femago e lhama, 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 potamita, bem como a seus habitats, e desenvolver práticas de 
aproveitamento racional dos recursos naturais do rio, inclusive através da 
implantação do ecoturismo auto-sustentável. 

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

O Parque Nacional das Emas , região divisora de águas e de nascentes do rio 
Araguaia, representa importante área de reserva de habitats com bons índices de 
conservação, que constituem recursos ecológicos para a fauna regional, além de um 
importante banco genético. 

Duas espécies de cetáceos ocorrem nos rios que integrarão a Hidrovia 
Araguaia-Tocantins: o boto-cor-de-rosa (lnia geoffrensis) e o boto-tucuxi (Sotalia 
fluviatilis) que mantêm uma intensa interação com a ictiofauna regional, devido à 
sua alimentação ser constituída de peixes das mais variadas espécies. São animais 
aquáticos que tem se adaptado com relativa facilidade à presença humana, inclusive 
em embarcações. Alterações significativas da comunidade ictíica regional podem 
ocasionar efeitos deletérios sobre as populações dessas duas espécies, através de 
interferências em suas cadeias tróficas 

Ambas as espécies costumam freqüentar os ambientes imediatamente a 
jusante dos pedrais ou travessões, onde é comum a concentração de cardumes. 
Acompanham habitualmente os cardumes em suas migrações tróficas e 
reprodutivas, interagindo com a cadeia ecológica da comunidade ictííca regional. 

A ordem Chíroptera, representada por nove famílias, e aproximadamente 140 
espécies, constitui a segunda maior ordem de mamíferos do Brasil. 

Entre as famílias presentes no Brasil, cinco foram identificadas, na área de 
influência direta da hidrovia, durante os levantamentos faunfsticos realizados para a 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. 

Foram identificadas dezessete espécies de quirópteros, com hábitos alimentares 
variados: insetívoros, ictiófagos, frugívoros, nectarívoros, carnívoros, hematófagos, 
malacófagos e polinfvoros. Grande parcela dos quirópteros pode incluir em sua dieta 
variadas espécies de alimentos, sendo que o consumo depende da disponibilidade 
temporal e espacial e de diferenças individuais e populacionais. Algumas espécies, 
como os hematofagos, têm um regime alimentar bastante restrito, alimentando-se 
somente de sangue (Uieda, 1996). 

- 
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Entre os quirópteros .identificados nos trabalhos de campo, a família dos 
filostomídeos apresentou maior número de indivíduos coletados, sendo que 
apresentam hábito alimentar frugfvoro. Na região amazônica, os morcegos 
frugívoros são considerados os principais agentes de recuperação das florestas 
(Huber, 1909), espalhando sementes cm áreas desmatadas. Plantas pioneiras, de 
algumas famílias, são dispersas principalmente por morcegos que comem seus 
frutos e eliminam as sementes nas fezes (Flerning, 1988). 

Os morcegos insetívoros constituem o segundo maior grupo de morcegos 
capturados, e apresentam uma função ecológica importante, através do controle 
populacional de insetos. 

As espécies identificadas apresentam ampla distribuição na área de influência, 
não sendo constatado a ocorrência de alguma endêmica. 

QUADRO 4.1.3.2.1 - NÚMERO DE INDIVÍDUOS E HÁBITOS 
ALIMENTARES DAS ESPÉCIES DE QUIRÓPTEROS COLETADAS NA ÁREA 
DE INFLUÊNCIA DIRETA DA HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS 

NOME CIENTf FICO HABITO ALIMENTAR NºINDIVfDUOS 
Rhynchonycteris naso Insetívoro 02 
Molossus ater Insetívoro 05 
Nyctinomops laticaudatu.s Insetívoro 05 
Neoplatymops Insetívoro 03 
mattozrossensís 
Pteronotus parnellíí Insetívoro 02 
Micronycteris behní Insetívoro 01 
Artibeus Iituratus Fruzívoro 02 
Artibeus jamaicen.sis Frugívoro 04 
Plathvrrhimis lineatus Frugfvoro 13 
Carollia perspícíllata Frugívoro 25 
Chíroderma villosum Fruaívoro 07 
Glossophaga sorícína Nectarívoro 02 
Lionvcteris spurrellí Nectarfvoro 07 
Noctilio leporinus lctíõfaao 01 
Phyllostomus hastatus Onfvoro 02 
Chroropterus auritus Carnívoro 02 
Desmodus rotundus Hematofazo 02 

A avifauna do rio Araguaia constitui uma das mais exuberantes do continente, 
observando-se a presença de inúmeras famílias que ocorrem em outros biornas 
brasileiros, especialmente no Pantanal Matagrossensse e na floresta Amazônica. As 
aves de hábitos aquáticos destacam-se na área de influência direta, tais como o 
tuiuiú (Jabíru myd:eria), o cabeça-seca (Mycteria americana), as garças e socós 
(Ardeídeos), os martins-pescadores (Alcedinídeos), os patos e marrecas (Anatídeos), e 
os biguás (Falacrocoracídeos e Anhingídeos), dentre outras . 

Nas praias e matas ciliares, populações de cracídeos e opistocomídeos como o 
mutum ( Crax fasciolata), o jacu (Penélope superciliaris) e a cigana 
(Opisthocomus hoazin), e de tinamídeos como a jao (Crypturellus undulatus), 
são ainda comuns, especialmente nas regiões de menor pressão antrópica . 
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Areas de várzeas como as presentes ao longo da Ilha do Bananal e do 
"Pantanal do Rio das Mortes" representam zonas de refúgio e nichos reprodutivos de 
elevada parcela da avifauna regional, especialmente a de hábitos aquáticos. Nos 
levantamentos realizados na Fazenda Piratininga foram observadas grandes colônias 
de espécies de hábitos aquáticos, como o jaburu (Jabiru mycteria), o colhereiro 
(Ajaia ajaja), o cabeça-seca (Mycteria americana} e várias espécies de garças e 
socós {Ardeídeos). 

Algumas aves como as andorinhas freqüentam em suas atividades 
reprodutivas e tróficas os pedrais que sofrerão intervenções, podendo citar como 
exemplo os biguás (Falacrocoraddeos e Anhingídeos) e as andorinhas 
(lrundinídeos), dentre outras. 

As matas ciliares do rio representam zona vital e de dispersão de elevada 
parcela da ornitofauna regional, sendo que em várias regiões esse ambiente 
encontra-se fragmentado devido à pressão antrópica. 

Algumas aves como o pavãozínho-do-pará (Eurypyga h. helias), 
praticamente ausentes de outras regiões do país, encontram-se presentes na área de 
influência, especialmente ao longo da Ilha do Bananal. 

A ornitofauna do cerrado é diversificada e abundante, sendo que uma das 
espécies típicas desse biorna é a seriema {Cariama cristata), sendo que Sick {1984), 
considera que "a gargalhada de seriema é a voz do cerrado". 

Outros representantes típicos desse biorna segundo Sick (1966), são: o 
papagaio-galego (Amazona xanthopsj, o beija-flor (Heliactin comuta), o arapaçu 
(Lepidocolaptes angustirostris), o furnarideo terrfcola (Geobates poecílopterus), 
o rinocriptídeo, Melanopareia torquata, vários tiranídeos como , a gralha-do 
cerrado Uroleuca cristatella, o traupfdeo, Cypsnagra hirundinacea e os 
fringilídeos, Saltator atrícollís, Porphyrospiza caerulescens e Charítospíza 
eucosma. 

Sick, 1984, cita que "endemismo dos buritizais, entremeados no Cerrado, é o 
furnarfdeo Berlepschía rickri, que acompanha essas palmeiras tanto no Brasil 
Central como na Amazônia". 

Os quelônios que se destacam na área de influência são a tartaruga-da 
amazônia (Podocnemis expansa) e o tracaiá (Podocnemis unifilis), além de 
algumas espécies de cágados (Família Chelidae) e jabutis (Familia Testudinidae). 
Tanto a tartaruga-da-amazônia quanto o tracajá desovam nas praias do rio 
Araguaia, notadamente nas imediações da Ilha do Bananal, sendo que sua carne e 
seus ovos são altamente apreciados pela população nativa e turística. Atualmente, 
tanto o IBAlv1A quanto a FEMAGO, desenvolvem projetos de proteção aos quelônios 
nas imediações da ilha, sendo que as populações dessas espécies sofreram 
considerável acréscimo na década de 90. Segundo divulgação da própria FEMAGO, a 
tartaruga-da-arnazônia, graças dos esforços para a sua proteção, já pode ser 
considerada fora da listagem de animais da fauna brasileira ameaçada de extinção. 

- 

- - 170 TEXTO PRl:S:CIPAL - - - 



r: 

Durante os trabalhos de campo foram constatadas duas espécies de 
crocodilianos ao longo do Rio Araguaia, o jacaré-açu (Melanosuchus niger), o 
maior sáurio brasileiro, e o jacaretinga (Caíman crocodilus crocodilus), sendo 
bastante provável a ocorrência de uma terceira espécie, segundo Braziatis (1973), 
Paleosuchus palpebrosus. Em períodos pretéritos, as populações de crococlilianos, 
ao longo do rio foram bastante afetadas pela caça predatória, devido ao valor de 
suas peles no mercado negro, sendo que atualmente essa prática encontra-se 
praticamente extinta na região, devido à intensa fiscalização. Constata-se porém, 
ainda a caça desses animais pela população nativa, para a complementação 
alimentar e por parte de turistas menos esclarecidos. 

Os anfíbios foram observados em toda a área de influência do Rio Araguaia, 
destacando-se a presença de diversas espécies como o sapo-cururu (Bufo 
paracnemisj, a rã-pimenta (Leptodactylus Jabirinthicus) e a rã-manteiga 
(Leptodactylus ocellatus) e várias espécies de pererecas (Hyla spp. e Sinax spp.), 
dentre outras. 

Os quadros a seguir demonstram o resultado de campanhas de campo 
realizadas ao longo do rio durante os levantamentos faunísticos para elaboração do 
presente estudo. 

r: 

r: 
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QUADRO 4.1.3.2.2 - RÉPTEIS REGISTRADOS NA ÁREA DE INFLUfNCIA 
DA HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS1 RIO ARAGUAIA1 MUNICÍPIO DE 
ARUANÃ-GO, AGOSTO DE 1997. 

.r Taxa Nome Ambientes Hábitos Evidências Perspectivas 
vulgar 

Subordem sauna 
Família iguanidae 
Izuana izuana Iguana Mm, Pra Ab A J (-) 
Família teiidae 
Cnemidophorus Calango e Te A ] 
ocellifer 
Tufeinambis (sp) Teiú Mm, Pra Te A,C J 
ru enses 
Família J 
tropiduridae Papa-vento Mm, C, Ant Cr A,C 
Tropidurus 
torquatos 
Subordem serpente 
família colubridae 
Tamnodinastes Cipó e Te e I (-) strinzílís 
Ordem chelonia 
Família 
pelornedusidae Tracajá Pra, Rio Saq A, Cs IH 
Podocnemis unifilis 
Ordem crocodylia 
família alligatoridae 
Caiman crocodilus 
Crococlilus J acaretinga La2 Saq A I (-) 
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QUADRO 4.1.3.2.3 - ANFÍBIOS ANUROS REGISTRADOS NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DA HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS RIO ARAGUAIA, 

; - MUNICIPIO DE ARUANA-GO, AGOSTO DE 1997. 
- 

Taxa Nome Ambientes Hábitos Evidências Perspectivas 
vulgar 

Família bufonidae 
Bufo paracnemis Cururu Mm, Pra, Te A,C l 

Ant 
Família hylidae 
Hyla faber Perereca Mm, Pra, Sb A,C I (-) 

Ant 
Sinax fuscovaria Perereca Pra, Ant Sb A,C 1 
Sinax (gr) rubra Perereca Mm, Pra Sb A,C 1 
Família 
leptodactylidae Rã-pimenta Pra Te e IH 
Leptodactylus 
labirinthicus 
Leptodact y l us Rã- Pra, Ant Te e 1 
ocellatus manteiga 
Leptodactvlidae spz Rã Mm, Pra Te e I (-) 
Leptodactvlidae sp7 Rã Mm Te e l (-) 
Adenomera Rã Mm Te e l (-) 
marmorata 

._, 

-· - 

- 
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QUADRO 4.1.3.2.4 - REPTEIS REGISTRADOS NA AREA DE INFLUENCIA 
DA HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS, RIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, JULHO DE 1997. 

Taxa Nome Ambiente Hábitos Evidências Perspectiva 
vulgar s 

Subordem sauria 
Família iguanidae 
Iguana iguana Iguana Mm, Pra, Ab A I (-) 

Ant 
Família teiidae 
Ameiva ameiva Calango Mm, Pra Te e I 
Cnemidophorus Calango Mm Te A I 
ocellífer 
Tupinambis 
nigropunctatus Teiú Mm, Pra Te A I 
Tupinambis (spS) 
rufenses Teiú Mm, Pra Te A I 
Família 
tropiduridae Papa-vento Mm, Pra, Cr A,C I 
Tropidurus Ant 
torquatos 
Subordem serpentes 
Família colubridae 
Clelia plumbea Muçurana Mm Te e I (-} 
Helicops Cobra Mm, Pra Saq e I (-) 
carinicaudus d'água 
Leptodeira Cipó Mm Sb e I (-) 
annulatus 

- 
- - 
- 
- 
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Mastigodrias Jararacuçu- 
bifossautus do-brejo Mm Te C* 1 (-) 
Ordem cnelonia 
Família 
pelomedusidae Trajara Pra, Rio Saq A, Cs l (-) 
Podocnemis unifilis 
Ordem crocodylia 
Allisatoridae 
Caiman crocodilus 
crocodilus Jacaretinga Pra, Rio Saq A I (-) 
Melanosuchus niger Açu Lag Saq A I (-) 

QUADRO 4.1.3.2.5 - ANFÍBIOS ANUROS REGISTRADOS NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DA HIDROVIA ARAGUAIA - TOCANTINS, RIO ARAGUAIA, 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA), JULHO/AGOSTO 1997 . 

Taxa Nome Ambientes Hábitos Evidências Perspectivas 
vulgar 

Família bufonidae 
Bufo granulosus Sapo Mm, Pra Te e I H 
Bufo gutatus Sapo Pra Te e I (-) 
Bufo ocellatus Sapo Mm Te e I 1-) 
Bufo paracnernis Cururu Ant Te A l 
Família hylidae 
Sinax (gr) rubra Perereca Pra Sb e l 
Família 
Ieptodactylidae Rã- Ant Te e I 
Leptodactylus manteiga 
ocellatus 
Leptodactv lida e Rã Mm, Pra Te e I (-} 
sp2 
Leptodactvlidae Ra Mm, Pra Te e 1 (-} 
sp3 
Leptodacty lida e Rã Mm, Pra Te e I (-} 
sp4 

LEGENDA 

Mm - Mata marginal 
Pra - Praia 
C - Cerrado 
Ant - Antrófica 
Rio - Rio 
Lag - Lago 

Ah - Arborícola 
Sb - Subarborícola 
Te - Terrestre 
Cr - Criptozóica 
Saq - Subaquática 

A - Avistamento 
e - Captura 

I - Indiferente 
I ( +) - Indiferente com progressão 
positiva 
I (-) - Indiferente com progressão 
negativa 

Cs - Captura com soltura 

C* - Coleta de vestígios 
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Nos cerrados brasileiros ocorrem cinco fam11ias de serpentes das oito que são 
encontradas na América do Sul, sendo que as mais comuns são Leptotyphlopi.dae, 
Boidae, Col11bridae, Elepidae e Viperidae . Segundo Vanzolini, 1981, também se 
encontra para a região do cerrado a farru1ia Aniliidae , serpentes de regiões super 
úmidas. Destacam-se entre as serpentes do rio Araguaia as integrantes da família 
Boidae, por seu grande tamanho e rara beleza, como a jibóia (Boa constrictor 
amarali) e a sucuri (Eunectes murinus)., que dependem de ambientes com baixos 
índices de antropização. 

Nas imediações de lagos marginais do rio Araguaia não é rara a presença de 
sucuris com até cinco metros de comprimento. Durante as campanhas de campo foi 
freqüente a observação das cobras-d'água (Helicops spp.) nos cursos d'água da área 
de influência. Outro ofídio, observado com freqüência junto aos ambientes 
aquáticos, foi a jararacuçu-do-brejo (Mastigodryas bifossatus). Entre as 
consideradas peçonhentas destaca-se na área de influência a cascavel (Crotalus 
duríssus colillineatus) e a jararaca (Bothrops moojeni). 

Entre os lacertílios destaca-se, na área de influência desse rio, a iguana 
(Iguana iguana), que foi observada com frequência na vegetação ribeirinha, e dos 
teiús (Tupinambis spp.), que frequentam constantemente as matas ciliares. Os 
lacertflios mais observados área de influência direta do rio Araguaia foram o papa 
vento (Tropidurus torquatos), o calango (Cnemidophorus ocellífer). o teiú 
(Tupinambis sp.), a iguana (Iguana iguana) e o calango-verde (Ameíva ameiva). 

O rio Araguaia é um rio de planície de aproximadamente 2.115 km de 
comprimento e atravessa os estados de Mato Grosso, Goiás e Tocantins. É um curso 
de água composto basicamente de trechos com declividades suaves cortados por 
quedas e cachoeiras. 

O alto Araguaia drena as regiões da Serra dos Caiapós (GO); o médio Araguaia 
se estende entre Barra do Garças (GO) e a parte sul da Ilha do Bananal. Nesta região 
o rio atravessa uma grande planície que está sujeita a inundações anuais em 
decorrência do clima regional, formando nas margens lagos, praias e ilhas 
sedimentares como a Ilha do Bananal, a maior ilha sedimentar fluvial do mundo. O 
baixo Araguaia está compreendido entre a parte sul da Ilha do Bananal e a 
confluência do Araguaia com o rio Tocantins .. 

Urna das características dos rios tropicais é a presença de planícies de 
inundação {Welcornme, 1985), na região do rio Araguaia as planícies de inundação 
se localizam a montante da região da Ilha do Bananal. No período de setembro a 
março, ocorrem as chuvas (Brasil, 1977) que provocam uma invasão das águas 
planícies de inundação (flood pulse), que ficam alagadas até pouco depois do início 
da estação seca, que ocorre normalmente entre abril e agosto. 

As planícies de inundação estão estreitamente ligadas ao ciclo pluvial regional 
desde que este último junto às interconexões rio-planície de inundação são 
responsáveis pela integridade biológica deste ecossistema (sparks. 1995). 

Um dos habitats que permanecem presentes nas planícies de inundação 
durante o período da seca são os lagos. Os tipos básicos de lagos encontrados nas 
planícies de inundação do rio Araguaia são: lagos que estão ligados, por intermédio 
de um canal, com o rio (conhecidos na região como lagos de boca franca) e os lagos 
isolados completamente do canal principal do rio (Tejerina-Garro, 1996). 

Nos lagos, encontrados na planície de inundação do rio Araguaia, estão 
praticamente ausentes as macrófitas, que são características dos lagos amazônicos. 
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O substrato é formado principalmente por material vegetal (folhas e troncos} 
misturados ao material em suspensão, principalmente argila, que se deposita ao 
longo do período da seca (Tejerina-Garro, 1996). 

A bacia Amazônica, à qual pertencem os rios Araguaia, Tocantins e das 
Mortes, apresenta a maior diversidade de espécies de peixe do mundo. Segundo 
Bohlke. (1978) estima-se em três mil o número de espécies que podem ser 
encontradas nesta bacia. Santos et al. ( 1984) considera que a bacia amazônica 
contenha um terço das espécies de peixes do mundo. 

A interação entre os fatores bióticos como a distribuição geográfica dos 
organismos aquáticos e abióticos como a oxigenação, morfologia do rio e outros ao 
longo do perfil longitudinal dos rios, é responsável, em parte, pela riqueza de 
espécies de organismos aquáticos, entre os quais os peixes. 

Esta interação permite delimitar, de maneira geral, três seções ao longo de.um 
rio: os cursos superior (também denominado alto), médio e inferior (também 
denominado baixo) (Filho, 1975). Cada urna destas seções apresenta características 
próprias no que diz respeito à riqueza de espécies. Normalmente o número de 
espécies aumenta do curso superior cm direção ao inferior (Filho, 1975). 

A área de influência da hidrovia no rio Araguaia abrange o curso médio e 
inferior. No curso médio o levantamento sistemático realizado por Tejerina-Garro 
(1996), embora não exaustivo em termos de habitats, identificou 92 espécies de 
peixes presentes em lagos isolados e em lagos ligados ao canal principal. Muitas 
destas espécies, embora coletadas nos lagos, estão presentes no curso principal do 
rio. De acordo com Brasil (1982) 257 espécies foram identificadas no pólo Araguaia 
Tocantins, que compreende os trechos do baixo Araguaia, médio e baixo Tocantins. 

As migrações de peixes observadas nos rios tropicais estão relacionadas 
principalmente com os processos reprodutivos (Lowe-McConnell, 1975). Esta 
situação também é observada nos rios Araguaia e Tocantins (Brasil, 1982; Barthem 
et ai., 1991; Ribeiro et al., 1995). Estudos desenvolvidos por Bernhard et al. (1982) 
com espécies comerciais de peixes do baixo Araguaia mostram que Prochilodus 
nigricans (papa-terra), Ageneiosus brevifilis (fidalgo), Semaprochilodus brama 
(iaraqui). Schizodon vittatum (piau-vara), Pseudoplatystoma fasciatum 
(pintado) apresentam desovas nos meses de novembro e dezembro, período que 
coincide com a observação de migrações destas espécies. 

Contudo Brasil (1982) menciona que nos rios Araguaia e Tocantins as 
migrações de determinadas espécies, como as pertencentes ao gênero 
Brachyplatystoma (filhote, piramutaba) (Barthern et al., 1991), parecem não ter 
finalidades reprodutivas e sim trõficas, isto é tem por objetivo a procura de 
alimento. 

r: 

r: 

r: 

r: 
r- 
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r: 

Há que mencionar o estágio atual de conhecimento sobre a ictiofauna dos rios 
Araguaia, Tocantins e das Mortes não permite precisar com certeza se as migrações 
observadas em várias outras espécies de peixes são de ordem reprodutivas ou trófica. 

Os cardumes encontrados em regiões tropicais são formados principalmente 
por espécies pertencentes à ordem Characiforme (Lowe-McConnell, 19 75; Barthem 
et al., 1991). Esta situação também pode ser estendida aos rios Araguaia e 
Tocantins onde cardumes de caracídeos, como Prochilodus nigricans (papa-terra} 
foram amostrados por Costi et al. (1977) e por Tejerina-Garro (1991). Ribeiro et al. 
(1995) mencionam que nos rios Araguaia e Tocantins, os cardumes de caraciforrnes 
como Curimata spp (branquinhas), Prochilodus nigricans (papa-terra), 

r 
r· 
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- Semaprochilodus brama (iaraqui). colossoma sp. (caranha), Brycon spp 
(piabanha) são os mais comuns. 

Por outro lado a ordem Siluriforme também apresenta espécies migratórias 
nas bacia Araguaia-Tocantins (Barthem et al. 1991). Este autor menciona a presença 
de Brachyplatystoma filamentosum (filhote) no alto Araguaia. Esta espécie como 
outras do mesmo gênero são conhecidas como migratórias no rio Amazonas 
(Barthem et al. 1991). Segundo Ribeiro et al. (1995), as espécies de silurídeos 
migratórios mais comuns na bacia Araguaia-Tocantins são Pseudoplatystoma, 
fasciatum (pintado), Pinirampus pinirampu (barbado) e Ageneiosus sp. (fidaldo). 

No rio Araguaia, as migrações começam geralmente em novembro/dezembro, 
algumas em outubro (Brasil, 1982). Segundo informações de Ribeiro et ai. (1995) e 
de fiscais da fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás (FEMAGO), os cardumes 
são muito mais numerosos ao longo e a montante da Ilha do Bananal que a jusante 
da mesma. Esta situação é explicada por estes autores como sendo decorrente da 
contribuição, em termos de peixes, por parte dos inúmeros lagos de inundação 
presentes na Ilha do Bananal. Os cardumes uma vez formados se dirigem Araguaia 
acima até a região de corredeiras de Santa Isabel. Neste percurso, os cardumes se 
distribuem em direção às cabeceiras dos afluentes. 

Algumas espécies parecem desovar no canal do rio sendo que outras o fazem 
nos afluentes (Ribeiro et al., 1995). Logo após alguns peixes descem rio abaixo 
(rodada), porém outros podem morrer após a desova. Uma vez que os ovos eclodem 
e as larvas atingem o estado juvenil, estes, juntamente com os peixes adultos, se 
dispersam ao longo do rio, incluindo lagos e afluentes, devido à ação das enchentes 
(Rodriguez e Lewis, 1994; Ribeiro et al., 1995). 

O processo migratório nos peixes parece ser estimulados pela interação de 
diversos fatores ecológicos, porém Azevedo ( 19 70) menciona que três fatores 
parecem ter uma contribuição maior: as cheias grandes e prolongadas a interação 
com temperaturas elevadas da água e turbidez reduzida. Lowe-McConnell (1975) 
menciona que um dos fatores principais que estimulam o processo de migração é o 
aumento do nível da água (enchentes) em virtude do período das chuvas. 

Brasil ( 1982) menciona a existência de 25 espécies endêmicas no pólo Araguaia 
- Tocantins. Por sua vez Vari e Reis (1995) sugerem que Curimata acutirostris 
(Branquinha), uma nova espécie identificada, seja uma provável espécie endêmica da 
região do alto Araguaia. Ainda Ribeiro et al. (1995) menciona que Laemolyta petiti 
(piau), Leporinus affinis (piau-flamengo). Sartor tucuruiense. Rhinopetitia 
myersi, Tocantinsia depressa, Serrasalmus geryí (piranha), Mylesinus 
pauscisquamatus (pacu) e várias espécies de Crenicichla (jacundá) são endêmicas 
da bacia Araguaia - Tocantins. Contudo, várias outras espécies devem se enquadrar 
nesta categoria conforme novos estudos sistematizados sejam realizados na região 
em questão. 

De acordo com os levantamento realizados por Bernhard et al.(1982) no baixo 
Araguaia, Brasil (1982) no pólo Araguaia - Tocantins, Santos et al. (1984) no rio 
Tocantins e Tejcrina-Garro (1996) nos lagos da planície de inundação do médio 
Araguaia, foram selecionadas as principais espécies de interesse comercial 
encontradas na área de influência da hid.rovia. A designação das espécies comerciais 
esta baseada, principalmente, em dois critérios: a procura e aceitação por parte do 
consumidor e a abundância da espécie. Cabe ressaltar ainda que a espécie Arapaima 
gigas (pirarucú) é apreciada pelos pescadores {Ribeiro et al. 1995) embora a 
proibição de pesca da mesma em virtude de extinção. 
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Durante as atividades de coleta de informações biológicas da ictiofauna do 

Araguaia e do Tocantins realizada entre 20 de julho e 04 de agosto foram 
entrevistados alguns moradores ribeirinhos com conhecimentos práticos sobre a 
pesca regional. Segundo as informações fornecidas por estes, no rio Araguaia, 
especificamente na região de Conceição do Araguaia (PA), as espécies preferidas pelos 
turistas e moradores são: Ageneiosus sp (fidalgo), diversas espécies de Leporinus 
(piau). Pseudoplatystoma fasciatum (pintado), exemplares jovens de Paulicea 
lutkeni (jaú) assim como Arapaima gigas (pirarucu), este último trazido da llha do 
Bananal. No rio Tocantins, Colossoma brachypomum (caranha) é bastante 
apreciada na região proxima da cidade de Lajeado (TO) e Estreito (MA). Exemplares 
de Pseudoplatystoma fasciatum (pintado) e Paulicea Iutkeni (iaú) assim como de 
Prochilodus nigricans (papa-terra) também são pescados. 

Entre as espécies de peixes presentes na Lista Oficial de Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção (lbarna, 1989) apenas o Arapaima gigas (pirarucu) 
é encontrado na bacia do rio Araguaia. 

Contudo, o desenvolvimento humano neste século tem sido um processo 
ameaçador sobre a capacidade de sobrevivência de muitos organismos (Júnior, 
1983) incluindo os peixes. Esta ameaça, representada por diversas ações antrópicas, 
pode ser observada ao longo do rio Araguaia (GEMVA, 1984; Ahlstrõm e Svensson, 
1994; Teierina-Garro, 1996). Um exemplo desta situação pode ser a relatada pelos 
moradores ribeirinhos da região de Conceição do Araguaia (PA), os quais 
mencionam que Brachyplat:ystoma filamentosum (filhote) é atualmente difícil de 
ser pescado na região, o que condiz com as informações mencionadas por Ribeiro et 
al. (1995). 

r: 
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r: Corno características gerais, o rio Araguaia apresenta alta condutividade 

(Ribeiro et al., 1995) (Quadro 4.1.3.2.6) o que implica em águas relativamente ricas 
em nutrientes orgânicos e inorgânicos (Ivanissevich, 1995). Ainda segundo este 
último autor o pH de águas brancas varia entre 6,2 e 7,2, valores estes que são 
observados no rio Araguaia(Quadro 4.1.3.2.6). Além desta característica os rios de 
"águas brancas" se caracterizam por apresentar elevado percentual de fons cálcio, 
magnésio, sódio e potássio mesmo após ocorrer sedimentação do material em 
suspensão {lvanissevich, 1990). 

QUADRO 4.1.3.2.6 - VALORES DOS FATORES ABIÓTICOS 
RELAOONADOS À ICTIOFAUNA NOS RIOS ARAGUAIA E 
TOCANTINS, DE ACORDO COM OS DADOS DE RIBEIRO ET AL. 
(1995), PARA O MÉDIO/BAIXO ARAGUAIA E TOCANTINS, E DE 
FADESP (1996) PARA MÉDIO/BAIXO ARAGUAIA.(*) MÉDIA DOS 
VALORES ENCONTRADOS. 

r: 
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Rio Curo Temp. PH Fator Oxigênio Transp. 
Do Rio ºC Abiótico Dissolvido cm 

Condutivi. Mg/l us 
Araguaia médio 29,0 - 6,2 - 7,8 24,2-48,2 7,0- 7,9 61 6* 

baixo 30,0 5,3 - 7,8 19,3 - 33,4 5,2 - 8,1 48~ 
Tocantins médio 29,0 - 6,5 - 6,7 - 5,9 - 7,8 - 

baixo 31,0 6,8 - 3,75 - 
29,5 - 
29,7 
29,3 
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Embora os dados limnológicos disponíveis sobre a bacia Araguaia - Tocantins 
seiam limitados e em alguns casos pontuais no espaço e no tempo algumas 
comparações de ordem ilustrativa podem ser feitas. O quadro 4.1.3.2.6 mostra os 
valores registrados para os diferentes cursos do Araguaia, Tocantins e rio das 
Mortes dos fatores abióticos mais comuns e ligados diretamente à comunidade 
aquática, incluindo os peixes. 

No caso dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes não existem estudos 
suficientes que indiquem similaridades e diferenças, a nivel global, ente as 
comunidades de peixes encontrados em cada um destes. Contudo desde que estes 
compartilham uma mesma região geográfica com clima similar, pelo menos na área 
de influência globais, pode se considerar que não existam diferenças significativas 
entre as comunidades de peixes destes rios. 

A Hidrovia Araguaia - Tocantins tem sua área de influência direta no curso 
médio e baixo dos rios Araguaia e das Mortes e no curso médio do rio Tocantins. De 
acordo com Filho (1975), a parte média de um rio, ao contrário do que acontece no 
curso superior (alto) dos mesmos, está presente uma ictiofauna variada e abundante 
com peixes de escama e de couro de grande porte com hábitos carnívoro, herbívoro e 
onívoro e muitas espécies de pequenos peixes. Esta situação pode ser observada nos 
rios Araguaia e Tocantins onde encontramos espécies de grande porte (de escama e 
de couro) de hábito carnívoro com por exemplo: Hidrolyrus scomberoides 
(cachorra), Phractocephalus hemioliopterus (pirararaj: Pseudoplatystoma 
fasciatum {pintado): herbívoro tais como Mylossoma duriventre (pacu-manteiga), 
espécies do gênero Myleus (pacu) e Colossoma brachypomum (caranha) 
principalmente no rio Tocantins: e onívoro como Geophagus surínamensís (acará), 
Hemiodopsis argenteus (voador),Hemiodus microcephalus (voador} além de 
peixes de pequeno porte como espécies do gênero Astyanax (Iambarf), Triportheus 
(sardinhas), Curimata (branquinhas). Segundo filho (1975) na região média de um 
rio pode-se encontrar ainda variada e significativa fauna bentônica, formada 
principalmente por Chironomídeos ao longo do rio Araguaia (Fadesp, 1996), e 
fitoplâncton, representado por Diatomáceas e Chlorophyceas quando considerado 
todo o curso do rio Araguaia (Fadesp, 1996), assim como fungos e bactérias 
decompositores de matéria orgânica. Ainda de acordo com este autor, ocorre 
também boa penetração de luz e índices de oxigênio dissolvido apropriados para a 
fauna aquática (variando entre 7,0 e 7,7 mg/l para o médio Araguaia e entre 5,9 e 
8,5 mg/l para o médio Tocantins) água pouco turva (entre 38 e 75 cm de disco de 
Secchi para o médio Araguaia), temperatura média (entre 24,9 a 29 ºC para o médio 
Araguaia e entre 25, 9 e 29 ºC para o médio Tocantins), profundidade razoável e rica 
vegetação marginal, esta última alterada em alguns dos trechos dos rios Araguaia e 
Tocantins. 

As características da parte baixa de um rio são similares ao da parte média 
(Filho, 1975). Contudo pode-se esperar um número maior de espécies de peixes, 
como por exemplo as 92 espécies descritas por Tejeriria-Garro (1996) para o médio 
Araguaia contra 257 descrita por Brasil (1982) para o baixo Araguaia, assim como 
uma variedade maior de hábitos alimentares entre os peixes. Espécies carnívoras 
presentes na região baixa do Araguaia e Tocantins são: Raphiodon vu)pinus 
(facão), Serrasalmus rhombeus (piranha preta), Cíchla temensís (tucunaré), 
espécies do gênero Boulengerella (bicuda), Serrasalmus sp. (piranha), Ageneiosus 
sp. (fidalgo), Sorubimichtys planiceps (peixe-chicote), Pseudoplastystoma 
fasdatum (pintado), Pimelodina flavipinis (mandi-rnoela), Pinirampus 
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pinirampu (barbado) entre outros; herbívoros como as espécies de MyJeus (pacu) e 
Leporínus (piau), Colossoma brachypomum (caranha); onívoros como Pimelodus 
blochii (mandi-chorãol, Geophagus su.rinamensis (acará), Hemiodopsis 
argenteus {voador), Hemíodus microcephalus (voador); iliófagos como 
Semaprochilodus brama (jaraquf), Prochilodus nigricans (curimata), espécies do 
gênero Curimata (branquinhas). Na parte baixa dos rios também se espera 
abundante e variada flora e fauna bentônica (Filho, 1975). Isto pode ser evidenciado 
nos dados disponíveis sobre o rio Araguaia onde segundo o Fadesp (1996) há uma 
predominância de espécies da familia Chironomidae (insetos aquáticos) com 
densidade elevadas quando comparadas ao do médio Araguaia. Ainda segundo este 
relatório as algas da classe Chlorophyceae apresentam maior riqueza de espécies 
na região do baixo Araguaia e as diatomáceas apresentam elevada densidade 
fitoplantônica ao longo de todo o rio. Ainda na parte média de um rio a penetração 
da luz é fraca em conseqüência do material em suspensão que torna a água turva, 
pouco oxigenada com alta temperatura e profundidade assim como com abundante 
matéria orgânica no leito do rio (Filho, 1975). Alguma destas características podem 
ser encontrada no rios Araguaia e Tocantins. Os valores de oxigênio dissolvido no 
baixo Araguaia oscilam entre 5,2 e 8,7 mg/1 e no baixo Tocantins, na altura da 
barragem de Tucuruí, os valores encotrados foram de 3.75 mg/I. A temperatura 
oscila entre 28 e 29 ºC e no Tocantins apresenta 29,3 ºC. A transparência da água 
no baixo Araguaia apresenta, em média, 48 cm do disco de Secchi. 

Teierina - Garro et al. (in press) sugerem que um outro fator abiótico de 
considerável importância na distribuição de peixes é a transparência da água, a qual 
deve ser incluída nos parâmetros medidos quando da co1eta de peixes. 

Contudo, dentre as variáveis oxigênio dissolvido, pH, temperatura, 
condutividade, transparência, profundidade as duas últimas parecem ser mais 
importantes na estruturação das comunidades de peixes. Teierina - Garro ( 1996, in 
press) concluíram que em 11 variáveis, que incluíam o oxigênio dissolvido, o ph, a 
temperatura e a condutividade entre outros, a transparência da água e a 
profundidade influenciam a estrutura das comunidades de peixes em lagos de 
inundação do rio Araguaia. Resultados semelhantes que ressaltam a importância da 
transparência da água foram encontrados por Rodríguez e Lewis {1994) nos lagos 
da planície de inundação do rio Orinoco (Venezuela) e por Landivar (1995) nos lagos 
de inundação do rio Vinces no Equador. 

Embora selam relativamente conhecidos os fatores que determinam a 
estrutura das comunidades de peixes em lagos, a situação não é a mesma quando se 
trata dos sistemas lóticos. isto é, os rios. Nestes pode-se esperar que haja influência 
da transparência, principalmente desde que ao longo de um ciclo sazonal observam 
se baixas transparências durante o período das chuvas em virtude do material 
transportado pela correnteza e altas transparências durante o período da seca 
quando a correnteza diminui assim como a quantidade de material em suspensão. 
Por outro lado, muitas espécies presentes nos lagos também são encontradas nos 
rios. Contudo é importante ressaltar a dinâmica dos ambientes lóticos onde a 
velocidade da água é maior e transporta rapidamente o sedimento. 

No rio Araguaia 29 espécies foram coletadas no travessão de Aruanã. O 
mesmo número de espécies foi coletado no travessão Barreira. No travessão Santa 
Maria Velha 33 espécies foram identificadas. As espécies estão agrupadas em 13 
famílias e cinco ordens no travessão de Aruanã, 14 famílias e cinco ordens no 
travessão Santa María Velha e 15 famílias e quatro Ordens no Travessão Barreira. 
O número de indivíduos, quando considerada a ordem e os três afloramentos 
amostrados no rio Araguaia, foi maior nos characiformes (famílias Anostomidae e 
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Charaddae) e siluriformes (famílias Auchenipteridae e Loricariidae) que nas 
outras ordens presentes. A contribuição maior em número de indivíduos 
characiforme no travessão de Aruanã, Santa Maria Velha e Barreira foi da espécie 
Prochilodus nigricans (38 exemplares}, Laemolyta petiti {19 exemplares) e 
Boulengerella ocellata e Laemolyta petiti (15 exemplares em ambos os casos), 
respectivamente. Quando considerados os silurídeos Pimelodus blochii (12 
exemplares) no travessão Aruanã e Tatia sp. (24 exemplares) no travessão Santa 
Maria Velha e Barreiras foram os mais feqüentes. 

Qµando os dados coletados são analisados e agrupados por cada rio observa-se 
o mesmo padrão descrito na comparação entre ponto de amostragem, isto é, os 
characiformes e os siluriformes são os indivíduos mais freqüentes. Entre as famílias 
de caracídeos do rio Araguaia tem destaque a Anastomidae (71 exemplares) 
representada principalmente pela espécie Prochilodus nígrícans: entre os siJurídeos 
Auxhenípterídae (101 exemplares) principalmente representada por Tatia sp. E a 
Loricariidae (120 exemplares) com destaque para um cascudo ainda não 
identificado. 
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Vários representantes do silurídeos e dos caracídeos estão associados a habitat 
pedregoso (Santos et al., 1984). Esta situação é observada nos afloramentos 
rochosos amostrados. Ainda mais especificamente pode-se mencionar que os 
silurídeos, principalmente os loricarídeos, são abundantes neste tipo de habitat em 
virtude das adaptações apresentadas por estes. Moyle e Cech (1996) mencionam que 
os siluriforme apresentam adaptações para se alimentar sugando ou rasgando algas 
do substrato rochoso e podem utilizar suas bocas para permanecerem aderidos ao 
substrato em locais de alta velocidade da água. 

Entre as espécies de caracídeos amostrados, Plagíoscíon squamosissimus 
(corvina branca), Pachyrus schomburgkii (corvina), Geophagus surinamensis 
(acará): de siluriformes com Ageneiosus sp. (fidalgo), Paulícea lutkení (jaú) 
Pirirampus pinirampu (barbado), Pimelod.ina flavipinis (rnandi-moela), Cetopsis 
cf. Caecutíens (candiru), e os cascudos Pseudacantbicus spinosus, Panaque 
nigrolineatus, Hypostomus cf. emarginatus, Hemaciancistrus niveatus, 
Loricaria sp. Têm habitat em locais pedregosos (Santos et al., 1984). Várias destas 
espécies são também encontradas no rio das Mortes. 

Outras espécies como Rhaphiodon vulpinus (facão), Prochilodus nigricans 
(papa-terra), Leporinus friderici e outros tipos de piaus amostradas nos pedrais do 
rios Araguaia, Tocantins e das Mortes devem ser consideradas como passageiras, 
desde que se encontravam, no momento da coleta, em processo de migração 
{observação pessoal nos rios Araguaia e Tocantins). Outras espécies , tais como 
Bouloungerella ocellata (bicuda), Cichla ocellaris (tucunaré), e outros tipos de 
predadores parecem utilizar os pedrais como locais de alimentação. 

No caso dos rios tropicais, como o rio Araguaia, a interação entre o meio 
aquático e o terrestre é promovida ciclicamente pelas oscilações no nível da água em 
conseqüência do ciclo pluviornêtrico (jlood pulse) 

A resposta dos animais, incluindo peixes e mamíferos, às oscilações cíclicas do 
nível da água se expressa em características adaptativas encontradas ao longo do 
ecossistema rio - planície de inundação (Bayley, 1995). 

As planícies de inundação tem um papel importante nos ecossistemas fluviais 
desde que promovam a troca de nutrientes e organismos entre os diferentes tipos de 
habitats, contribuindo assim para aumentar a produtividade biológica do 
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ecossistema fluvial - planícies de inundação (Sparks, 1995). As comunidades de 
peixes dos rios e dos lagos se renovam a cada período sazonal, por ocasião das 
enchentes, que permitem que peixes jovens e adultos possam chegar às planícies e 
posteriormente permanecer nos lagos durante a época da seca, assim como 
distribuir-se ao 1ongo da bacia (Rodríguez e Lewis, 1994). 

Karr {1981, 198 7) assinala que nas comunidades de peixes podem ser 
encontradas espécies que representam diferentes níveis tróficos (omnívoros, 
herbívoros, insectívoros, planctívoros, piscívoros) além de consumirem alimentos 
originários dos ambientes terrestres e aquáticos. 

Na vegetação coberta pelas águas durante o período das chuvas, os- peixes 
constituem o mais abundante e diversificado grupo entre os vertebrados (Goulding, 
1993). Embora a diversidade de espécies encontrada nos rios sob influência da 
Hidrovia Araguaia - Tocantins não seia tão numerosa quanto a encontrada no rio 
Amazonas, muitas espécies são comuns a este último e aos rios Araguaia, Tocantins 
e das Mortes. Estas espécies exploram habitats semelhantes nos rios mencionados. 

Espécies da ordem Characiformes como os Leporínus (piaus), Myleus (pacús) 
e outros são essencialmente herbívoros possuindo fortes dentes que aiudam a 
quebrar a casca de determinadas sementes consumidas. Os siluriformes também se 
alimentam de sementes, as quais são ingeridas inteiras, fato este que sugere uma 
provável relação mutualística entre peixes e árvores que permite a dispersão destas 
últimas (Goulding, 1993). 

Porém, a exploração da vegetação submersa por parte dos peixes não se 
restringe ao aspectos acima mencionados. Goulding (1993) menciona que na bacia 
amazônica as espécies de peixes do gênero Semaprochilodus, gênero encontrado 
também na área de influência da Hidrovia Araguaia - Tocantins, são importantes 
detritívoros, isto é, removem o substrato da vegetão inundada, formado de folhas, 
lodo e outros, à procura de alimento. 

A vegetação inundada durante a época das chuvas não só oferece novos 
habitats a serem explorados pelos peixes à procura de alimento como locais onde as 
formas jovens e de espécies consideradas forrageiras, como curirnata e outros, 
podem se refugiar diminuindo a pressão de predação. 

4.1.3.2 Fauna do Rio das Mortes 
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Em virtude de apresentar menores índices de antropização 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 marnffera. 

Algumas espécies como o cervo (Blastocerns dichotomus) e o veado-mateiro 
(Mazama americana), já pouco encontradas em outras áreas de donúnio dos 
cerrados, foram observadas com freqüência nas campanhas de campo, muitas vezes 
atravessando o rio a nado. O mateiro é alvo muitas vezes da caça para a subsistência 
na região, assim como outras espécies de valor cinegético, como: 

Agouti paca Paca 
Tayassu tajacu Cateto 
Tayassu pecari Queixada 
Mazama gouazoubira Veado-catingueiro 
Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 
Tapfrus terrestrís Anta 
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Dasyprocta azarae Cu tia 
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Duas áreas na região, as reservas indígenas Xavante de Areiões e Pimentel 
Barbosa, por apresentarem menores índices de antropização que as demais 
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 razão de várias espécies participarem da 
alimentação dessas. 

Outra região que se destaca, na área de influência ao longo do Rio das Mortes é 
o denominado "Pantanal do rio das Mortes", que ocupa urna área de cerca de 80.000 
hectares e apresenta elevados índices de conservação, constituindo, junto com a 
Reserva Xavante Pimentel Barbosa, uma área de aproximadamente 400.000 
hectares, representando a maior área contínua do cerrado, ainda com elevados 
índices de conservação. 

A maior abundância e freqüência de espécies de médio porte, como os 
cervídeos, que participam da cadeia alimentar dos grandes felinos brasileiros, como 
a onça-pintada {Panthera onca ) e a suçuarana (Felis concolor), favorece a 
presença da comunidade faunística que ocupa o topo da cadeia trófica regional. 

Na realização dos trabalhos de campo, constataram-se zonas ecotonais 
bastante abruptas entre o cerrado, no sentido restrito, e a mata ciliar, sendo que 
geralmente essa zona é representada por um ambiente úmido, recoberto por campos 
ou veredas, e representam áreas de concentração da fauna mamífera, em suas 
peregrinações tróficas e reprodutivas. Nessa áreas é comum a presença de lagos ou 
lagoas perenes ou temporárias, que desempenham importante papel na cadeia 
ecológica regional. 

Algumas espécies, que ocorrem nas áreas de domínio dos cerrados, aparecem 
com alta freqüência nessa região, destacando-se as seguintes: 

Cerdocyon thous 
Tamandua tetradactyla 
Didelphis albiventlis 
Euphractus sexcinctus 
Cebus apella 
Nasua nasua 
Fdis tigrina 
Felis wiedii 
Mazama gouazoubira 
Hydrochaeris hydrochaeris 
Dasyprocta azarae 
Sylvilagus brasiliensis 

Cachorro-do-mato 
Meleta 
Gambá-de-orelha-branca 
Tatu-peba 
Macaco-prego 
Quati 
Gato-do-mato-pequeno 
Gato-maracajá 
Veado-catingueiro 
Capivara 
Cu tia 
Tapiti 
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Algumas espécies que integram a relação dos mamíferos brasileiros ameaçados 
de extinção ocorrem na região do rio das Mortes, com destaque para as seguintes 
espécies: 

Devido aos índices de conservação dos habitats faunísticos ao longo do rio das 
Mortes serem mais elevados que nos rios Araguaia e Tocantins, e à presença de áreas 
como as reservas Xavante e o "Pantanal do Rio das Mortes", a avifauna regional é 
diversificada e conta com populações com elevados índices de abundância e 
freqüência. 

A ornitofauna predominante, observada durante os trabalhos de campo na 
área de influência direta desse rio, é a característica dos ambientes abertos do 
cerrado, como o cerrado no sentido restrito, os campos e as veredas, tais como a 
seriema (Cariama cristata), a ema (Rhea americana), a perdiz (Rhynchotus 
rufescens). a codorna (Notbura maculosa), a curicaca (Theristicus caudatus), o 
quero-quero (Vanellus chílensís), a coruja-buraqueira (Athene cunícularia). a 
maria-branca (Xolmis cínerea) e o pica-pau-do-campo (Colaptes campestrís), 
dentre outras. 

Nos ambientes higrófilos ao longo do rio, evidenciou-se, na realização dos 
trabalhos de campo, a presença de socós e garças (ardeídeos), martins-pescadores 
(alcedinídeos), pato-do-mato e marrecas (anatídeos). tuiuiú e cabeça-seca 
(ciconídeos) e as jaçanãs, saracuras e pintos-d'água (jacanídeos e ralídeos). 

As praias e matas ciliares do rio das Mortes, apesar de serem geralmente 
estreitas, se intercomunicam-se com as fisionomias tipo veredas, constituindo 
importante zona de dispersão da comunidade faunística regional e habitat de várias 
espécies de aves, como o mutum (Crax fasciolata), o pavãozinho-do-pará 
(Eurypyga helías), a alma-de-gato (Piaya cayana), o bico-de-agulha (Galbula 
ruficauda), o tucanuçu (Ramphastos toco), o bico-de-brasa (Monasa nigrifrons), 
as chocas (Thamnophilus spp.), o soldadinho (Antilopbia galeata) e a cigana 
(Opisthocomus hoazin). 

r: 

Priodontes ma.ximus 
Myrm.ecophaga tridactyla 
Chrysocyon brachyurus 
Speothos venaticus 
Felis concolor 
Felis pardalis 
felis tigrina 
Felis wiedii 
Panthera onca 
Lutra longicauclis 
Pteronura brasiliensis 
Blastocerus dichotomus 
Ozotocerus bezoartícus 
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Tatu-canastra 
Tamanduá-bandeira 
Guará 
Cachorro-do-mato-vinagre 
Suçuarana 
Jaguatirica 
Gato-do-mato 
Gato-maracajá 
Onça-pintada 
Lontra 
Ariranha 
Cervo 
Veado-campeiro 
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Ao longo do rio foram freqüentemente observadas espécies como o biguá 
(Phalacrocorax olivaceus), o bíguatinga (Anhinga anhinga), as gaivotas 
(Phaaetusa simplex e Sterna supercílíarís), a andorinha-do-rio (Tachycineta 
albiventer), o martim-pescador (Megaceryle torquata), além de várias espécies de 
ardeídeos. 

- 
Chama a atenção na região a ocorrência considerável de algumas aves já 

bastante raras em outras regiões da área de influência, como o pavãozinho-do-pará 
(Eurypygas helias), o urubu-rei (Sarcoramphus papa), o pato-do-mato (Canina 
moschata), o mutum (Crax fasciolata), o socó-boi (Trigrisoma líneatum), e 
várias espécies de psitacídeos, como a arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) e 
a arara-vermelha (Ara chloroptera). 

Várias espécies de aves têm alto valor cinegético na área de influência do rio 
das Mortes, tanto para as populações nativas, como para as que aí se estabeleceram 
ao longo do avanço da fronteira agrícola na região, como os mutuns e jacus 
(cracideos). a jaó (Crypturellus undulatus), o macuco (Tinamus solitarius), a 
perdiz (Rhynchotus rufescens) e o pato-do-mato (Cairina moschata), entre 
outras. 

- 
Aves de alto valor como xerimbabo encontram-se na região, com destaque 

para o bicudo (Oryzoborus maximiliani), o curió (Oryzoborus angolensís) e 
várias espécies de psitacídeos como o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva). 

Os lagos marginais, freqüentes ao longo do rio, compõem excelente ambiente 
para as populações de crocodilianos, sendo notada, nesses locais, a presença de 
espécimes adultos e juvenis de jacaretinga (Caiman e. crocodilus). 

Os ambientes higrófilos, que geralmente localizam-se nas zonas de transição 
da mata ciliar para o cerrado, representam habitat para inúmeras espécies de 
anfíbios, entre as quais se destacam as relacionadas na tabela a seguir, elaborada a 
partir da campanha de campo realizada em agosto de 1997. 

Entre os ofídios aquáticos, foi constatada a presença de duas espécies de 
cobras-d'água na área de influência direta, Helícops carinicaudus e Helicops 
modestus, que deverão sofrer maior influência direta do empreendimento. Várias 
outras espécies encontram-se presentes na área de influência direta da hidrovia 
nesta região, com destaque para a sucuri (Eunectes murinus) e para a jibóia (Boa 
constrictor amaralí), 

Os lacertílios encontram-se na área de influência especialmente devido aos 
bons índices de conservação de seus habitats, destacando-se a presença das seguintes 
espécies observadas durante as campanhas de campo. 

Iguana iguana Iguana 
Am.eiva ameiva Calango-verde 
Cnemidophorus ocellifer Calango 
Tupinambis rufescens Teiú 
Tropiduros sp. Papa-vento 
Mabuya bistriata Briba 
Micrablepharu.s maximiliani Briba-do-rabo-azul 

- 

- 
- 
- - 

No rio das Mortes, a planície de inundação localiza-se nas margens do mesmo 
no encontro deste rio com o Araguaia. 
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. ' - Nesta região, durante o período de setembro a março ocorre o período de 

chuvas (Brasil, 1977), o que provoca uma invasão das águas nas planícies de 
inundação (ftood pulse) que ficam estas alagadas até pouco depois do início da 
estação seca, normalmente entre abril e agosto. 

As planícies de inundação estão estreitamente ligadas ao ciclo pluvial regional 
desde que este último junto às interconexões rio-planície de inundação são 
responsáveis pela integridade biológica deste ecossistema (Sparks, 1995). 

Um dos habitats que permanecem presentes nas planícies de inundação 
durante o período da seca são os lagos. Os dois tipos básicos de lagos encontrados 
nas planícies de inundação são: lagos que estão ligados, por intermédio de um canal, 
com o rio (conhecidos na região como lagos de boca franca) e os lagos isolados 
completamente do canal principal do rio. 

Nos lagos encontrados na planície de inundação do rio estão praticamente 
ausentes as macrófitas, que são características dos lagos amazônicos. O substrato é 
formado principalmente por material vegetal (folhas e troncos) misturados ao 
material em suspensão, principalmente argila, que se deposita ao longo do período 
da seca (Teierina-Carro, 1996). 

A bacia Amazônica, à qual pertence o rio das Mortes, apresenta a maior 
diversidade de espécies de peixes do mundo. Segundo Bohlke et al. {19 78), estima-se 
em três mil o número de espécies que podem ser encontradas nesta bacia. Santos et 
al. ( 1984) considera que a bacia amazônica contenha um terço das espécies de peixes 
do mundo. 

A interação entre os fatores bióticos, como a distribuição geográfica dos 
organismos aquáticos, e abióticos, tais como a oxigenação, morfologia do rio e 
outros, ao longo do perfil longitudinal dos rios, é responsável, em parte pela riqueza 
de espécies de organismos aquáticos, entre os quais os peixes. 

Vari (1988) no estudo sobre a zoogeografia de peixes da família Curimatidae 
indica que exitem muitas regiões não exploradas (terra incógnita) no domínio 
biogeográfico Neotropical, incluindo as regiões do Brasil Central que contém os rios 
Araguaia, Tocantins e das Mortes. Esta situação pode ser estendida a outras famOias 
de peixes. Especificamente na região de influência da Hidrovia Araguaia - 
Tocantins, o Rio das Mortes se enquadra na descrição de Vari (1988), onde as 
informações sobre a ictiofauna regional se restringem apenas a dados de algumas 
espécies de peixes. 

Por outro lado, há que se considerar que, como os rios Araguaia, Tocantins e 
das Mortes pertencem a uma mesma bacia hidrográfica, muitas das espécies 
encontradas têm ampla distribuição geográfica, isto é, são encontradas nos três rios 
em estudo. Isto é possível, segundo Bohlke et al. (1978), principalmente para peixes 
de grande porte, que costumam exibir pequena variação de uma localidade para 
outra enquanto que os grupos de peixes de pequeno porte são representados por 
inúmeros espécies. 

Há que se mencionar que o estágio atual de conhecimento sobre a ictiofauna 
dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes não permite precisar com certeza se as 
migrações observadas em várias outras espécies de peixes são de ordem reprodutiva 
ou trófica. 
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O processo migratório dos peixes parece ser estimulados pela interação de 
diversos fatores ecológicos, porém Azevedo (1970) menciona que três fatores podem 
ter uma contribuição maior: as cheias grandes e prolongadas em interação com 
temperaturas elevadas da água e turbidez reduzida. Lowe-McConnell ( 1975) aponta 
que um dos fatores principais que estimulam o processo de migração é o aumento 
do nível da água (enchentes) em virtude do período das chuvas. 

Segundo Bohlke et ai. (1978), parece existir um endemismo acentuado em 
bacias isoladas e em bacias hidrográficas grandes. Na área de influência da hidrovia 
os rios Araguaia, Tocantins e das Mortes se enquadram na definição de uma bacia 
hidrográfica grande, vista a sua área de drenagem. 

Durante os trabalhos de campo realizados no Rio das Mortes foi possível 
observar uma alta predileção dos habitantes ribeirinhos por espécies dos gêneros 
Myleus e Leporinus, sendo que no cardápio dos restaurantes rústicos ribeirinhos, na 
"estrada do calcário", junto ao Rio das Mortes, onde foi montada uma estação de 
amostragens, é freqüente a oferta desses peixes. Ao longo do Rio Borecaia, notou-se 
a realização da pesca por "tinguijamento', feita por populações indígenas. 

Entre as espécies de peixes presentes na Lista Oficial de Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção (lhama, 1989) apenas o Arapaima gigas 
(pirarucu) é encontrado no Rio das Mortes. 

No caso dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes não existem estudos 
suficientes que indiquem similaridades e diferenças, a nivel global, entre as 
comunidades de peixes encontrados em cada um destes. Contudo desde que estes 
compartilham uma mesma região geográfica com clima similar, pelo menos na área 
de influência global pode-se considerar que não existam diferenças significativas 
entre as comunidades de peixes destes rios. 

A Hidrovia Araguaia - Tocantins tem sua área de influência direta nos cursos 
médio e baixo dos rios Araguaia e das Mortes e no curso médio do rio Tocantins. De 
acordo com Filho (1975), a parte média de um rio, e ao contrário do que acontece 
no curso superior (alto) dos mesmos, está presente uma ictiofauna variada e 
abundante com peixes de escama e de couro de grande porte com hábitos carnívoro, 
herbívoro e onívoro e muitas espécies de pequenos peixes. 

Cabe ressaltar que, devido ao impedimento de realizar amostragens no trecho 
do rio das Mortes, nas proximidades da Reserva Xavante, foi amostrado apenas um 
pedral. Desta maneira, os dados coletados são mais ilustrativos. 

Na amostra realizada no rio das Mortes indica a presença de 20 espécies 
distribuídas em três ordens e oito famílias. Muitas das espécies amostradas, como 
Colossoma braclúpomum (caranha), Geophagus surinamensis (carã). Pachyrns 
schomburgkfítcorvina). Geophagus surinamensis (corvina), Hypostomus cf. 
emagínatus (cascudo), Hassar sp. estão relacionados a ambientes de corredeiras, 
que são os encontrados nos pedrais. 

As planícies de inundação têm um papel importante nos ecossistemas fluviais 
desde que promovem a troca de nutrientes e organismos entre os diferentes tipos de 
habitats, contribuindo assim a aumentar a produtividade biológica do ecossistema 
fluvial - planícies de inundação (Sparks, 1995). As comunidades de peixes dos rios e 
dos lagos se renovam a cada período sazonal por ocasião das enchentes que 
permitem que peixes jovens e adultos possam chegar às planícies e posteriormente 
permanecer nos lagos durante a época da seca, assim como distribuir-se ao longo da 
bacia (Rodríguez e Lewis, 1994). 
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Karr (1981, 1987) assinala que nas comunidades de peixes podem ser 
encontradas espécies que representam diferentes níveis tróficos (omnívoros, 
herbívoros, insectívoros, planctívoros, piscívoros) além de consumirem alimentos 
originários dos ambientes terrestres e aquáticos. 

Espécies da ordem characiformes, como os Leporinus (piaus), Myleus (pacus) 
e outros são essencialmente herbívoros, possuindo fortes dentes que ajudam a 
quebrar a casca de determinadas sementes consumidas. Os siluriformes também se 
alimentam de sementes, as quais são ingeridas inteiras, fato este que sugere urna 
provável relação mutualística entre peixes e árvores o que, permite a dispersão 
destas últimas (Gouldíng. 1993). 

A construção da Hidrovia Araguaia - Tocantins abrangerá, no rio Araguaia, o 
trecho entre a cidade de Aruanã e a confluência deste rio com o Tocantins. Por sua 
vez, no rio Tocantins este empreendimento compreenderá o trecho entre as cidades 
de Miracema do Tocantins e Estreito. No rio das Mortes, a hidrovia se instalará no 
trecho compreendido entre Nova Xavantina e a confluência deste rio com o 
Araguaia. 

No rio das Mortes, quatro travessões e dois pedrais sofrerão intervenção. Estes, 
travessões e pedrais se encontram nas proximidades da cidade de Nova Xavantína - 
MS (Brasil 1996). 

4.1.3.3 Fauna do Rio Tocantins 
Correlacionado tanto com a floresta amazônica, quanto com as caatingas do 

Nordeste, o Rio Tocantins apresenta características ecológicas diferenciadas do Rio 
Araguaia, sendo que na área de influência do empreendimento, entre Miracerna do 
Tocantins e Estreito, encontra-se praticamente sob a área de domínio dos cerrados. 
As matas ciliares do rio são pouco representativas, geralmente apresentando zonas 
ecotonais abruptas com o cerrado no sentido restrito, constituindo-se zona de 
dispersão da fauna regional. 

A construção da UHE de Tucuruí e mais recentemente de Serra da Mesa, 
ocasionaram impactos acentuados e irreversíveis sobre as interações ecológicas da 
bacia Araguaia-Tocantins, que deverão ser maximizados pela construção das usinas 
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 faunística 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 antrópicas, geralmente nas 
imediações dos centros urbanos ou em locais de grandes alterações de habitats, 
como a região de Serra da Mesa. 

A mastofauna regional é representada, com maior significância por populações 
de famílias mais características de ambientes abertos, freqüentes nas áreas de 
domínio dos cerrados, tais como didelfídeos, mirmecofagídeos, dasipodídeos, 
canídeos, cervídeos, cricetídeos, caviídeos, equimídeos e leporídeos. 
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Representantes de outras famílias de mamíferos silvestres, encontram-se 
presentes na região, com destaque para espécies como: 

Alouatta carava Guariba ., 
Cebus apella 
Callithrix sp. 
Nasua nasua 
Procyon cancrivorus 
Eira barbara 
Galictis cuja 
Tapirus terrestrís 
Tayassu pecari 
Tayassu tajacu 
Coendou prehensilis 
Hydrochaeris hydrochaerís 
Agoutí paca 
Dasyprocta azarae 

-· 
Macaco-prego 
Mico 
Quati 
Mão-pelada 
Irara 
Furão 
Anta 
Oueixada 
Cateto 
Ouriço-cacheiro 
Capivara 
Paca 
Cu tia 

Os felídeos, já bastante raros na região, apresentam populações simplificadas e 
confinadas a áreas com menores índices de degradação, especialmente as serranas, 
algumas espécies, como a onça-pintada (Panthera onca), encontram-se 
praticamente ausentes em virtude das alterações na comunidade ecológica regional e 
da intensa caça direcionada a essa espécie por parte de fazendeiros e caçadores em 
períodos pretéritos. 

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

Destaca-se entre os dasipodfdeos o do tatu-canastra (Priodontes maximus) e 
o tatu-bola (Tolypeutes tridnctus), espécies ameaçadas de extinção e já bastante 
raras em outras regiões do país. 

Entre os mamíferos semi-aquáticos constata-se a presença de pequenas 
populações de ariranha (Pteronura brasílíensís) e lontra (Lutra longicaudis). 

Duas espécies de mamíferos subaquáticos, os botas, ocorrem no Rio Tocantins: 
Sotalia fluviatilis e lnia geoffrensís. 

Diversas famílias de quirópteros, estão presentes em toda a região, sendo que 
na região de Serra de Mesa foram identificadas três espécies de morcegos 
hematófagos, conhecidas no Brasil: Desmodus rotundus, Diaemus youngi e 
DiphylJa ecaudata. 

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

- - 
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A avifauna da área de influência do empreendimento neste rio é a característica 
do cerrado brasileiro, diferenciando-se da ornitofauna do Araguaia devido à maior 
freqüência de populações de espécies características de ambientes abertos, como a 
perdiz (Rhynchotus rufescens), a ema (Rhea americana), a codorna (Nothura 
maculosa), a curicaca (Theristicus caudatus), o gavião-peneira (Elanus leucurus). 
o carcará ( Polyborus plancus), o quiri-quiri (Palco sparvertus), a seriema 
(Cariama cristata), o quero-quero (Vanellus chílensís). o pica-pau-do-campo 
(Colaptes campestris), o arapaçu-do-cerrado (Lepidocolaptes angustirostris), a 
maria-branca (Xolmis cínerea), o suiriri (Tyrannus melancholícus), a gralha-do 
cerrado (Cyanocorax cristatellus), o sabiá-do-campo (Mimus saturnínus), a asa 
branca (Colurnba picazuro) e a pomba-galega (Columba cayennensis), dentre 
outras. 

Nas rarefeitas matas ciliares do Rio Tocantins e em suas bordas ainda é 
freqüente a presença de aves como a maracanã (Ara nobilis), o papagaio (Amazona 
aestiva), a alma-de-gato (Piaya cayana), o tucanuçu (Ramphastos toco), o pica 
pau-de-banda-branca (Dryocopus lineatus) e a viuvinha (Colonia colonus), dentre 
outras. 

r 

r: 

Ainda nas matas ciliares, em menor freqüência, foram observadas aves como o 
anambé-branco (Tityra cayana), o soldad.inho (Antiloplúa galeata), o vivi 
(Euphonia chlorotica) e a saíra-macaco (Tangara cayana), para exemplificar. 

Ao longo do rio e nos ambientes higrófilos da área de influência direta as aves 
que mais se destacam são as garças e socos tardeídeos), os martins-pescadores 
(alcedinídeos]. a saracura-três-potes (Aramides cajanea), a jaçanã (Jacana 
jacana), o biguá (Phalacrocorax olivaceus). 

Durante o período chuvoso algumas aves afins a ambientes aquáticos têm seus 
índices populacionais aumentados na região, devido à emigração de algumas 
populações, tais como o trinta-réis (Phaetusa simplex), o colhereiro (Ajaia ajaja) e 
o cabeça-seca (Mycteria americana}. Colônias de quero-quero (Vanellus chilensis) 
foram observadas em reprodução na região do Rio Santa Tereza, afluente do Rio 
Tocantins (Pereira,D.F., com. Pes.). 

Entre os quelõnios. a espécie que foi observada com maior frequência no rio 
Tocantins foi a tracajá (Podocnemis urnfilis), sendo constatada em ambas as 
estações de amostragem. Os jabutis {testudinídeos), segundo questionários realizados 
com habitantes ribeirinhos, embora menos freqüentes que em décadas anteriores, 
ainda encontram-se presentes na área de influência direta da hidrovia. A tartaruga 
da-amazônia (Podocnemis expansa) não foi observada no Rio Tocantins durante os 
trabalhos de campo. 

O crocodiliano observado durante as campanhas foi o jacaretinga (Caiman 
crocodilus crocodüus), também em ambas as estações de amostragem. 

Entre os ofídios observados durante as campanhas de campo no Rio Tocantins 
destacam-se a jararaca (Bothrops moojeni) e a cobra-cipó (Leptodeira annulata). 

Segundo estudos realizados no Rio Tocantins, na região de Serra da Mesa, pelo 
Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas da Universidade Católica de Goiás (CEPB 
UCG), em 1989, os ofídios catalogados pela equipe, durante os trabalhos de campo, 
foram a jararaca (Bothrops moojeni), a caninana (Spilotes pullatus), a cobra-de 
capim (Llophis poecílogyrus), a boi peva (Waglerophis merremíí), a jaracuçu-do 
brejo (Mastigrodryas bifossatus), a falsa-coral {Paaroxyrhopus undulatus), a 
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cobra-cipó-verde (Philod:ryas olfersíí), a coba-cipó-marrom (Philodryas 
natttereri), a sucuri (Eunectes murinus) e a cobra-cega (Leptotyphlops sp.). 

Entre os anfíbios registrados na área de influência direta do empreendimento, 
durante as campanhas de campo, as espécies identificadas foram as relacionadas a 
seguir. 

Bufo paracnemís 
Bufo thyphoníus 
Hyla faber 
Sinax (gr) rubra 
Barycholos savagei 
Leptodactylus labirintirus 
Leptodactylus ocellatus 
Adenomera marmorata 
Entre os répteis, os Iacertflios foi o grupo que atingiu maiores índices de 

observação direta durante os trabalhos de campo, destacando-se entre as espécies 
registradas as seguintes relacionadas: 

Iguana iguana 
Micrablepharus maximiliane 
Anolis chrysolepis 
Mabuya bistriata 
Cnemídophorus ocellifer 
Tupinambis sp. 
Tropidurus itambere 
Tropidurus torquatos 
Tropidurus oreadicus 
Ameiva ameiva 
Kenthropix caucarata 

-- . .. - Cururu 
Sapo ~- 
Perereca 
Perereca 
Rã 

,_ 
Rã-pimenta 
Rã-manteiga 
Rã 

' ....., 

- 
Iguana 
Briba-do-rabo-azul 

- 
Papa-vento 
Briba 
Calango 
Teiú -· 
Papa-vento 
Papa-vento 
Papa-vento 
Calango 
Calango 

O rio Tocantins apresenta declividade mais acentuada que o Araguaia e ao 
contrário deste, sua bacia é quase desprovida de áreas alagadiças, o que pode 
justificar sua maior potencialidade de formação de enchentes (Costi et al., 1977). 

Segundo Ribeiro et ai. (1995), o rio Tocantins é um rio de canal com áreas de 
matas ciliares estreitas e uma elevada densidade de drenagem. O rio corta o Escudo 
Brasi1eiro e corre em direção norte, ao longo de 2.500 km até se juntar ao rio 
Amazonas nas proximidades da cidade de Belém-PA. 

O alto Tocantins é formado basicamente por três grandes tributários, o rio 
Paranã, o rio das Almas e o rio Maranhão. Estes tributários atravessam regiões onde 
predominam afloramentos rochosos que provocam inúmeras corredeiras. Abaixo da 
confluência dos tributários, o Tocantins apresenta um declive entre 1.400 m asl. Ao 
longo do curso do rio Paranã podem ser encontrados alguns lagos de inundação. 

O médio Tocantins também apresenta corredeiras, porém estas estão 
alternadas com ilhas de areia e praias. O declive encontrado nesta região varia entre 
500 a 200 m asl. 

- 

- 
No baixo Tocantins predominam ilhas aluviais argilosas, porém encontram-se 

ainda alguns afloramentos rochosos que formam corredeiras e constituem 
importantes habitats diferenciados. Nesta região é menor que 100 m asl. - 
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Nas regiões do alto Tocantins predomina uma vegetação tipo cerrado, porém 
no médio e baixo Tocantins a vegetação constitui uma região de transição, com 
vegetações pré-amazônicas. No alto Tocantins a precipitação pluviométrica atinge 
1.500 mm por ano, enquanto que no médio e baixo Tocantins esta oscila entre 
1.600 e 1.800 mm por ano. Na parte do baixo Tocantins, que compreende inclusive 
a região do reservatório do Usina Hidrelétrica de Tucuruf, a precipitação pluvia1 
atinge os 2.000 mm por ano. 

No rio Tocantins a área de influência da hidrovia abrange o médio Tocantins, 
onde os estudos de Brasil (1982} indicam a presença de 25 7 espécies. Já no baixo 
Tocantins foram identificadas 300 espécies de peixes de interesse comercial por 
Santos et al. (1984), o que sugere uma diversidade maior nesta seção do rio. 

Segundo Brasil (1982) a maioria dos peixes migratórios da região do baixo 
Tocantins tende a realizar migrações de maio a novembro. Contudo na região do 
baixo Tocantins, há que se considerar os efeitos negativos da barragem da Usina 
Hidrelétrica de Tucuruf sobre os deslocamentos migratórios dos peixes nesta região 
do rio, como é mencionado por Ribeiro et al. (1995). As descrições dadas a seguir 
sobre os movimentos migratórios são feitas considerando as populações de peixes à 
montante da mencionada barragem e baseadas numa descrição antes que numa 
metodologia experimenta]. 

Segundo Ribeiro et al. (1995), as populações de peixes do baixo (região a 
montante da barragem da UHE de Tucuruí) e do médio Tocantins sobem o rio, 
sendo que uma parte destes cardumes parece seguir em direção às cabeceiras dos 
afluentes do Tocantins enquanto que outra parte parece seguir para o baixo 
Araguaia. Contribuições, em termos de indivíduos, do baixo Araguaia para o 
Tocantins parecem também ocorrer. 

O processo migratório dos peixes parece ser estimulados pela interação de 
diversos fatores ecológicos, porém Azevedo (1970) menciona que três fatores podem 
ter uma contribuição maior: as cheias grandes e prolongadas em interação com 
temperaturas elevadas da água e turbidez reduzida. Lowe-McConneU (1975) aponta 
que um dos fatores principais que estimulam o processo de migração é o aumento 
do nível da água (enchentes) em virtude do período das chuvas. 

Brasil (1982) menciona a existência de 25 espécies endêmicas no pólo Araguaia 
- Tocantins. Por sua vez Vari e Reis (1995), sugerem que Curimata acutirosbis 
(branquinha), uma nova espécie identificada, seja uma provável espécie endêmica da 
região do alto Araguaia. Ainda Ribeiro et al. (1995), mencionam que Laemolyta 
petiti (piau), Leporinus affinis (piau-flamengo), Sartor tucuruíense, 
Rhinopetitia myersi, Tocantinsia depressa, Serrasalmus geryi (piranha), 
Mylesinus pauscisquamatus (pacu) e várias espécies de Crenicichla (jacundá) são 
endêmicas da bacia Araguaia - Tocantins. Contudo, várias outras espécies devem se 
enquadrar nesta categoria conforme novos estudos sistematizados sejam realizados 
na região em questão. 

No rio Tocantins, Colossoma brachypomum (caranha) é bastante apreciada 
para consumo humano na região próxima das cidades de Lageado (TO) e Estreito 
(MA). Exemplares de Pseudoplatystoma fasciatum (pintado) e Paulicea lutkeni 
(jaú) assim como de Prochilodus nígrícans (papa-terra) também são pescados. 

Entre as espécies de peixes presentes na Lista Oficial de Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção (Ibama, 1989), apenas o Arapaíma gigas 
(pirarucu) é encontrado na bacia do Rio Tocantins. 
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. ._, - Os rios Araguaia e das Mortes se enquadram no tipo "águas brancas" 
enquanto que o rio Tocantins é do tipo "águas claras". Por sua vez o rio Tocantins 
apresenta baixos valores de condutividade e conseqüentemente baixa quantidade de 
nutrientes (Ribeiro et al., 1995). Outras características das "águas claras" são o pH 
ácido, embora os valores medidos no Tocantins não se enquadrem nesta descrição, 
pobres em sais minerais com baixas concentrações de cálcio e magnésio 
(lvanissevich, 1990). 

No caso dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes não existem estudos 
suficientes que indiquem similaridades e diferenças, a nivel global, ente as 
comunidades de peixes encontrados em cada um destes. Contudo desde que estes 
compartilham uma mesma região geográfica com clima similar, pelo menos na área 
de influência global, pode-se considerar que não existam diferenças significativas 
entre as comunidades de peixes destes rios. 

No rio Tocantins 42 espécies, 15 famílias e quatro ordens foram amostradas 
no pedral do Lageado; 36 espécies, 1 O famílias e três ordens nos pedrais da Ilha do 
Campo: e 33 espécies, 13 famílias e quatro 4 ordens no Estreito Pequeno. Quando 
considerado o número de indivíduos em termos de ordem nos três pontos 
amostrados neste rio, os characiformes (famílias anostomidae e characidae) e 
siluriformes (Loricarüdae e Pimelodidae) é maior que o das outras ordens. 

A espécie de caracídeo Rhaphiodon vulpinus (40 exemplares) foi o mais 
freqüente no pedral do Lageado, enquando que Triportheus albus (13 exemplares) 
e Caenotropus labirinthirus (15 exemplares) foram mais freqüentes no pedral da 
Ilha do Campo e do Estreito Pequeno, respectivamente. 

No caso dos silurfdeos, a espécie mais freqüente no pedral do Lageado e da Ilha 
do Campo foi um tipo de cascudo ainda não identificado (28 e 16 exemplares 
respectivamente) e no Estreito Pequeno se destaca Cetopsis cf. caecutiens (23 
exemplares). 

Os resultados mostram que, quando considerados os pontos de amostragem 
isolados ou agrupados por dio, os afloramento rochosos tanto do rio Araguaia como 
do Tocantins apresentam representantes de cinco ordens, entre as quais se destacam 
os characiformes e os siluriformes. Ao nível de família a Auchenipteridae, 
Anastomidae, Characidae, Loricariidae e Pimelodidae são as mais comuns. 

Entre as espécies de caracfdeos amostrados Plagioscion squamosissimus 
(corvina-branca), Pachyrus schomburgkii (corvina), Geophagus surinamensis 
(acará): de siluriformes Ageneiosus sp. (fidalgo), Paulícea lutkení (jaú) Pirirampus 
pinirampu (barbado), Pimelodina flavipinis (mandi-moela), Cetopsis cf. 
Caecutiens (candiru): e os cascudos Pseudacanthicus spinosus, Panaque 
nigrolineatus, Hypostomus cf. emarginatu.s, Hemadandstrus niveatus, 
Loricaria sp. têm habitat em locais pedregosos (Santos et al., 1984). 

No caso dos rios tropicais, como o rio Araguaia, Tocantins e das Mortes, a 
interação entre o meio aquático e o terrestre e promovida ciclicamente pelas 
oscilações no nível da água em conseqüência do ciclo pluviomêtrico (flood pulse). 

A resposta dos animais, incluindo peixes e mamíferos, às oscilações cíclicas do 
nível da água se expressa em características adaptativas encontradas ao longo do 
ecossistema rio - planície de inundação (Bayley, 1995). 
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Karr (1981, 1987) assinala que nas comunidades de peixes podem ser 
encontradas espécies que representam diferentes níveis tróficos (omnívoros, 
herbívoros, insectívoros, planctívoros, piscívoros) além de consumirem alimentos 
originários dos ambientes terrestres e aquáticos. 

Na vegetação coberta pelas águas durante o período das chuvas os peixes 
constituem o mais abundante e diversificado grupo entre os vertebrados (Goulding, 
1993). Embora a diversidade de espécies encontrada nos rios sob influência da 
Hidrovia Araguaia - Tocantins não seja tão numerosas quanto a encontrada no rio 
Amazonas, muitas espécies são comuns a este último e aos rios Araguaia, Tocantins 
e das Mortes. Estas espécies exploram habitats semelhantes nos rios mencionados. 

Espécies da ordem Characiformes como os Leporinus (piaus), Myleus (pacús) e 
outros são essencialmente herbívoros possuindo fortes dentes que ajudam a quebrar 
a casca de determinadas sementes consumidas. Os Siluriformes também se 
alimentam de sementes, as quais são ingeridas inteiras fato este que sugere uma 
provável relação mutualística entre peixes e árvores que permite a dispersão destas 
últimas (Goulding, 1993). 

Porém a exploração da vegetação submersa por parte dos peixes não se 
restringe ao aspectos acima mencionados. Goulding ( 1993) menciona que na bacia 
amazônica as espécies de peixes do gênero Semaprochilodus, gênero encontrado 
também na área de influência da Hidrovia Araguaia - Tocantins, são importantes 
detrínvoros. isto é removem o substrato da vegetão inundada, formado de folhas, 
lodo e outros, à procura de alimento. 

4.1.3.3 Análise da Situação de Conservação da Comunidade Faunística na Área 
de Influência 

A comunidade faunística da área de influência da Hidrovia, devido à forte 
pressão antrópica sobre seus habitats, encontra-se em processo de simplificação de 
suas populações, observando-se porém, urna alta diversidade de espécies nas regiões 
em que a pressão antrópica ocasionou menores interferências nos habitats 
faunísticos, como as regiões do Rio das Mortes e médio e baixo Araguaia e 
baixoTocantins. Destacam-se entre essas regiões, que apresentam maiores índices de 
conservação, a Ilha do Bananal, o "Pantanal do Rio das Mortes", e algumas reservas 
indígenas ao longo da área de influência. 

O empreendimento, por estar diretamente relacionado ao meio aquático, 
deverá afetar de forma mais acentuada a mastofauna aquática e semi-aquática. 
Algumas populações de mamíferos, apesar de terrestres, apresentam forte interação 
com os ecossistemas aquáticos, em suas necessidades vitais, especialmente em 
relação à dessedentação e alimentação. A mata ciliar dos rios tem importante papel 
na ecologia da fauna mamffera, representando zona de refúgio de várias populações 
e fator de dispersão de espécies. 

A maior parcela das famílias que compõem a comunidade faunfstica da área 
de influência da Hidrovia apresenta ampla distribuição no complexo de formações 
do cerrado, constatando-se sua presença em outros biornas brasileiros, como na 
Floresta Amazônica, na Mata Atlântica e no Pantanal matogrossense. 
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4.2 FLORA 

4.2.1 Metodologia 

4.2.1.1 Fitossociologia 

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. Segundo Silva (1996), os resultados obtidos por 
Oliveira Filho & Martins (1986) permitiram afirmar que o relevo acidentado, a 
intricada rede de drenagem das nascentes e o encontro de dois embasamentos 
rochosos condicionaram a ocorrência dos tipos vegetacionais, mostrada em uma 
tabela a relação entre o tipo de vegetação e o tipo de solo predominantemente como 
Cerrado rupestre-lítossolo e amarelos, cerradão de filitolitossolo fase filito, vereda e 
floresta de galeria-glei húmicose pouco húmicos. Diferenciaram ainda os dois tipos 
de cerradão pela composição florística como cerradão de Hirtella glandulosa Spreng. 
e cerradão de Magonia pubescens St. Hil. e Csllisthene fasciculata Mart.. De acordo 
ainda com Silva (1996), estes trabalhos sobre a relação solo/vegetação, aliados a 
uma maior definição da nomenclatura da fitofisionomia, têm contribuído para 
esclarecer as interações ecológicas entre o meio biótico e abiótico em uma escala. 

4.2.1.2 Florística - 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 Wanderlând.ia - 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 1.000 m de 
comprimento, onde foram levantados os vegetais encontrados em uma faixa de dez 
metros de cada lado da linha base. 

Martins ( 1991) indica o método de quadrantes para estudo fitossociológico. 
principalmente para formações arbóreas. Este método 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 metros e o DAP 
(1,30 m acima do solo) mínimo foi estipulado em 10 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. Em tabela de 
campo (modelo anexo), previamente confeccionado, foram anotados a 
caracterização do local do transecto, o número de cada ponto, o número de cada 
indivíduo no quadrante, o(s) nomets) vulgar(es), o nome cientifico e a família, a 
altura da árvore, o DAP e a distância do indivíduo ao ponto, sendo esta distância 
corrigida posteriormente com o acréscimo da medida do raio. 
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Para identificação das espécies, foram coletadas três amostras de cada 
indivíduo, colocadas em papel de jornal com a numeração adequada e prensadas 
entre folhas de duratex amarradas com cordel. Essas coletas tiveram suas 
características individuais registradas em caderneta de campo, além das outras 
anotações igualmente convencionais, tais como: data de coleta, caracterização da 
área e outras mais. Posteriormente esse material era colocado entre papel, chupão e 
alumínio corrugado e dessecado em estufa apropriada. Quando necessário, o 
material era submetido a borrifamento com álcool 96º GL e acondicionado em sacos 
plásticos para posterior secagem em estufa. O material era montado em pastas de 
cartolina contendo fichas com os dados das coletas, conservado em armários 
metálicos e posteriormente identificado por comparação em herbários da UFG e 
UNB, literatura ou por especialistas. 

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

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

4.2.1 .3 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 na floresta estaciona! semídecídua. Nos 
rio Araguaia e das Mortes, foram feitas cinco amostras, sendo três em cerrado e 
duas em floresta estacionai semidecídua. Foram utilizados os mapas do Projeto 
Radam de 1984, para identificar as diferentes tipologias vegetais e as fotografias do 
Satélite Landsat, 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 florfstica, para o inventário florestal, 
procurou-se avaliar economicamente as diferentes tipologias florestais. O volume foi 
calculado pela fórmula clássica de V =Área Basal x Altura Comercial x Fator de 
Forma (0,7). 

4.2.1.4 Diagnóstico 
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. 

Através das informações dos mapas , os rios foram divididos em trechos a 
serem avaliados. Esses trechos foram chamados de alto , médio e baixo e em cada 
um deles foram escolhidas cidades lindeiras como pontos 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 . 
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A vegetação das margens dos três rios foi observada através de viagens de 
barco, 30km a cima e abaixo de cada cidade referencial. Durante estas viagens 
sempre que se apresentava uma vegetação representativa das formações locais , 
também um transecto era feito , e examinadas as espécies presentes, além do estado 
geral da vegetação. 

Caracterização Vegetacional 
Segundo informações do mapeamento do Prodiat, a depressão dos vales do rios 

Tocantins/ Araguaia , tomada por cerrado lato sensu ,que se apresenta sob as 
formas de campo sujo de cerrado ,campo cerrado, cerrado stricto 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 
fluviais 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 Iasciações do cerrado, mas 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 . 

O cerrado é definido como uma vegetação escleromorfa de clima estacional , 
dividido em duas estações bem definidas .a seca e a chuvosa, não obstante podendo 
ser encontrada em clima ombrófilo. O cerrado reveste terrenos de solo lixiviados 
aluminizados, apresentando sinúsias de hemicriptófitos , geófitos e fanerófitos 
oligotróficos de pequeno porte, com ocorrência por toda zona neotropical. 

4.2.2.1 Caracterização Regional 

4.2.2 
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4.2.2.1.1 Rio Tocantins - 

O rio Tocantins está situado no biorna cerrado e em seu trajeto passa por todas 
as suas variações e também por formações florestais e ecotonais . 

Os cerrados foram definidos genericamente por "várias formações herbáceas 
de zona neotropical, intercaladas por pequenas plantas lenhosas até arbóreas, em 
geral serpenteadas por florestas de galeria ''. De sua descrição podemos ler: "O 
cerrado é uma formação com arvoretas exclusivas das áreas areníticas lixiviadas , 
em geral queimadas todos anos . Sua composição florística é heterogênea com 
espécies arbóreas típicas com uma estrutura mais aberta e indivíduos com estatura 
de mais ou menos oito metros". As espécies mais encontradas são: lixeira (Curatella 
americana) ,pau-terra-da-folha-larga (Qualea grandiflora) e pau-terra-da-folha 
miúda (Qualea parviflora}, faveiro (Dimorphandra mollis ), barbatímão 
(Stryplmodendron adstringens) , sucupira preta (Bowdichia virgilioides ), 
Caryocar brasiliense - (pequizeiro): moliana (Salvertia convallariaeodora). 
Algumas dessas espécies, corno Caryocar brasiliense (pequizeiro): maliana 
(Salvertia convallariaeodora) sucupira preta (Bowdichia virgilioides); Pau-terra 
da-folha-Jarga (Qµalea grandiflora); Pau-terra-da-folha-larga (Q. parviflora); 
aroeira (Miracroduon unmdeuva); paineíra-do-campo (Erioteca gracilipes): pau 
santo (Kielmeyera coriaceaJ, tingui (Magonia pubescens), jatobá (Hymenaea 
courbaril}, podem ser vistas também na forma mais alta de cerrado, que é o 
cerradão e em zonas ecotonais, formadas pelo encontro do cerrado com as florestas . 

- - - 
- - 
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Neste 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, 
mais a uma floresta do que a um cerrado. Esse tipo de formação era muito 
encontrada ao longo do rio Tocantins , sendo que pela excelência de suas terras foi 
quase totalmente desmatada para a formação de pastagens , restando hoie apenas 
poucos e pequenos representantes dessa fisionomia , assim mesmo em locais de 
difícil acesso . 

Os campos cerrados , também encontrados ao longo do Rio Tocantins , sendo 
o tipo de cerrado mais encontrado em termos proporcionais, pode subdividir-se em 
campo sujo e campo limpo de cerrado. Essas formações são as mais rarefeitas das 
formações de cerrado e podem ser naturais ou antrópicas.Nos campos sujos de 
cerrado, as arvoretas e os arbustos se espalham esparsamente por sobre um tapete 
de gramíneas. No campo limpo, as espécies de cerrados são herbáceas e gramíneas 
raramente ocorrendo um arbusto. Sua composição de espécies estão contidas nos 
ecótipos de cerrado . 

Outro tipo de cerrado encontrado na Planície Araguaia I Tocantins é o campo 
de murundus ou monchôes, formações compostas por espécies de cerrado que se 
estabeleceram sobre montes de terra, geralmente com cupinzeiros, circundados por 
campo de gramíneas, que no período chuvoso fica inundado. 

Associadas aos cerrados de todos os tipos vamos encontrar as florestas ciliares 
e as veredas . Essas formações que são associadas à água formam as fisionomias 
contrastantes com o cerrado, já que, por estarem associadas a água, estão sempre 
verdes e possuem estrutura e composição florística diferentes da composição dos 
cerrados, quando formam verdadeiros cordões verdes serpenteando sobre os campos 
quebrando a monotonia da paisagem. 

As veredas são formações com a palmeira buriti (Mauritia flexuosa) , sobre 
solo hidromórfico e vizinho de campos úmidos . 

As florestas ciliares são formações compostas por espécies arbóreas de fuste 
ereto , que constituem estratos. São compostos por espécies diferentes das do 
cerrado, como o Pau-Pombo (Tapirira guianensis), a Pindaíba (Xylopia 
emarginata) o Lancil (Callophyllum brasílíensís), a Pinha do Brejo (Talau.ma 
ovata). o Marinheiro (Guarea guídonea) dentre outras. 

Em alguns locais, ao longo da extensão do rio , os cerrados chegam até as suas 
margens imediatas r não formando florestas ciliares. Alem dos cerrados na área de 
influência do rio, estão presentes também as florestas , que são classificadas como 
floresta pluvial ombrófila aberta e ombrófila densa com babaçu ou não. Essas 
formações aparecem mais ao norte , nos limites do Estado do Tocantins com o 
Maranhão e são compostas por espécies arbóreas de mais de 15m , fuste ereto , 
formando estratos nas copas, possuem um sub-bosque formado por espécies 
arbustivas, espécies em regeneração, epffitas, espécies herbáceas e poucas gramíneas. 
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As espécies mais encontradas nessas formações são: a castanheira tBertholletie 
excelsa), mogno ( Swietenia macrophyla ) , o cedro (CedreUa odorata), as 
palmeiras babaçu ( Orbygnia speciosa ) e o Inajá ( Maximiliana regia ), como os 
mais significativos . 

4.2.2.1.2 Rio Araguaia 

O rio Araguaia nasce no Planalto de Goiás e desce para o mar irrigando as 
terras dos estados de Mato Grosso , Tocantins e Pará, recebendo tributários de todos 
estes estados, como o rio das Mortes, formando a Bacia do rio Araguaia 

Para a caracterização do rio ,foi utilizada principalmente a carta de vegetação 
do Prodiat em escala de 1: 1.000.000 

A região de Aruanâ a Luís Alves foi caracterizada pelo Prodiat como 
predominantemente de floresta estacionai semidecidual e cerrado. Além disso , 
existem as áreas de contato entre estas fisionomias que caracterizam uma zona 
ecotonal. Na carta , a floresta estacionai semidecidual subdivide-se em floresta mista 
e latifoliada goiana . A equipe preferiu usar apenas o termo "floresta estaciona] 
semidecidual". 

e·...,,, 

- 
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Em algumas dessas formações aparecem os babaçus, que muitas vezes 
dominam na fisionomia . 

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

--' 
As florestas estacionais têm seu conceito fundamentado na dupla 

estacionalidade climática, uma seca e outra chuvosa ,que condiciona seus elementos 
arbóreos do estrato dominante a uma caducifolia foliar que não atinge 50% dos 
elementos arbóreos ,durante a estação seca. 

As espécies arbóreas e arbustivas que mais aparecem aí são os Ipê-Roxo e o 
Amarelo (Tabebuia impetiginosa e T. serratifolia ) , a garapa (Apuleia 
Ieíocarpa). o jatobá (Hymenaea courbaríl ),o jequitibá { Cariniana estrellensís ) , 
o breu-mescla (Protium brasiliense ), o sobro (Protium brasiliense), a aroeira 
(Myracroduon unmdeuva), o guatambu (Aspidosperma subíncanom). o 
mandiocão (Didymopanax morototoní), a mirindiba (Terminalia grabescens), o 
freijó (Contia trichotoma), canelas {Ocotea spp e nectandra spp), angicos 
(Anadenanthera spp) , o carvoeiro da mata tScterolobium peniculetum ), a 
barriguda (Chorisia speciosa) , o cega-machado (Physocallyma scaberrimum), a 
ucuuba (Virola sebifera) , a carne-de-vaca ( Roupala montana), açoita cavalo 
(Luehea spp ), marmelada-de-cachorro (Alibertia edulís), tamboril (Enterolobium 
contortisiliquum) , a guapeva (Pouteria torta) , pau- Jangada (Apeiba 
tibourbou}, a candiúba (Trema micranta) , além das Arecaceae jerivá (Syagrus 
romanzoffianum), a macaúba (Acrocomia aculeata) , a guariroba (Syagrus 
oleracea) entre outras. As florestas desta região ,hoje , encontram-se em processo 
adiantado de antropização, sendo que em sua maioria foi transformada em 
pastagem. 

- -- - - 
-· 

- 
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O cerrado propriamente dito se apresenta com uma formação arbórea que 

tem seus elementos reunidos, de forma não muito agrupada, por sobre um tapete 
graminoso. Esta formação é a fisionomia de cerrado que apresenta maior 
distribuição espacial. Os componentes são tí picos e se apresentam com pouca 
estatura, troncos tortuosos, folhas largas, grandes e coriáceas, casca espessa e 
apresentando muitas vezes, pêlos nas folhas e um órgão subterrâneo chamado 
xilopódio. 

As espécies mais características dessa formação são o pau-terra-da-folha-larga 
(Qµalea grandiflora), a Lixeira (Curatella americana), o barbatimão 
(Strhyphnodendron adstringens) , o murici ( Byrsonima spp), o pau de tucano 
(Vochysia tucanorum ), o pau-Santo (Kielmeyera coriacea), o ipê caraíba 
{Tabebuia aurea ) , o nó-de-porco (Physocallyma scaberrimum), o jatobá-do 
cerrado (Hymenaea stigonocarpa). Esta formação apresenta também, um estrato 
menor formado por arbustos e herbáceas . Neles podemos observar o bacupari 
(Salada crassifolia), uma palmeira que se apresenta em touceiras, o tucum 
(Astrocaryum vulgere ); a bromeliacea gravata (Ananás sativus ), a marmelada-de 
cachorro (Alibertia sp). O estrato grarninoide é dominado por espécies como o 
capirn-murnbeca ( Panicum cempestris ), o barba-de-bode (Aristida pallens), entre 
outras espécies. 

Os campos de murundus nada mais são do que cerrado que sofreu erosão 
diferencial, sendo que as áreas mais baixas possuem o lençol freático mais na 
superfície e em período chuvoso se torna inundado. A vegetação dos campos de 
murundus são diferenciadas para cada uma das partes que o contém . Assim sendo , 
os morrotes ou murundus possuem vegetação do cerrado vizinho, como a lixeira 
(Curatella americana) , a sucupira branca (Pterodon pubescens ) , a peroba-do 
campo (Aspidosperma macrocarpon), a bosta-de-rato (Hirtella grandulosa), a 
sucupira Preta (Bowd.ichia vírgílíeídes), gravatas (Bromelia glaziovii), 
marmelada-de-cachorro (Alibertia sp) e as áreas mais baixas são povoadas por 
gramíneas de campos úmidos de gêneros tais como: Panicum, Axonopus, 
Andropogon, Iclúnanthus, Setaría, Olyra, Hackechloa, Xiridaceae do gênero 
Abolboda e algumas Cyperaceae . 

As florestas ciliares possuem o lençol freático mais na superffcie e apesar de 
variarem de largura r serpenteiam dentro dos cerrados modificando a monotonia da 
fisionomia. Por possuírem água disponível durante o período de estiagem , são 
sempre verdes e não apresentam caducifolia foliar. Quando não antropizada ou 
mesmo preservada, pode apresentar espécies vegetais de porte considerável e estão 
sempre verdes. As espécies que mais são observadas nestas florestas são Pindaíba 
(Xylopia emargínata), ipê-amarelo {Tabebuia serratifolia), o cega-machado 
(Physocalymma scabenimum), o jatobá (Hymenaea courbaril), o landi 
(Callophyllum brasiliense) , o ípê-roxo (Tabebuia ímpetígínosa) , a quaruba 
(Vochysia sp) . 

As florestas ciliares da bacia do rio Araguaia apresentam alguns elementos que 
a diferem de outras florestas ciliares. Alguns trechos ficam alguns meses sob água 
do rio devido às enchentes sazonais, e as espécies aí são especialistas diferindo das 
que não se submetem a esse fator. Espécies corno a quaruba (Vochiysia sp ), landi 
(Callophyllum brasiliense ), o pau-formiga (Triplaris brasiliana), Periquiteíra, 
predominam nos locais onde a água permanece por mais tempo. Nas florestas de 
galeria desse rio sobressaem Arecaceae como o buriti (Mauritia vinifera), a bacaba 
(Oenocarpus bacaba), a macaúba (Acrocomia aculeata). e o babaçu (Orbígnya 
speciosei que forma uma cobertura vegetal gregária sempre que são retiradas 
outras espécies arbóreas vizinhas. 

r: 

r: 
r: 

r: 
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As regiões de várzea na área de influência do Rio Araguaia, nesse trecho, 
geralmente suportam ao campo cerrado, e vez ou outra apresenta espécies em 
gregarismo, como o murici (Byrsonima basiloba) ou comunidades de pau-doce 
(vochysía rufa), que estão perfeitamente adaptados aos solos com saturação 
hídrica. 

- 
O médio Araguaia compreende toda a ilha do Bananal , do município de Luís 

Alves até Caseara, abrangendo também, os municípios de São Félix do .Araguaia , 
Luciara e Santa Terezinha. É considerado pelos técnicos do RadamBrasil como 
pertencentes à planície do Bananal e é como ta] que será caracterizada. A Ilha do 
Bananal está dentro da área de influência direta do rio que possui toda uma 
característica própria e que, por tal motivo, merece considerações mais próximas. 

A Ilha do Bananal 

A planície do Bananal está situada no contexto do biorna cerrado, entre os 
Estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará. Recebeu esse nome devido às 
características pedológicas e topográficas que lhe ocasionaram aspectos 
vegetacionais próprios e que influenciaram no tipo de povoamento vegetacional da 
planície. 

Os aspectos que mais influenciaram nessas particularidades foram o relevo 
plano, de cotas mais baixas que as referenciais, lençol freático superficial, solos 
hidromórficos, com impedimento de drenagem, e periodicidade de inundação 
quando toda a planície fica sob os efeitos das enchentes do rio, de dezembro até 
março. Segundo o RadamBrasil "estas pequenas particularidades reunidas numa 
ação conjunta somada a um período de estiagem prolongado proporciona ao 
ambiente um desenvolvimento de formas biológicas próprias , a nível de micro e 
rnesoclima, não extrapoláveis ao ambiente de cerrado das terras altas". 

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

No período das cheias, grande parte da planície fica coberta de águas. Mesmo 
depois que cessam as chuvas, o terreno fica saturado por um bom período. Nessa 
época formam- se lagos, que são importantes na dinâmica do ambiente biológico 
do rio. 

- 
- 
- - 

Devido a esses aspectos , o povoamento vegetacional da região sofreu variações 
diferenciando-se das comunidades vegetacionais 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 parte dessas espécies vegetais. 

Por esse motivo é que são observadas comunidades quase puras compostas, 
por exemplo, pelo murici (Byrsonima crassifolia ) ou pelo pau-doce (Vochysia 
rufa) . 

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 florfsticas da planície foram selecionadas 
devido a sua capacidade de suportar umidade, ocorrendo aí um processo regressivo 
onde as espécies menos resistentes ao excesso de umidade foram empurradas para 
as partes mais altas do terreno da planície, livres de inundação. 

- 
- 
. ..• ,; - 
- 
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As áreas sujeitas à inundação , favorecem 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 , 
fazem parte da área de inundação o cerrado propriamente dito que aparece cobrindo 
as partes mais altas e livres de inundação, e o cerradão, que aparece isolado ou a 
margem dos rios, como floresta de galeria. As comunidades de Arecaceae 
constituem colônias, como veredas de buritis (Mauritia vinifera) e os babaçuais 
(Orbygnia spedosa) 

A vegetação da planície do Bananal faz parte do biorna cerrado e é 
representado pelas seguintes formações: 

Cerradão 
Formação mais alta do cerrado, composta por suas mesmas espécies , sendo 

que, no entanto , a formação é mais densa havendo contato das suas copas entre si, 
formação de sub-bosque , com arbustos herbáceas e poucas gramíneas devido à 
sombra. Na planíciem, sua ocorrência é limitada a algumas áreas mais altas, longe 
das planícles de inundação e ao longo das margens dos rios em agrupamentos 
isolados. 

Segundo o RadamBrasil , "esta formação está melhor representada nas áreas 
de tensão ecológica, com elementos florestais em mistura com as espécies arbóreas 
do cerradão . As áreas de maior expressividade situam-se a leste e a sudeste da 
Mata do Mamão no interior da ilha e algumas áreas isoladas a oeste do Rio 
Araguaia". 

Das espécies mais observadas nos cerradões citamos o tíngui (Magonia 
pubescensi , o gonçaleiro ( Asrtonium fraxinüolium ), a sucupira-preta (Bowdicbia 
virgilioides), a sucupira-branca(Fterodon pubescens}, a paineíra-do-campo 
(Erioteca gradlipes }, a lixeira (Curatella americana), o escorrega-macaco 
(Vochysia haenk.eana), dentre outros. 

Cerrado Propriamente Dito 

"A gradação topográfica é refletida na fisionomia da planície através da 
sucessiva mudança de espécies , que se processa da parte inundável para a não 
inundável. (RadamBrasil - 1981 ). 

Na planície do Bananal, o cerrado é encontrado nas partes mais secas, onde a 
topografia é mais alta , ficando assim longe das inundações. Sua ocupação espacial é 
pequena em comparação aos "campos de murundus". Esta fisionomia apresenta 
uma grande heterogeneidade de espécies sustentadas em latossolo amarelo. 

A grande variação de espécies caracteriza a comunidade deste ambiente. 
Observam-se espécies como o araticum (Annona coríacea): os paus-terras-das 
folhas-larga e da-miúda (O:Jlalea grandiflora e O.. parviflora), o ipê-caraíba 
(Tabebuia áurea): abiu-curriola (Pouteria torta), moliana (Salvertia 
convallariaeodora); mangaba (Hancornia specíosa) e a lixeira (Curatella 
americana). Das Arecaceae, observam-se o tucum (Astrocaryum vulgare), a 
piaçaba (Orbygnia eichleri ), a guarirobinha (Syagrus comosa). As gramíneas 
estão representadas pelos capim-agreste (Panicum campestris), e o capim-barba 
de-bode ( Aristida pallens). 
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Campos de Murundus 

Esta fisionomia é típica da planície e é a formação de maior distribuição 
espacial. 

"As áreas planas de inundação da Planície estão praticamente tomadas por esta 
formação , que guarda a mesma fisionomia em todas as áreas cujo ambiente edáfico 
é cíclico ( úmido e seco). Este terreno de drenagem imperfeita (Grey hidromórfico) 
apresenta um nível freático a menos de 1metro de profundidade, o que seleciona o 
estabelecimento de formas de vida bastante especializadas", RadamBrasil 1981 (;). 

Os morrotes que estão distribuídos esparsamente pela planície de inundação , 
têm pouco mais de um metro de altura onde vivem elementos arbóreos das 
seguintes espécies: lixeira (Curatella americana); abiu-curriola (Pouteria torta); 
murici (Byrsoníma crassifolia), lpê-cachorro (Tabebuia ochracea): rnarupá 
(Simarouba versicolor); pequizeiro (Caryocar brasiliense); mirindiba (Termínalía 
glabrescens), sucupira (Pterodon polygalaeflorum); angelim (Andira 
panículata), entre outras. O agrupamento desses morrotes é completado por 
samambaias , marmelada (Alibertia sp), Velame roxo, Canarana, e as lianas 
Japecanga (Smilax spp) , unha-de-gato (Mimosa sp), pajeú , caju rasteiro 
(anacadium humile) , araça (Psidium spp), mandioca-de-veado, algodão-bravo e 
outros . As gramíneas encontradas a volta do morrote sobre a área de inundação , 
onde o lençol freático está mais na superfície , pertencem aos gênerosr, Panicum, 
Andropogon Ichinanthus , Setaria , Paspalum , Olyra , e ainda Xiridaceae e 
Cyperaceae . 

O campo limpo de cerrado incide sobre a parte mais baixa do terreno de 
inundação, onde a saturação de água no solo seleciona as espécies para o 
povoamento, sendo que o índice de saturação está acima da capacidade de 
transpiração da maioria das espécies vegetais. Seu lençol freático está apenas a 
0,50cm de profundidade, o solo é raso e cinzento, com drenagem imperfeita. 

Neste ambiente predominam as Gramineae , as Cyperaceae , e as Xyridsceee , 
sendo que as espécies que participam desta formação são poucas em número , mas 
sendo muito o número de indivíduos de cada uma das espécies. 

As principais gramíneas encontradas são: Axonopus brasiliensis, Panicum 
decípens. Andropogon leucostachyus, lcbinanthus procurrens, Setaria 
geniculata, Paspalum millegrans, Olyra. Algumas Xyridaceae como Xyris 
laxifolia, Abolboda pulchella. E algumas Cyperaceae como: Cyperus 
sesquíflorus , Eleocharis sellowiana e o Rhychospora globosa. 

Dentro de área tão vasta como a da planície, observa-se que há a dominância, 
ora de uma espécie r ora de outra, como por exemplo as do gênero Trachypogon . 

Floresta Estacionai Semidecidual 

Esta formação está presente em toda extensão da bacia do rio Araguaia, e na 
Planície do Bananal também, representada dentro da ilha pela Mata do Mamão. Esta 
encontra-se como que circundada pelo cerrado. Os técnicos do RadamBrasil, a 
caracterizam como sendo floresta estacionai de natureza "aluvial". 

As florestas aluviais são ,segundo os técnicos do RadamBrasil , formações 
ribeirinhas que se assemelham as florestas ciliares, diferindo apenas na composição 
florística. Portanto as florestas estacionais semideciduais aluviais são as que se 
encontram nas margens de rios e apresentam as características da semicaducidade 
foliar . 
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Em se tratando especificamente da Mata do Mamão, sua composição florfstica 
é composta por poucas espécies ,com uma altura que varia 15 a 20 metros. As 
espécies mais freqüentes são: tamaquaré ( Caraipa sp), mirindiba (Buchenavia sp), 
amapá (Parahancornia sp), tauari-cachimbo {Couratari sp), landi ( Callophyllum 
brasiliense ) , e outras . O sub-bosque apresenta densidade média e é dominada por 
espécies dos gêneros Rudgea , Psyshotria , Pagamea e outras. 

Dentro da área da planície do Bananal existem ainda formações vegetais quase 
homogêneas de espécies como o murici (Byrsonima crassífolía ) , pau-doce 
(Vochysia rufa) e pau-d'olinho (Copaifera eliptica) e também uma vegetação 
típica que aparece nos lagos formados pelas enchentes do rio. Nesses lagos 
observamos espécies lacustres como: Cyperus giganteus, Rhynchospora sp, 
Scirpus sp, Echínodorus macrophylla, Eleocrís articulatus, nas margens. E 
espécies nadantes como as do gênero Eichhonrla sp, o aguapé. Na vegetação da 
"mata ciliar", nas orlas encharcadas, vêem-se espécies como Cuphea repens, 
Acisanthera sp, Bacopa myriophyloide. 

4.2.2.1.3 Rio das Mortes 

Para melhor visualização das características do Rio das Mortes, assim como os 
outros rios que compõem a hidrovia , ele foi dividido em três partes. A primeira vai 
de suas nascentes até a cidade de Nova Xavantina, a segunda até o início da reserva 
Pimentel Barbosa e a terceira e última até sua foz . 

O Rio das Mortes e sua bacia, são tributários do rio Araguaia, e estão inseridos 
no contexto do biorna cerrado. 

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 , aquelas que são encontradas com mais 
freqüência são a lixeira (Curatella americana), a faveira (Dimorphandra mollisJ, 
o pequi (Caryocar víllosumj.vassourmha (Myrcia sp), sucupira arnargosa 
{Vatairea macrocarpa), pau-de-tucanot Vochysia tucanorum ) . 

Nesses trechos os cerrados se apresentam com ou sem a presença de babaçu 
(Orbygnia speciosa) . 

Outra formação encontrada nestes trechos é a do cerradão que também se 
apresenta em sua forma característica, com as espécies que o compõem 
apresentando diferente forma, isto é , as árvores possuem maior porte e o tronco é 
retilíneo como os de florestas. Apresentam um sub-bosque com espécies em 
regeneração , espécies herbáceas e poucas gramíneas . 

Nesse trecho, o alto rio das Mortes, o cerrado é a flsíonomia predominante 
enquanto o cerradão aparece em pequenos trechos. As espécies mais freqüentes que 
o compõem são gonçaleiro (Astronium fraxinifolium), a sucupira-branca 
(Pterodon spJ, o tingui (Magonia pubescens), a paineira (Erioteca gracilipes), o 
escorrega-macaco (Vochysia haenkeana). 

No segundo trecho, de Nova Xavantina até a Aldeia Pimentel Barbosa, as 
formações vegetais presentes vão de cerrado e campo sujo de cerrado até floresta 
estacionai semidecidual com ou sem babaçu (Orbygnia spedosa), passando pela 
vegetação de várzea . 
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Nesse segundo trecho, o médio rio das Mortes, a vegetação se aproxima das 
formações que caracterizam o rio Araguaia. 

Nas áreas de várzea , 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 rnuricis (Byrsonima spp) , a copaíba 
branca (Copaífera eliptica), e o Pau-doce (Vochysia rufa). Estas espécies formam, 
às vezes, adensamentos quase puros . 

Existe uma pequena área coberta por vegetação de floresta estaciona! 
sernidecidual, com babaçu (Orbygnia speciosa), nas imediações da Reserva Indígena 
dos Areões, sendo esta, juntamente com as florestas de galeria, as unicas formações 
florestais observadas. 

A formação de floresta estaciona} semidecidual, também possui a mesma 
estrutura das florestas estacionais goianas, sendo que nesta, do Mato Grosso, 
aparecem alguns elementos de floresta ombrófila por isso é chamada de floresta 
mista pelo Prodiat. Em sua composição entram elementos como o jatobá 
(Hymenaea courbaril), a garapa (Apuleia leiocarpa), o chichá (Sterculia chicha), 
peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron),a caroba {Jacaranda copaia), entre 
outros. 

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

As florestas ciliares desta área r em alguns trechos não possuem mais do que 
cinco a oito metros de largura e são compostas por elementos como o landi 
(Callophyllum brasiliense), o pau-formiga (Triplarls brasiliana), a pindaíba 
{Xylopia emarginata), o pau-pombo (Tapirira guianensis), 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 (Vochysia sp), o jatobá 
(Hymenaea courbaríl), os louros (Ocotea sppl, a periquitcra (Cochlospermium 
sp). mais o pau-formiga (Triplaris brasiliana}, e os ingás (Inga sp) . 

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 .Os campos de murundus da mesma forma, variando também as 
herbáceas que povoam os murundus, juntamente com as espécies arbóreo - 
arbustivas. 

4.2.2.2. Caracterização Local 

4.2.2.2.1 Rio Tocantins 

O rio Tocantins está situado no biorna cerrado, e a vegetação de suas margens 
é predominantemente de representantes desta fitofisionomia. 

Para melhor caracterização o trecho será dividido em três partes dentro da área 
de influência: alto, médio e baixo Tocantins. 

Do alto Tocantins fazem parte os municípios de Míracema do Tocantins, 
Pedro Afonso. Do médio Tocantins, Tupiratins, Palmeirante, Carolina e Filadélfia . 
Babaçulândia e Estreito fazem parte do Baixo Tocantins. 

204 Tf.XTO PR!:-.:CJVAL 

,._ 
•... ~...., 
,.-~ 
('- 
~- .:...-1 - ...,; .- - .._; 
_, _, 
.._, 
.., 
...,; 
.., - - _. 
•• _, 
...., - .._, 
_, - - .._, ._, 
- ._, - 
"-.1 

._, 

...., - 
~ ,._! 

.._, 

..., 

., 

.., 

....,, 

._, 

.._, 

.._, 

._J _, 
-' - _, ... 



r 
,,,... 

r: Alto Tocantins 

r 

O alto Tocantins é dominado pela fisionomia de cerrado e de cerradão. 
Enquanto as terras onde haviam cerradões , foram há muito tempo antropizadas 
para agropecuária, pela excelência de suas terras, os cerrados da região há pouco 
tempo começaram a ser aproveitados para esta finalidade. 

No entorno das cidades, é possível ver que os cerrados foram substituídos por 
pastagens restando apenas espécies remanescentes esparsas sobre o pasto a 
identificar a fisionomia passada. Entre as espécies observadas estavam: a pimenta 
de- macaco (Xylopia aromatíca) , também muito constante na beira das estradas, 
a paineira-do-campo (Erioteca gradlipes), o embiruçu (Pseudobombax 
longiflorum), o angelim-de-morcego (Andira laurifolia) , a ímbira-preta 
(Guatterla sp), canela-de- velho (Cenostigma macrophyllum), Murta (Myrcia 
fallax), breu-mescla (Protium heptaphyllum), o puçá (Mouriria pusa) , o 
pequizeiro (Caryocar viUosum), o dedaleira (Lafoensía pacari), entre muitas 
outras espécies . 

Na estrada que leva a Miracema foi possível observar um enclave de campo 
limpo de cerrado onde o solo era pedregoso e raso . Ali o cerrado não era 
aproveitado para atividades antrópicas apesar da área ficar bastante próxima de 
uma vereda ainda bem conservada . Isto deve ocorrer devido a má qualidade do solo 
do campo limpo . Neles foram vistas as espécies de gramíneas capim-favorito 
(Rynchelytrum repens), capim-agreste (Panicum campestrís), entre muitos 
outros das espécies arbórea-arbustivas vistas estavam o murici (Byrsonima sp) , 
caju-do-cerrado (Anacardium humíle), angclim-Morcego (Andira laurifolia), a 
peroba-do-campo {Aspidosperma macrocarpon), e o pau-terra-vermelho (Qualea 
multiflora). Das áreas de cerradão, quase mais nada foi visto intacto, restando 
apenas a presença de espécies remanescentes para a identificação da fisionomia 
pretérita. Sombreando as pastagens podem ser vistas espécies tais como o tingui 
(Magonia pubescens), o gonçaleíro (Astronium fraxinifolium}, a aroeira 
(Myracroduon urundeuva), a sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), a 
sucupira-branca (Pterodon polygaeflorus), a paineira (Erioteca sp), o nó-de 
Porco (Physocallyma scaberrimum ) e o baru (Dipteryx alara) . 

Na ilha de Pedro Afonso , a vegetação parece mais conservada mas , é grande o 
movimento das lavouras de soja por aquele local. Os cerrados estão gradativamente 
sendo substituídos por lavouras de soja e por pastagens. Por ocasião da visita a este 
local, foram contados sete caminhões de boi esperando para atravessar de balsa, e o 
porto para a Hidrovia já estava quase concluído. 

r: 

r: 

,,- 

A Região de Miracema e Pedro Afonso : 

Nas imediações de Miracema, o rio Tocantins se mostra com uma degradação 
ambiental bastante acentuada, principalmente no que diz respeito à flora das 
margens. 

Em todos os pontos visitados do Rio Tocantins o desmatamento de suas 
margens é uma constante, denunciando a total falta de fiscalização pelos órgãos 
competentes, dos mínimos que a lei reza na região de Miracema não foi diferente do 
restante do rio. 
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Como já foi dito, o baixo rio Tocantins possui cerrados e cerradões, com 
babaçu ou não , que chegavam até as suas margens. Hoje em dia sobraram apenas 
babaçus, em aglomerados ou não, pois até mesmo ele é retirado pela população 
ribeirinha. Poucas são as espécies que ficaram, em muitos trechos, para 
testemunhar a fisionomia primária. Das espécies que sobraram podem ser vistos o 
frango-assado (Albizia hasslerii), o jatobá (Hymenaea courbaril), o ipê-roxo 
(Tabebuía impetiginosa), o taperebá (Spondias lutea). 

A população ribeirinha desmata as margens para fazer o que é por eles 
chamados de "lavoura de vazante" onde plantam principalmente o f eiião e o milho. 
Este tipo de cultivo é feito até mesmo pelos índios Xerente. 

Já em Pedro Afonso a vegetação que se apresenta é principalmente de sucessão 
secundária, contendo ainda alguns exemplares de mata primária , cujas copas se 
sobrepõem às atuais . 

Em todo o rio Tocantins impressionam os desmoronamentos de margem que 
levam consigo a vegetação quando, esta existe. É alto o grau de degradação da 
vegetação marginal do rio Tocantins . 

Assim como no Rio Araguaia aqui também as embaúbas (Cecropias sp) 
tomam lugar das espécies primárias. Outra espécie que aparece amiúde é o pau 
formiga (Triplaris Brasiliana), o monzé (em identificação), muito comum neste 
rio, o esporão-de-galo (Celtis sp), além do Tapcrebá (Spondias lutea). 

Médio Tocantins 

O médio Tocantins é composto, para nosso estudo, dos municípios de 
Tupiratins, Palmeirante e Carolina/Filadélfia . 

No médio Tocantins a formação predominante também é o cerrado ,com suas 
fisionomias de cerrado propriamente dito , campo sujo de cerrado, e cerradão . 

Nas margens imediatas ao rio haviam cerrados com babaçu (Orbygnia 
spedosa), cerradões e até uma pequena faixa de floresta ciliar que não consta do 
mapa. 

A região de cerradão, foi utilizada para pastagem de gado , e em alguns 
lugares o cerradão desmatado foi abandonado e no seu lugar tem surgido espécies 
de cerrado formando, pela pobreza do solo, uma nova fisionomia de cerrado. 

Nestes locais é possível observar espécies como o tingui {Magonia 
pubescens), pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), o nó-de-porco 
(Physocallyma scaberrimum), a murta (Myrda falax), o breu (Protium sp), 
canela-de-velho (cenostigma macrophyllum), entre outras. 

Muitos dos cerrados propriamente ditos da região foram desmatados para o 
plantio de gramíneas , mas ainda aparecem em maior quantidade em estado 
primitivo do que os cerradões . Neles as espécies características dessa formação se 
fazem presentes , sendo observados o barbatirnão (Stryphnodendron sp), a faveira 
(Dimorphandra mollís), o mercúrio-do-campo (Erythroxylum sp), o jatobá do 
cerrado(Hymenaea stigonocarpa), o angelim--de-morcego (Andira Iaurífolía), 
dentre tantas outras . 

Os campos sujos ,por sua qualidade pobre de solo, ainda são encontrados 
intactos, com raro aproveitamento como pastagem natural. Sua composição de 
espécies é a mesma do cerrado, variando apenas em densidade e distribuição . 
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De uma forma geral as formações associadas com o Babaçu (Orbygnia 
speciosa), foram todas retiradas sobrando apenas esta espécie que formou 
adensamentos, principalmente mais próximos ao rio. 

O relevo ondulado da região permitiu a preservação de faixas de cerradões , 
principalmente nos topos dos morros de declividade acentuada. O mesmo se 
verificou com o cerrado. 

r: A Região de Carolina e Filadélfia : 
r: 

r 

De uma forma geral, o desmatamento da cobertura vegetal das margens do 
Rio Tocantins é muito grande e, por isso mesmo, muito preocupante . Enquanto o 
desmatamento do Rio Araguaia tem dado lugar a uma revegetação natural , no Rio 
Tocantins não parece haver essa possibilidade, visto que , não tem sido deixado 
quase nada de cobertura vegetal que propicie o ressurgimento da mata. Nas 
proximidades da cidade , o desmatamento é percebido de forma acentuada . 

A vegetação das margens do Tocantins, é caracterizada pela presença de 
cerrados e cerradões . Em um dos cerrados marginais, foram encontrado vestígios de 
garimpo clandestino de ouro, sendo que a cova ficava a uns dois metros do leito do 
rio, escondido por uma vegetação ciliar. É impressionante que nenhuma fiscalização 
tenha visto essa ilegalidade, a tempo de impedir a degradação das florestas ciliares 
locais dentro da área de influência do rio, nas suas margens foi encontrado um 
cerradão típico r com joão-farinha (Callistene sp), imbiruçu (pseudobombax 
ongiflorum), o jatobá (Hymenaea courbaril), o tingui (Magonia pubescens), o 
angico (Anadenanthera falcata), o escorrega-macaco (Vochysia haenkeana), a 
paineíra (Erioteca candoleana), a sucupíra-amargosa (Vatairea macrocarpa) 
entre outras. É bom dizer que esse resquício de cerradão só existe porque estava em 
relevo ondulado e muito íngreme. 

Em alguns dos cerrados marginais , foram vistas espécies como, o nó--de 
porco (Physocallyma scaberrímumj, o dedaleiro (Lafoensia pacari ), a itaúba 
(Mezilauros itauba), o caripé (Lícanía sp), a moliana (Salvertia 
convallariaeodora), o puçá (Mouriria pusa), a tatarema (Couratarí sp),a 
marnacadela (Brosimum gaudichaudii), a vassourinha (Myrcia falax) entre 
muitas outras, num local ainda não tão descaracterizado. Excetuando-se essas áreas 
pequenas em extensão, espalhadas pelo rio todo, com vestígios da vegetação 
original, as florestas ciliares , os cerrados e cerradões que deveriam existir aí foram 
retirados para uso agropecuário , e em alguns pontos para a "lavoura de vazante". 
Sobraram apenas os babaçus, que em alguns locais formam adensamento, e outras 
espécies remanescentes esparsas. 

Nessa área do rio, as margens têm sofrido desmoronamento, levando com isso 
a vegetação que estava sobre ela. 

O Baixo Tocantins 

r: 

r: 

r: 

r: 

O baixo Tocantins consta dos municípios de Babaçulãndía até Estreito. Esta 
área está caracterizada pelo Prodiat como sendo pertencente ao biorna cerrado mas 
com faixas de floresta ombrófila aberta , chamada por eles de floresta aberta mista. 
Nesta região são vistas as fasciações do cerrado, como cerrado ss., cerradão e 
campo sujo de cerrado, além é claro da floresta ombrófila aberta com a presença ou 
não de babaçu (Orbygnia speciosa) . 
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As florestas de Babaçulândia foram quase que totalmente retiradas para 
aproveitamento na agropecuária, principalmente pecuária. Pouca coisa resta que 
represente estas florestas a não ser os capões-de-rnato. obrigados por lei, e os 
adensamentos de babaçu (Orbygnia spedosa), ocasionados justamente pela retirada 
das espécies arbóreas. 

Nos capões-de-mato observam-se, espécies como o marinheiro (Guarea 
guidonea), o cedro (Cedrela físstlís). a garapa (Apuleia leiocarpa), o pau-d'oleo 
(Copaifera langsdorfii), o bingueiro (Cariniana estrellensis), o Freijó (Cordía 
Trichotoma) , o angico (Anadenanthera colubrina), espécies vícariantes 
amazônicas como o anani (Sinfonia globulifera), a copafba (Copaifera 
oblongiflora); a Bosta-de-Rato (Hirtella gracílípes), roxona (Psycotria 
bracteocardia), Farinha-Seca (Diatenopteryx sorbifolia), a bacaba (Oenocarpus 
disticus), caroba (Jacaranda cuspidifolia}, o ipê-arnarelo (Tabebuia serratifolia), 
entre muitas outras . 

Dos cerrados e cerradões onde os solos são mais compensatórios também 
foram retiradas as vegetações originais, sendo substituídas por gramíneas esparsas 
sobre esse tapete graminoso são encontradas espécies remanescentes como a 
moliana (Salvertia convallariaeodora), pequi (Caryocar víllosum), o escorrega 
Macaco (Vochysia haenkeana), gonçaleiro (Astronium fraxinifolium), a aroeira 
(Myracroduon urundeuvaz, o tingui (Magonia pubescens). 

Na altura da cidade de Estreito , pode-se observar uma vasta área , coberta 
por cerrado ainda intacto . Este inusitado fato se deve às características do solo , que 
são compostas por areias quartzosas. O solo impróprio para qualquer atividade 
agropecuária guarda um campo cerrado com todas as espécies que lhe são 
características. 

O Rio na Região de Babaçulândia : 

Como no restante do Rio Tocantins, a vegetação marginal, aqui originalmente 
por cerrados e cerradões, também foi retirada para a prática agropecuária, em 
alguns locais também se pode ver a "lavoura de vazante" onde deveria haver floresta 
ciliar ou equivalente. 

Nas áreas onde a vegetação era composta também por babaçus (Orbygnía 
speciosa), estes ficaram em adensamentos, ao lado das pastagens de capim 
braquiária (Brachíaría sp). 

Neste· trecho do rio também acontecem os desmoronamentos de margens, 
acompanhados de vegetação, que muito impressiona por sua constância. 

Nos lugares onde pode-se ver alguma vegetação, estas estão acompanhadas 
por trepadeiras formando "torres de folhas". 

Ainda é visível o desmatamento da vegetação marginal feita pelos moradores 
ribeirinhos. Em seu lugar surgem pequenas lavouras de feijão ou nada. 

Dentro da água, às margens são vistos o saram (Sapium sp) e a goiabinha 
(Myrda sp). Nas margens, o que mais se observa é a retirada da vegetação original, 
sem que algum pasto ou mesmo lavoura seja plantado no lugar . 

A retirada parece ter sido seletiva pois restaram os babaçus que tomaram 
conta da fisionomia . 
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4.2.2.2.2 Rio Araguaia 
Como foi visto, a bacia do rio Araguaia está situada no biorna cerrado e faz 

limites com a floresta ornbrófila, criando zonas ecotonais nos encontros das duas 
formações vegetais. 

Das fisionomias de cerrado, todas são observadas no domínio da bacia, sendo 
assim, resolveu-se fazer o levantamento por trechos para maior visualização da 
situação ambiental do rio. 

No primeiro trecho , chamado de alto Araguaia , serão examinados os 
municípios de Aruanã, São José dos Bandeirantes, Cocalinho, São Miguel do 
Araguaia. Depois, o Médio Araguaia, São Félix do Araguaia, Luciara, e Santa 
Terezinha. Por último, o Baixo Araguaia , Casearia, Conceição e Xambioá. 

r> 

Alto Araguaia 
A REGIÃO DE ARUANÃ: r: 

r: 

A região de Aruanã, apresenta-se praticamente antropizada, sendo, no 
entanto, possível observar que está inserida no contexto da zona ecotonal formada, 
pelo encontro de espécies de floresta estaciona] semidecidual com as do cerrado 
Sensu Stricto, que eram de grande porte , diferindo das espécies de cerrado típicas, 
provavelmente pela qualidade dos solos da região. É fácil ver nas margens da 
rodovia que leva à cidade , espécies remanescentes de cerrado, como açoita-cavalo 
(Luehea divaricata), lixeira (Curatella americana), o canzileiro (Platypodium 
elegans). gonçaleiro {Astronium fraxinifolium), tingui (Magonia pubescens), 
tabocas (Actinodadum vertidllatum), capim-jaraguá (Hyparrhenía rufa), 
pimenta-de-macaco (Xylopia emarginata), mirindiba (Bulchenavía tomentosa), 
carvoeiro (Sclerolobium aureum), jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigocarpa), 
pau-tucano (Vochysia tucanorum). 

Em certos locais, essas espécies estão juntas á espécies de floresta como a 
garapa (Apuleia leiocarpa), os ipês-roxo (Tabebuia impetiginosa) e o amarelo 
(Tabebuia serratifoliaJ, o escorrega-macaco (Vochysia haenkeana). o pau-d'óleo 
(Copaifera langsdorfii), o freij6 (Cordia trichotoma) e a mutamba (Guazuma 
ulmifolia), que é caracterizada como espécie pioneira de sucessão secundária . É 
fácil observar a presença de outra espécie conhecida como pioneira de sucessão 
secundária: a Embaúba (Cecropia spp) 

Pelos pastos, de capim braquiaria (Brachiaria spp), da região estas espécies 
são vistas próximas uma da outra, denunciando o encontro de fisionomias 
diferentes. São vistos a sucupira-branca (Pterodon polygalaeflorus). a garapa 
(Apuleia mollaris), o gonçaleiro (Astronium fraxinifolium ), ipê-roxo (Tabebuia 
impetiginosa), o baru (Dípteryx alata). 

Em reserva florestal de uma fazenda próxima à cidade de Aruanã, essa mistura 
de espécies pode ser vista por exemplo o ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa ), o 
irnbiruçu (Pseudobombax tomentosum ), o lpê-taipoca (Tabebuia róseo - alba), 
o nó-de-porco (Physocalymma scaberrimum), o pau jacaré (Callistene 
fasciculata), sobreiro (Emmotum nítens). o breu-mescla (Protiwn brasiliense), o 
guatambu (Aspidospenna subincanon) , o freijó (Cordia Trichothoma), açoita 
cavalo (Luehea candícans). 

r: 

,,.,- 

r: 
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Na região de Aruanã ainda existem áreas com vegetação pioneira de cerrado 
mas que estão sendo gradativamente retiradas. Em alguns locais , pode-se ver que a 
vegetação foi recentemente derrubada, mas que o cerrado está tentando brotar 
novamente. Nos locais desses cerrados podemos ver espécies como a sucupira 
branca (Pterodon polygalaeflorus), a sucupira-preta (Bowdichia virgilioides) , 
caroba (Jacaranda caroba), mamacadela (Brosimum gaudichaudii), oiti (Lícanía 
sp). angelim-de-morcego (Andira laurifoilia), marupá (Simarouba versicolor), 
cagaita (Eugenia dysenterica), carvoeiro (Sclerolobium aureum), bosta-de-rato 
(Hirtella sp), pau-de-cobra (Oratea hexasperma), Pau-Jacaré (Callísthene 
fasciculata), capitão-do-mato (Terminalia brasiliense). Das gramíneas destacam 
se o capim-agreste (Parúcum campestrís). Nessas áreas são vistas muitas espécies 
em regeneração como a sucupira-preta (Bowdichla virgilioides), mercúrio-do 
campo (Erytrho:xylum sp), ipê-caraíba (Tabebuia áurea). 

Nos cerrados dessa região existem muitas associações com várias veredas. 
Essas formações que aparecem em solos hidromórfícos, com lençol freático 
superficial , não fugiram da ação antrópica. Compostas predominantemente por 
buritis (Mauritia flexuosa) e outro tipo de Arecaceae, a buritirana (auritia sp), 
associada a algumas espécies arbóreas como o landi (Callophyllum brasiliense), o 
pau-pombo (Tapirira guínensís), a pinha-do-breio (Talauma ovata) e a quaruba 
(Vochysia pyramidalis). Em algumas delas é possível observar espécies pioneiras de 
sucessão secundária, como a embaúba (Cecropía pachystachya), tomando lugar 
das espécies arbóreas que foram retiradas destas formações. Em outras, represas 
feitas nas bases das veredas provocam a morte de sua espécie mais característica, o 
buriti (Maurttia flexuosaJ. 

Nas imediações da cidade, também observam-se os cerrados de murundus com 
sua formação característica. Por causa da época do ano, eles se encontravam 
inundados em sua área mais baixa . Nos seus montículos foi possível observar 
espécies como mercúrio-do-campo (Erythroxylum sp), marupá (Simarouba 
versicolor), capim navalha (Rhynchospora exaltata), o murici (Byrsonima 
basiloba), angelim-de-morcego (Andira Iautífolía), embaúbas (Cecropias spp), 
mamacadela (Brosimum gaudichaudii), pimenta-de-macaco (Xylopia 
aromática), araticum (Annoria coriacea), pau-terra-vermelho (Qualea 
multi.flora), unha-de-vaca (Bauhinia nítida), carvoeiro (Sclerolobium aureum), 
tatarerna (Couratarí sp) caroba (Jacaranda caroba), paíneíra-do-cerrado 
(Erioteca gracilipes), sucupira-branca (Pterodon polygalaeflorus). mamica-de 
porca (Zanthoxyllum rhoifolium), cagaita (Eugenia dysenterica), araça 
(Psidium spp), bosta-de-rato (Hirtella glandulosa). 

As florestas ciliares que se associam aos cerrados de Aruanã, encontram-se de 
uma forma geral com sinais de antropízação, onde aparecem clareiras na mata e 
espécies de sucessão secundária como o angico-monjolo {Piptadenea 
gonoacantha), pau-pombo {Tapirira guíanensís), o landi (Callophyllum 
brasiliense), a embaúba (Cecropia spp), a sangra-d'água (Croton urncurana). 

É bom observar que as rodovias que levam às cidades lindeíras do rio 
Araguaia, em suas áreas marginais ,que também foram áreas de empréstimos , 
ficam cheias de água que vem da cheia do rio . Nesses locais podem ser vistos , em 
alguns locais, fauna aquática e alada, além de uma vegetação que surge quando a 
cheia diminui. Essa vegetação não pertence nem aos cerrados lindeíros ou mesmos a 
qualquer outra vegetação da área , mas parecem ser típicas de locais úmidos . Entre 
elas podemos citar : 
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A Vegetação das Margens na Região de Aruanã: 

A vegetação das margens do rio na região de Aruanã se encontra de uma 
forma geral bastante antropizada, sendo constantemente observado espécies de 
sucessão secundária formando um novo adensamento vegetal onde se sobressaem 
sobre as árvores as copas de espécies remanescentes da vegetação primária como o 
jatobá {Hymenaea courbaril), ou o frango-assado (Albizia hasslerii), a 
periquiteira (Cochlospermum sp), o ipê-roxo {Tabebuia impetiginosa), a quaruba 
(Vochysia pyramidalis), o pau-formiga ( Triplaris brasiliana), e a embaúba 
(Cecropia spp) toma o lugar das espécies da mata primária, formando às vezes, 
populações quase homogêneas. 

Em locais onde as florestas eram compostas também por babaçus (Orbignya 
speciosa), ao serem retiradas as espécies arbóreas, estes tomaram força e 
substituíram as outras espécies , formando adensamentos populacionais e 
impedindo que a formação vegetal se recupere . 

Existe uma vegetação marginal que fica submersa nas partes mais baixas do 
rio, conhecida como Sarã (Sapium spp), e goiabinha-d'água. que pertence a família 
das Myrtaceae. 

Mesmo estando o rio cheio, foi possível observar que está havendo 
desmoronamento de margens , inclusive com espécies da vegetação marginal .Até 
mesmo dentro da cidade numa rua, pode-se observar o desmoronamento das 
margens. 

A vegetação presente nas margens do rio ora são de cerrado, ora de floresta 
ciliar, ora de floresta estacionai, com presença de babaçu ou não , mas em todos os 
casos a derrubada de vegetação para implantação de pastagem, é uma constante. 
Há locais onde a vegetação foi derrubada e em seguida abandonada surgindo aí uma 
vegetação de capoeira. 

Poucos são os locais em que as áreas de proteção permanentes estão como 
deveriam estar em acordo com as leis vigentes , denunciando total falta de 
fiscalização , seja por parte do governo federal , estadual ou municipal. Mesmo as 
áreas existentes não têm o tamanho que deveriam ter. 

A vegetação marginal aparenta estar dentro da lei, mas ao aproximar-se das 
margens é possível observar que ela é apenas de fachada. 

Em algumas áreas a vegetação da beirada do rio ,ao longe parecem estar 
preservadas, até que se verifica que não possuem mais do que oito metros de 
largura. Em outras ainda , não há vegetação marginal , a não ser gramíneas. 

A Região de Cocalinho: 

r: 

r 

O município de Cocalinho está localizado na margem esquerda do rio, 
pertencendo , assim , ao estado do Mato Grosso. Segundo o mapa do Prodiat tanto o 
município de Cocalinho quanto a estrada que levam à ele a partir de Aruanã estão 
inseridos em região de floresta estacionais que fazem limites com o cerrado. 

; 
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- Como na região de Aruanã, a vegetação local encontra-se completamente 
antropizada, onde as florestas estacionais deram lugar à pastagem de capim 
braquíária (Brachiaria spJ, e onde se observam esparsas sobre o pasto espécies 
remanescentes das fisionomia original. Entre elas podem-se citar: ipê-roxo 
(Tabebuia impetiginosa) , o mandiocào (Dydimopanax morototoni), jatobá 
{Hymenaea courbaril), angico {Anadenanthera colubrína). freijó (Contia 
tríchotoma), a garapa (Apuleia Ieíocarpa), jurema (Pithecolobium sp), bacaba 
(Oenocarpus bacaba), breu (Protium sp) , mutamba (Guazuma ulmifoliaJ, 
candiúba (Trema micrantha) e a mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifoliwn ). 
Mas podem ser observado na área por sobre a pastagem espécies remanescentes de 
cerrado juntamente com as de floresta. Algumas destas eram o baru (Dipteryx 
alata), jacaranadá-bíco-de-pato (Machaerium acutifolium), gonçaleiro 
(Astronium fraxinifolium), taquari (Lasiacis sorghoidea), pimenta-de- macaco 
(Xylopia aromatica), angelim-de-morcego (Andira laurifolia), carvoeiro 
(Sderolobium paniculatum), chichá (Sterculía striataJ e a mirinâibe: 
(Buchenavia tomentosa). 

Nesta região não se observam nem os capões-de-mato. que geralmente 
representam as reservas exigidas por lei. A presença da floresta estacional 
sernidecidual só é percebida pelas espécies remanescentes que ficaram sobre os 
pastos. 

No rio Preto, já quase não há floresta ciliar ou seu equivalente. Nem mesmo 
um mínimo exigido por lei é observado. Através da ponte sobre o rio do Peixe é 
possível visualizar boa parte da floresta mesofítica de interflúvio, que seguramente 
caracterizava a região entre os dois rios. Nota-se a presença de uma leguminosa que 
tem o comportamento de espécie de sucessão secundária , denunciando a tentativa 
de recuperação da floresta nos locais onde os elementos primários foram retirados. 

A retirada da vegetação local fez aparecer com força o taquari (Lasiacis 
sorghoídea), uma gramínea do tipo de bambu que forma adensamentos nas orlas 
das florestas de galeria e nos cerrados lindeiros, impedindo o aparecimento de 
outras espécies , e conseqüentemente dificultando a recuperação da vegetação. É 
bom observar que deve ter acontecido no local a derrubada seletiva de espécies 
induzindo esses adensamentos. 

- - 
- 

- 

- - 
- - 

Próximo da cidade de Cocalinho, observa-se parte do que foi a floresta ciliar do 
rio Araguaia, com espécies como: monzé (em identificação), quarubas (Vochysia 
sp), que predominam sobre as outras espécies, a mutamba (guazuma ulmifolia ),o 
pau-formiga (Triplaris brasiliana), o jatobá {Hymenaea courbaríl), a periquiteira 
(Cochlospermium sp) , ingá (Inga sp}, e na água o Sarão ou Sarã (Sapium sp). A 
floresta de galeria nas imediações da cidade de Cocalinho, encontra-se bastante 
antropizada, observando-se a presença de embaúbas (Cecropia spp) , onde 
deveriam estar as espécies da floresta primária. Outras espécies que se sobressaem 
sobre a desvegetação são os paus-formiga (Triplaris brasiliana) que aí parecem se 
comportar como espécies pioneiras, assim como os ingás (lnga spp), que abundam 
nas margens. 

No perímetro urbano, há espécies como o freijó-branco (Cordía trichotoma). 
a aroeira (Myracroduon urundeuvai, mutamba (Guazuma ulmifolia), o angico 
(Anadenanthera peregrina), o mandiocão (Didymopanax morototoní). angelim 
pedra (Andira vermifuga), além de espécies de cerrado, também esparsas pelo 
pasto, como o chicha (Sterculia striata), o baru (Dípteryx alata), gonçaleiro 
(Astroníum fraxinifolium), o barbatimão (Stryphnodendron adstringens), 
sucupira-branca (Pterodon emargtnatus). caracterizando assim uma área 
ecotonal, 

- - 

- - - 
- 
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r: 
Dentro da área de influência do Rio Araguaia ,mas fora dos limites da cidade r 

é possível observar urna serra na qual um campo cerrado viceja quase intacto. Nesse 
campo-cerrado, observam-se espécies como murici-orelha-de-burro (Byrsonima 
sp), araticum (Annona coriacea), angelim-morcego (Andira laurifolia), lixeira 
(Curatella americana), pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), marupá 
(Simarouba versicolor), ípê-caraíba (Tabebuia aurea), curriola (Pouteria 
lateríflora), pau-terra-da-folha-miúda (Qp.alea parviflora}, pau-tucano (Vochysia 
tucanorum), cagaita (Eugenia dysenterica). Nessa serra havia vestígios de 
garimpo de cristal. 

Dentro da área de influência indireta do rio, é observada a presença de grandes 
fazendas de criação de gado. 

A Vegetação das Margens na Região de Cocalinho 

r: 

r: 

Também na altura de Cocalinho, o rio Araguaia apresenta-se bastante 
antropizado, com sua vegetação marginal em processo de recuperação natural. 

Segundo a caracterização do Prodiat, o rio Araguaia é povoado, em suas 
margens, por espécies de Floresta Estaciona Semidecidual e por floresta ciliar . 

A vegetação original da floresta estacionai foi retirada restando-se , porém , 
alguns remanescentes como o ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa) visto em todas as 
partes do rio, a quaruba (Vochysia pyramidalis), a periquiteira {Cochlospermium 
sp), ingá (Ioga sp), o pau-formiga (Triplaris brasiliana), garapa (Apuleía 
mollarís), o jatobá (Hymenaea courbaríl). Mas, é fato também que a floresta tem 
sofrido uma tentativa de recuperação, aparentando ás vezes ser uma floresta 
primária. Somente as copas das espécies remanescentes sobressaindo por sobre as 
copas das espécies secundárias é que comprovam a sucessão secundária em 
andamento. 

í 

Em vários trechos , a vegetação está apenas nas margens do rio formando um 
"cílio" de mais ou menos cinco metros de largura. 

Nesta região também, são vistos as espécies como o sarã (Sapium sp), e a 
goiabinha d'água (Psidium sp ) . 

De urna forma geral, a vegetação desse trecho do rio, encontra-se bastante 
alterada, havendo, no entanto, a tentativa de recuperação da vegetação ribeirinha. 

A Flora na Região de São José dos Bandeirantes 

- 
Segundo a carta do Prodiat, a região de São José dos Bandeirantes, que 

também está situada no biorna cerrado, é caracterizada pela formação vegetal de 
cerrado propriamente dito, com zonas ecotonais de floresta estacionai. 

Nesta região é fácil observar que as pastagens substituíram as florestas, 
restando agora apenas espécies remanescentes que testificam a fisionomia outrora 
existente ali . 

r: 

r: 
r: 

r: As bacabas (Oenocapus bacaba) estão dispersas por todo pasto, em longos 
trechos. Além dela, observa-se as garapas (Apuleia mollaris), o bacuri (Scheelea 
phalerata), o angico (Anadenanthera macrocapa), o ipê-roxo (Tabebuia 
impetiginosaJ, o babaçu (Orbignya specíosa). o tarumã (Vitex polygama), o 
jatobá-da-Mata (Hymenaea courbaril), o pau-jangada (Apeiba tibourbou), o 
freijó (Cordia trichotoma), a ucuuba {Virola sebífera), pau-marfim (Agonandra 
brasílíensís). 
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Não poucas vezes algumas dessas espécies encontravam-se lado a lado com 
espécies como o tingui (Magonia pubescens), o baru (Dipteryx alata), a sucupira 
branca (Pterodon polygalaeflorus), araticum (Annona coriacea), jacarandá-do 
cerrado (Machaerium acutifolium), o gonçaleiro (Astronium fraxinifolium), nó 
de-porco (Physocallyma scaberrimum), (Stercnlía striata) denunciando ter 
havido naquele local o encontro das duas formações vegetais, uma zona de tensão 
ecológica ou zona ecotonal ou ecótono . 

É fato , no entanto, que a região tem sido antropizada há muito tempo, sendo 
gradativamente substituída por pastagem de capim-colonião (Panirum maximum) 
e capim-jaraguá (Hyparrhenía rufa) e que restam poucas áreas representativas das 
fisionomias originais. Aqui também as áreas destinadas para preservação 
permanente são pouco vistas. 

Em alguns locais a vegetação primária tem sido gradativamente substituída 
por espécies secundárias. A vegetação primária foi retirada e o local abandonado 
,após algum tempo, dando condições para o aparecimento das espécies de sucessão 
secundária, como a mutamba (Guazuma ulmífolía), o pau-jangada (Apeiba 
tibourbou), a maria-pobre (Dilodendron bipinnatum), o guatambu 
(Aspidosperma âiscolor), a candiúba (Trema micranta), entre outras. 

As embaúbas são vistas por todo lado, tanto na beirada das estradas como nas 
orlas das matas e isoladas nos pastos. 

Em trechos em que nas florestas presentes haviam a Arecaceae babaçu 
(Orbygnia specíosa), ao serem retiradas as espécies arbóreas e arbustivas a 
palmeira tomou conta da paisagem, quase que completamente. 

Ainda existem, no entanto, cerrados quase intactos na região, onde podem ser 
vistas espécies faunfsticas corno a seriema, correndo pelas estradas. Nestes cerrados 
de solo cascalhento existem espécies como o pau-terra--dafolha-miúda (Qµalea 
parviflora), mercúrio-do-campo (Erythroxylum sp), a caroba (Jacarandá 
caroba), a lixeira (Curatella americana), açoita-cavalo, (Luehea grandifora), o 
catolé (Syagrns comosa) , o capitão-do-campo (Termínalía argenteaj, paineira 
(Erioteca gracilipes), a peroba-do-campo (Aspidosperma macrocapon ), entre 
muitas outras espécies. 

No entanto, existem áreas de cerrados que foram substituídas por pastagem de 
capim andropógom (Adropogon gayanus). Em algum desses lugares, houve o 
desmatamento para implantação de pastagem, mas foi abandonado , dando 
condições ao aparecimento de espécies em regeneração. 

São muitos os locais em que o cerrado está sendo derrubado para uso 
agropecuário. 

As florestas de galeria dos cursos d'água dessa região parecem estar sendo 
menos agredidos do que nos outros lugares visitados . 

O Município de São Miguel do Araguaia: 

O município de São Miguel do Araguaia, situa-se numa região de floresta 
estacional, de cerrado propriamente dito e da zona ecotonal resultante do encontro 
dessas duas fisionomias. Por isso, vêem-se na região, espécies de cerrado de grande 
porte, parecendo espécies de cerradão. É possível encontrar espécies como a garapa 
(Apuleia Ieíocarpa) e o gonçaleiro (Astronium fraxinifolium ) juntas no mesmo 
pasto. 

Não obstante, esses cerrados e florestas se encontram em processo de 
descaracterização pelo uso antrópico das terras. 
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No distrito de Luís Alves, e nas estradas que levam a esse vilarejo, observam-se 
resquícios de floresta estacionai nos dois lados da estrada. Uma reserv~ obrigató:ia 
testemunha com suas espécies do passado. Nesta floresta, podem ser vistas espécies 
típicas dessa formação, como o tarumã (Vitex polygama), o ipê-roxo (Tabebuia 
impetiginosa), o jatobá (Hymenaea courbaril), o pau d'óleo (Copaifera 
Iangsdorfii), a barriguda (Chorisia speciosa), o freijó (Cordia rríchotoma), o 
jequitibá (Cariniana estrelensis), o cedro (Cedrela fissilis), a moreira (Morus 
alba), sobro (Emmotum nítens), a garapa (Apuleia Ieíocarpa). a Bacaba 
(Oenocarpos bacaba), a macaúba (Acrocomia aculeata) entre as espécies de 
palmeiras presentes . 

Na entrada de Luís Alves ainda há resquícios do que deve ter sido a floresta 
ciliar do rio .Araguaia. A concentração de quarubas (Vochysia pyramidalis) 
destaca-se nas margens do rio junto a outras espécies, caracterizando essa 
formação. Detalhes dessa floresta não puderam ser verificados por estarem sob 
efeito da enchente do rio, que na época da visita ainda era grande. 

Dentro do município, margeando o Rio Araguaia , numa estrada que sai de 
Lufs Alves para Chapéu de Palha e que se encontra com estradas e aterros que levam 
a Bem-Vinda, constatou-se a presença de uma área extremamente importante para 
o ecossistema do rio, principalmente para a fauna da região. Nesta área, de campos 
cerrados, florestas de galeria, zona de transição, estão presentes espécies faunísticas 
como veados-campeiros, seriemas, cachorros-do-Mato, jaburus, maguaris, garças, 
colhereiros, araras-azuis, jaguatiricas, cobras-caninanas, jibóias e muitos outros que 
caracterizam a zona como uma área de refúgio ou até mesmo como um berçário 
faunístico. Esta área está sofrendo um processo drástico de descaracterização 
causado pelos aterros (mais de 1.000km), feitos dentro das terras da Fazenda 
Piratíninga, de propriedade de Wagner Canhedo . As conseqüências desses aterros 
para a vida do rio são sérias. É bom dizer que dentro das terras da Fazenda 
Piratininga, existe uma casa que serve como posto da Femago e já serviu como 
posto do Ibama. 

Na estrada que sai de Luís Alves observou-se a presença de espécies de cerrado 
de alto porte margeando o rio. Dentre as espécies presentes ali, se destacaram, o 
capitão-do-campo (Termínalía argentea), o marupá (Simarouba versicolor), 
sucupira- branca (Pterodon polygalaeflorus), carvoeiro (Sclerolobium 
paniculatum), a paineira- do-cerrado (Erioteca gracilipes), a tatarema (couratari 
sp), o canzileiro (Plathypodium elegans ), e o sobro (Emmotum nitens). 

Em alguns trechos desta área o cerrado foi antropizado e transformado em 
pastagem, com o capirn-braquiária (Brachiaria spp). Em outros, o cerrado foi 
derrubado e depois abandonado, apresentando no momento espécies em regeneração 
numa tentativa avançada de recuperação. Neles foram vistas as espécies: cega 
machado (Physocallyma scaberrímum), gonçaleiro (Astronium fraxinifolium), 
açoita- cavalo (Luehea granclifloraJ, pau-de-Leite (Hymathantus obovatus), o 
sobro (Emmotum nitens) , o breu-mescla (Protíum ovatum), bosta-de-rato 
(Hirtella glandulosa), caroba (Jacarandá caroba), aroeira (Myracroduon 
urundeuva), ipê- caraíba (Tabebuia áurea). 

Nesse cerrado, principalmente na parte que margeia o rio Araguaia ,que está 
mais intacto por fazer parte da área de proteção permanente do rio , está havendo a 
retirada de madeira por moradores. Apesar de existir, também, sinais de queimada, 
se a fiscalização agir, esse cerrado tão importante para a vida do rio, poderá ser 
protegido. 

r: 

r: 

r: 
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Há campo-cerrado nessa região , sobre solo arenoso também , caracterizando 
~m gradiente do cerrado , que vai de cerrado florestado , que fica mais próximo ao 
no , á campo de murundus e campo - sujo - de - cerrado, que ficam mais distantes 
das margens . 

No campo cerrado observa- se desde as gramíneas características dessa 
formação ás palmeirinhas acaules tão comuns nesse tipo de cerrado. As espécies 
mais observadas nessa formação são: Lixeira (Curatella americana), Ipê Caraíba 
(Tabebuia aurea) ,o Araticum (Annona coríacea), a Piaçava (Orbygnía eicbleri), 
Paus Terra da Folha Miúda (Qpalea parviflora)., Pau-Jacaré (Callistene 
fasciculata) ,o Catolé (Syagrus comosa), Cyperaceae como o Capim Barba de Bode 
(Bulbostylis paradoxa) e gramíneas como Capim Agreste (Panicum campestris) , 
o Capim flechinha (Echinolaena ínflexa), o Capim-Barba-de-Bode (Aristida 
pallens), entre outros. 

Nos campos sujos de cerrado da região , além das espécies típicas dessas 
formações, o Murici (Byrsonima fagifolia) forma em alguns locais , um 
adensamento quase puro . 

Nos campos de murundus, além das gramíneas , observam -se as espécies : 
Lixeira (Curatella americana), Pata-de-Vaca (Bauhinia rufa), Sucupira 
Chapadinha (Acosmium subelegans), Mercúrio (Erythroxylum sp), a Piaçava 
(Orbygnia eíchlerí), Moliana (Salvertia convallariaeodora), Marmelada 
(Alibertia edulís), nos montículos de terra. 

Da entrada da fazenda Piratininga até as portas do condomínio fechado "Bem 
Vinda", a fisionomia é dominada pela formação de campo-cerrado, até as margens 
do rio .Nas margens do rio a estatura dos espécimes arbóreos aumenta criando a 
impressão de um cerradão . A maioria das espécies, na área em frente a "Bem 
Vinda", foi retirada deixando-se apenas ao lpês Caraíbas (Tabebuia aurea) e 
gramíneas. 

Dentro da fazenda e nos seus arredores o que se observa são os cerrados ainda 
em bom estado ou usados como para pastagem de gado. Em alguns locais já se 
esboça uma tentativa de recuperação com a presença de espécies emergentes de 
cerrado. 

Este trecho é riquíssimo na presença da fauna autóctone, e em um dos aterros 
onde a água da enchente ficou represada, foi possível ver Jacarés, Tracajás, Poraquês 
e três Piroscas de bom tamanho. Além disso, a fauna alada é muito abundante, 
sendo vistos Jaburus, Colhereiros, Maguaris, Garças, Carcarás e várias muitas 
outras espécies de aves. De mamíferos foram vistos Veados, Cachorros do Mato, e 
vestígios de um pequeno felino. 

Todos esses fatos, testificam da qualidade ambiental da área ,apesar da 
presença do homem, e também de sua importância para o rio . 

As espécies de cerrado presente são as mesmas encontradas nos cerrados 
descritos anteriormente . Outrossim , nas áreas de empréstimo dos aterros da 
estrada, formaram -se pequenos 'córregos' ou 'lagos' com as águas da inundação 
onde existiam peixes de várias espécies. Nesses 'lagos' artificiais é que a fauna se 
alimenta e se dessedenta . 

A floresta ciliar do rio Verde , apesar da interferência humana , no trecho 
visitado encontra - se bem representativa. 
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A FLORA DO RIO ARAGUAIA, NA REGIÃO DE LUÍS ALVES: 

Em Luiz Alves , o Rio Araguaia não fugiu da antropização e a vegetação 
primária , de urna maneira geral foi retirada nos locais onde o solo favorecia a 
implantação de pastagens . 

Com o abandono de áreas desmatadas , houve condições para o surgimento de 
uma vegetação de sucessão secundária . 

No entanto , existem locais onde a retirada total da vegetação deu lugar ao 
aparecimento de Ernbaúbas (Cecropía spp), formando adensamentos e testificando 
da degradação do ambiente nas margens do rio. Em algumas dessas áreas 
moradores ribeirinhos fazem o plantio da 'lavoura de vazante' assim como também 
no Rio Tocantins . Para isso retiram toda a vegetação . 

Também aqui em Luiz Alves , a vegetação secundária tem sobre suas copas , a 
presença de espécies remanescentes da vegetação primária nos locais que eram 
povoados por espécies de floresta . Podem ser vistos espécies como a Quaruba 
(Vochysia Pyramidalis), o Jatobá (Hymenaea courbaril), o Freijó (Cordia 
trichotoma) ,a Piriquíteira (Cochlosprmium sp), o Ipê Roxo (Tabebuía 
impetiginosa) que é muito comum nas margens do rio , o Cajá-Mirirn (Spondias 
lutea), o Cinzeiro , que é urna espécie de Mirindiba (Terminalia Iucída), a Frango - 
Assado (Albizia hasslerii ) . 

Neste trecho do rio há locais que foram repovoados somente por uma espécie 
de leguminosa chamada de Ingarana ( Inga sp). Em outros, a Ingarana se associa ao 
Monzé ( em identificação ), ao Esporão-de-galo (Celtis sp) e ao Pau-Formiga 
(Triplaris brasiliana), para refazer a vegetação local . 

É bom lembrar que essas espécies citadas são atualmente consideradas como 
espécies de sucessão secundária o que caracteriza um repovoamento natural das 
margens do rio Araguaia. 

No trecho de Luís Alves é possível observar que as margens tem sofrido erosão, 
levando consigo parte da vegetação , além de acelerar o processo de assoreamento do 
rio. 

A ILHA DO BANANAL 

A vegetação marginal da Jlha do Bananal na altura de Luís Alves, também 
encontra-se com sinais de degradação sendo possível ver locais onde a vegetação foi 
retirada e só existem atualmente, gramíneas, invasoras, e Embaúbas, onde as lianas 
se enroscam para formar torres de folhas . 

Em outros locais , a vegetação primária foi retirada e no seu lugar tem surgido 
uma vegetação secundária, como no restante do rio, inclusive com a predominância 
de babaçu (Orbygnia speciosa). Há locais totalmente sem vegetação. a outros com 
resquícios da vegetação primária com as espécies comumente mais preservadas 
testemunhando a degradação atual . 

A locais onde a vegetação de floresta dá lugar ao cerrado, mas mesmo assim 
não fugindo da ação devastadora do homem. Em alguns outros, a falta da vegetação 
protetora tem provocado a queda das margens juntamente com árvores, arbustos e 
coqueiros da vegetação marginal . 

Neste trecho também são vistos os Sarãs (Sapium sp), as Goiabinhas 
{Psidium sp) ,dentro das águas do rio . 
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O braço menor do Araguaia ou rio Javaés (próximo a Luís Alves), que além 
de estar extremamente baixo, no nível de água chegando a encalhar as canoas , 
mesmo no período de cheia de rio, apresenta sua flora marginal bastante 
descaracterizada, existindo áreas em que as margens tem sido derrubadas 
juntamente com espécimes vegetais. 

No encontro deste com o Araguaia a vegetação foi drasticamente retirada 
aparecendo espécies invasoras, e pioneiras de sucessão secundária. Nas áreas de 
várzea do vale desse tributário as lavouras de arroz irrigado com as águas do rio, 
tem já mostrado as suas conseqüências funestas, diminuindo o volume de água do 
braço menor do Araguaia, que nem com as cheias desse ano atingiram seus níveis 
normais. 

Médio Araguaia 

No médio Araguaia foram relacionados e visitados a Ilha do Bananal, e os 
municípios de São Félix do Araguaia, Luciara e Santa Terezinha . 

A região de São Félix do Araguaia 

Começando por São Félix, segundo o apeamento do Prodiat, a região é 
predominantemente de campo cerrado e campo sujo de cerrado com floresta ciliar 
nas margens do rio. 

Na estrada que leva a São Félix do Araguaia, vindo por água-boa, é observado 
uma faixa de vários quilômetros de floresta, que o Prodiat chama de floresta 
estaciona! mista e nós de floresta estacional semidecidual. Essas florestas 
encontram-se dentro da área de influência indireta do empreendimento. Elas ainda 
hoje estão quase que intactas, mas, em processo acentuado e rápido de antropízação, 

Da estrada podem-se vistas grandes áreas sendo desrnatadas com o "famoso" 
e malfadado correntão e vestígios de incêndio que transformou belos espécimes 
arbóreos em esqueletos incinerados . 

Apesar do desmatamento, não se observa na região qualquer tipo de 
agricultura, e em poucas áreas desmatadas podem ser vistas pastagens com ou sem 
animais. O desperdício de recursos vegetais aí é enorme. 

Dentro da área de influência direta, são vistos os campos-cerrados com suas 
variações: campo sujo de cerrado e campo de murundus. Em alguns deles podem 
estar associados ou não os babaçus (Orbygnia specíosa). que dominam a 
fisionomia quando as espécies arbóreas são retiradas . 

Os cerrados na faixa de domínio da hidrovia dentro do município na sua 
maioria se encontram antropizados, com a fisionomia original sendo substituída 
por pastagens. Grande parte destes cerrados, principalmente aqueles mais próximos 
ao rio, está sobre solo cascalhento e/ou arenoso . 

Sobre estes pastos ainda restam espécies que testificam da fisionomia pretérita. 
Dentre muitas citamos, a sucupira-preta (Bowd.ichia virgilioides ), angelim 
(Andira paniculata), pequizeiro (Caryocar brasiliense), faveira (Dimorphandra 
mollís). pau-de -cobra (Ouratea hexasperma), baru (Dipteryx alata), 
mamacadela (Brosimum gaud.ichaudii), cajueiro (Anacard.ium sp), escorrega 
macaco (Vochysia haerikeana) . 

- 

- 

- 
- 
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Dentro dos cerrados existentes na região ,daqueles que estão mais próximos ao 
rio r há alguns que estão associados com babaçu. Em um deles a vegetação arbórea 
foi retirada, ficando os babaçus (Orbygnia speciosa), associados a algumas espécies 
remanescentes e a muitas emergentes em regeneração. Foi possível ver as seguintes 
espécies, nas bordas da mata: açoita-cavalo (Luehea candícans), pau-jacaré 
(Callisthene fasdculata), tingui (Magonia pubescens), o dedaleira (Lafoensía 
pacarí). ipê-tabaco (Tabebuia ochracea), marupá (Simarouba versicolor), capim 
sapé (lmperata brasiliensis). 

Dentro da mata, havia as seguintes espécies: o babaçu (Orbygnia specíosa), 
que dominava a fisionomia, havia o pau-formiga (Triplaris brasiliana), o marupá 
(Simarouba versicolor), mutamba (Guazuma ulmifolia), açoita-cavalo (Luehea 
candícans), o gonçaleiro (Astronium fraxinifolium), a carne-de-vaca (Roupala 
brasiliensis ), tingui {Magonia pubescens), guatambu (Aspidosperma 
subincanon), breu (Protium sppJ, imbiruçu (Pseudobombax tomentosum e P . 
Longiflorum), pau-jangada (Apeiba tibourbou), mirindiba (Buchenavia 
tomentosa), cipó-prata (Banisteriopsis sp). angiquinho (Acada paniculata) e a 
quineira ( Strycbnus pseudoquina). 

Na área de influência da Hidrovia, dentro do município de São Félix do 
Araguaia existem também os campos sujos de cerrado que se encontram bem 
antropizado. As espécies que o caracterizam são as mesmas do cerrado lindeiro. 
Alguns desses campos sujos foram formados por ação antrópica através do 
desmatamento e do fogo . 

Os campos de murundus também aparecem nessa região com sua formação 
característica , e alguns deles examinados de perto ainda se encontravam sobre água 
da enchente. As espécies que o caracterizam são as mesmas do cerrado ao lado. 

A FLORA DE LUCIARA 

O município de Luciara fica no mesmo contexto ambiental de São Félix do 
Araguaia, isto é a formação original predominante é o campo cerrado, com suas 
fasciações o campo suio e o campo de murundus, além da floresta ciliar . 

Nas imediações da cidade são vistas muitas veredas e florestas ciliares, que 
aparentam ,de uma forma geral ,um estado médio de degradação. 

Ao lado da estrada, as caixas de empréstimo, com o transbordamento dos rios, 
ficaram cheias de água. Algumas destas caixas, ao secar, deram lugar a uma flora 
totalmente diferente do cerrado circundante, com a presença de uma herbácea do 
tipo quaresminha (Tibouchina spp), uma pequena flor amarela (em identificação) 
que também aparece na superfície dos lagos, identicamente criados pela cheia, uma 
população representativa de uma plântula carnívora da família das Droseraceae , a 
Droser'a montana, e várias espécies de Paepalantus. Essas caixas também recebem 
a fauna ictia dos rios próximos. 

Nessa área, os campos-sujos-de-cerrado também recebem águas da enchente 
do rio, e aí também aparecem as espécies das caixas de empréstimo e dos campos 
úmidos que circundam as veredas próximas. 

As espécies arbóreas são as mesmas de São Félix do Araguaia, não diferindo 
nem na distribuição ou mesmo na concentração das espécies. 
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o ruo ARAGUAIA E A ILHA NA REGIÃO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA 
A flora das margens do rio Araguaia, nos município de São Félix do Araguaia, 

e de Luciara, é basicamente formada por uma floresta ciliar, campos cerrados e de 
carnposdernurundus. 

Hoje em dia a vegetação se apresenta na forma secundária , com espécies 
remanescentes sobrepujando as copas da mata secundária e testificando a fisionomia 
pretérita. 

Nas proximidades de São Félix é notado um cerrado que chega até as margens, 
que se encontra com sinais evidentes de antropização. Também o desmatamento 
das margens do rio nas proximidades da cidade deixa claro a degradação. Neste 
trecho do rio há locais onde a vegetação foi totalmente retirada. Nos lugares em que 
aparece alguma vegetação surgem espécies como o íngá (lnga spp), o jatobá 
(Hymenaea courbaril}, a mirincliba (Buchenavia tomentosa), a canela-de-velho 
(Aspidosperma discolor), o taperebá (Spondias hrtea), o pequizeiro (Caryocar 
brasiliense), a quaruba (Vochysia pyramidalis), misturando espécies do cerrado 
vizinho com a de floresta de galeria que deveria haver ali . 

Há locais em que a ingarana (Inga sp), predomina formando adensarnentos. 

Da floresta de galeria típica do rio Araguaia restam apenas alguns 
exemplares de quaruba (Vochysia pyramidalis), nas margens imediatas .ern outro 
trecho do rio . 

- 

- Num "resquício" de floresta de galeria, onde espécies remanescentes se 
misturavam a espécies invasoras, foram vistas as seguintes espécies: tucuns 
(Astrocaryum vulgare), saran (Sapium sp), monzé (Não identificado ), assa-peixe 
(Vernonia sp), algumas Cyperaceae, taquari (Lasiacis sorghoidea), angelim 
(Andira vermifuga), embaúbas (Cecropia sp), pau-formiga (Triplaris brasiliana), 
e quarubas (Vochysia sp) em grande quantidade. Mas não pode ser visto por que 
as outras espécies se encontravam sob água da enchente. 

Em uma área bem mais a frente existe uma área de floresta de várzea que 
mostra a presença do homem havendo espécies arbóreas cortadas a machado, para 
a construção de acampamento de pescadores ou caçadores . havendo também restos 
de tartarugas assadas no próprio casco e de peixes de bom tamanho. Af foram 
notadas as seguintes espécies: Ingá (lnga sp) , Feijão-cru (Platymiscium sp), Monzé 
(Em identificação), Guapeva (Pouteria sp) , Ipê (Tabebuia sp), Araticum 
(Guatteria selowi.ana), Bacupari (Rheedia gardneriana), Arnburana de Cambão 
(Bursera leptophlocos), Pau de Cobra (Ouratea parvíflora), Murici (Byrsonima 
laxiflora), Tucwn ( Astrocaryum vulgare ) . 

Na vegetação marginal dessa área é possível ver que o desmatamento penetra 
mais para o interior. Em outros locais o desmatamento das margens deu lugar ao 
aparecimento de embaúbas (Cecropia sp) que forma uma espécie de mata somente 
desta espécie. Aqui também dá para se ver que as margens cederam à força das 
águas, caindo e levando consigo a vegetação. 

Neste trecho do rio, o processo de degradação também se faz presente, 
restando, no entanto, a esperança de recuperação da vegetação margina] , já 
esboçada pela própria natureza , a não ser que seja impedida pelo homem. 

- 

- - - 
- - 
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A região de Santa Terezinha: 

A região de Santa Terezinha contém as formações vegetais de floresta 
estaciona] e de cerrado que aparecem aí em forma de campo sujo de cerrado e campo 
de murundus. 

Na vegetação local podem ser vistas, ainda, florestas de bom tamanho, 
sobre um relevo ondulado, apesar de estarem ocorrendo na região tantas queimadas 
que formam uma neblina, impedindo a visão à distância . 

Segundo informações locais, a região , por estar tão próxima ao rio, já está 
sendo alvo das queimadas feitas por fazendeiros que pensam usar a hidrovia. De 
acordo com essas mesmas informações , a quantidade de queimadas triplicou do 
ano passado para este ano . 

As formações vegetais florestais, quando intactas, são compostas por espécies 
de palmeiras como a Bacaba (Oenocarpus bacaba), a Macaúba (Acrocomia 
aculeata), em alguns locais o bacuri (Scheelea phalerata), que identifica as terras 
de boa qualidade. As outras espécies observadas foram a peroba-rosa 
(Aspidosperma polyneuron), o louro (Ocotea sp), a canela-de-velho 
(Aspidosperma discolor), a urucurana (Bixa orelana), o leiteiro (Sapium sp) r a 
ucuuba (Virola spp) e a fava de bolota (Parkia sp) e o chicha (Sterrulia chicha). 
Essas florestas apresentam, ainda hoje, o sub-bosque desenvolvido com muitas 
espécies em regeneração, espécies herbáceas, e arbustivas. 

Observou-se que as florestas se estabeleceram sobre solo com muitas rochas 
expostas , sendo que em muitos lugares não há lugar sequer para as gramíneas. 

Em muitos trechos que levam à cidade de Santa Terezinha são vistas várias 
toras de madeira abandonadas pelo chão , na beira das estradas, identificando as 
madeiras existentes na região. Foram vistas por exemplo, a aroeira (Myracroduon 
urundeuva), o jatobá (Hymenaea courbaril ), o angelim (Andira sp), o ipê 
(Tabebuia spp), entre outras . 

Em longos trechos são percebidas as retiradas da vegetação, para implantação 
de pastagens por meio do fogo. Algumas das queimadas eram antigas e outras mais 
recentes , corroborando para a névoa seca que se formou sobre a região . 

Em vários locais a presença de espécies pioneiras e secundárias de sucessão 
secundária, corno o carvoeiro (Sclerolobium panirulatum var. rubiginosum), a 
mutamba (Guazuma ulmifolia ), a candiúba (Trema micranta ), e a mamica-de 
porca (Zanthoxylum rhoifolium), denuncia a tentativa de recuperação do 
ecossistema . 

r: 

r=, 

r: 

r: 

Nas áreas onde existem cerrados , representados ali pelos campos cerrados e 
pelos campos sujos de cerrado e, em algumas poucas áreas perto do rio, pelos 
campos de murundus, a vegetação se apresenta de maneira não muito diferente das 
áreas de florestas, isto é , em encostas de morros e em poucos locais mais pJanos , o 
cerrado parece ainda pouco antropizado . Nas áreas planas mais próximas ao rio e 
às cidades, mais antropizado. 

O campo cerrado que se apresenta ali é característico, isto é, um tapete 
graminoso com espécies arbóreas e arbustivas r espalhadas por ele , as espécies que o 
compõem são as mesmas das outras regiões . 
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Foram observados na região de Santa Terezinha as duas únicas plantações de 
todo o trajeto, sendo uma de bananas (Musa sp) e outra de seringueiras (Hevea 
brasílíensís). 

O RIO E A ILHA NA REGIÃO DE STA. TEREZINHA . 

No lado do Mato Grosso foram observadas em alguns locais , vegetação de 
cerrado, de floresta de galeria e ainda de florestas estacionais . 

As condições de preservação da vegetação marginal é precária como no 
restante do rio, sendo que em alguns trechos só restam alguns metros de vegetação, 
compostas principalmente por vegetação secundária ou resquícios de vegetação 
primária. 

Em locais onde havia cerrados, agora são observadas pastagens. Em alguns 
locais a vegetação foi retirada e logo depois abandonada, dando condições para a 
recuperação natural da área. 

Nas margens da ilha, na altura da aldeia Macaúba , a mais próxima da 
administração do Parque Nacional do Araguaia, há uma floresta ciliar , ainda em 
boas condições, que faz fronteira com um campo de murundus, que é a fisionomia 
predominante na ilha. Na área da aldeia a vegetação se mostra antropizada dentro 
do que se pode ver do rio, apresentando grande quantidade de embaúbas (Cecropía 
sp), no lugar da vegetação original . 

Na formação de floresta ciliar, que possuem mais ou menos 10m de largura, 
foram observadas as seguintes espécies: Piranheira (em identificação), o Tucum 
(Astrocaryum vulgare) , o Bacupari (Rheedia gardneríana) ,Quaruba (Vochysia 
sp) , Pau de Leite (Himathantus obovatus) , Gameleira branca (Ficus sp) , Louro 
(Ocotea), Ingá (lnga sp), e o Iandi (Callophyllum brasiliense), Pau Pombo 
(Tapirira guíanensís), Pau d'óleo (Copaifera langsdorfii). Nos campos de 
murundus que se avizinham dessas florestas ciliares foram vistas as seguintes 
espécies: Murici (Byrsonima sp), lixeira (Curatella americana), Sucupira 
amargosa (Vatairea macrocarpa), Marupá (Simarouba versicolor), Pau Santo 
(Kíelmeyera spp). 

Nas imediações da sede do Parque, a vegetação de transição foi devidamente 
observada 

Dentro do Parque Nacional do Araguaia, na sede deste, foi observada uma 
vegetação florestal com espécies arbóreas de mais ou menos 15 a 20 m, compostas 
por espécies de floresta e de cerrado denunciando o contato entre os dois biornas 
dentro da Ilha do Bananal, formando uma Zona Ecotonal. Dentre as espécies 
observadas estavam a Mirindiba (Bulchenavía spJ, o Dedaleiro (Lafoensia sp). 

Baixo Araguaia 

Do baixo Araguaia, fazem parte os municfpios de Santana do Araguaia á 
Xambioá, incluindo aí o Município de Redenção, no Pará , como área de influência 
indireta. 

Neste trecho são evidenciadas as florestas com enclaves de cerrado e campo 
cerrado. 

De Xambioá até Santa Terezinha , o relevo se torna mais ondulado , 
principalmente de Conceição até Redenção .Nestas condições r as florestas se 
estabeleceram , sobre os morros com muitos e enormes matacões. 
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As florestas dessa região, são caracterizadas como floresta estaciona] 
sernidecidual e floresta ombrófila mista, que possuem elementos da floresta 
ombrófila e elementos da floresta estacionai ao mesmo tempo , caracterizando , 
talvez, uma floresta de transição. Sua estrutura se assemelha a das floresta 
estacionais. 

Os cerrados nesta região aparecem esporadicamente e com os mesmos 
elementos que caracterizam os cerrados mais ao sul. Alguns deles têm sido usado 
como pastagem . 

Nesta região as florestas ainda são vistas em abundância, apesar de serem 
notadas, em toda a extensão da estrada para Santana do Araguaia , queimadas e 
derrubada de árvores. 

Nessas florestas observaram-se os seguintes elementos de sua composição 
florística: o chicha (Sterculia chicha), o jatobá (Hymenaea courbaril), a caroba 
(iacaranda copaia), ipê-amarelo (Tabebuia serratifolia), o freijó (Cordia 
goeldiana), macaúba (Acrocomia aculeata), pau-jangada (Apeiba tibourbou), o 
mandiocão (Didymopanax morototoní), e o breu (Protium sp), a carapanaúba 
(Aspidosperma carapanauba). Nessa região do Pará, existe uma espécie arbórea 
conhecida e utilizada como pau-brasil ou muirapiranga que na verdade se trata de 
uma espécie da família Moraceae identificada como Brosimum Paraensis e que 
,por sua semelhança com o verdadeiro pau-brasil (Caesalpínía echínata), tem sido 
sistematicamente derrubada para a fabricação de móveis, artesanato indígenas , e 
até mesmo para carvão . 

Durante o trajeto foram observados , também , locais com as chamadas 
capoeiras, que nada mais são do que a fase inicial da sucessão secundária com 
elementos arbóreo-arbustivos , sendo conhecidos como elementos invasores e/ou 
primários. 

O desmatamento é feito para implantação de pastagens muitas foram vistas 
durante todo esse trajeto, mas em alguns locais esse desmatamento parece não 
obedecer a nenhum motivo, visto que, depois de retirada a vegetação, o local é 
abandonado, reaparecendo aí uma vegetação substituta. 

A presença de fauna nesse trecho também é bastante observada. 

Subindo-se o rio até às cidades de Santana do Araguaia e de Barreira de 
Campo, onde se atravessa para o Estado do Tocantins na cidade de Cascaria , 
começam a ser vistos os campos cerrados com sua formação e composição 
caracter! stica. Nestas localidades a antropização se faz mais presente, e a vegetação 
natural, consequentemente, dá lugar a pastagens em seu lugar . 

A REGIÃO DE XAMBIOÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAlA: 

Observou-se uma vegetação pertencente em sua maioria à formação de 
floresta, com sinais evidentes de já terem sido desmatadas, havendo no entanto , 
uma vegetação secundária no lugar. Alguns trechos não há vegetação, noutros ela 
não possui nem dez metros de largura. 
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-~ - - Dentre as espécies observadas nas áreas de florestas estão a sumaúrna (Ceiba 
petandra) , a periquíteira (Cochlospermium sp), o urucum (Bixa orelana), o 
taperebá (Spondias Iutea). leiteiro (Sapium glandulatum). Nas formações vegetais 
do rio aparece com certa freqüência uma leguminosa conhecida na região como 
favão e ainda não identificada. 

Dentro da área marginal do rio foram observados alguns desmoronamentos de 
talude, com a vegetação sendo derrubada. De uma forma geral, as condições da 
vegetação nesse trecho do rio se assemelham às dos outros, talvez com uma 
porcentagem maior de vestígios de mata primária, do que no restante, apesar das 
queimadas terem sido intensificadas ultimamente. 

4.2.2.2.3 Rio das Mortes 

- 
- - Assim como os rios anteriores , o rio das Mortes foi dividido em três trechos 

para melhor caracterização. O primeiro, chamado também de alto rio das Mortes, 
compreende a cidade de Nova Xavantina até o fim da Aldeia Indígena dos Areões, o 
segundo trecho, médio Rio das Mortes, abrange o local das balsas até os limites da 
Aldeia Indígena Pimentel Barbosa; e o último trecho, baixo rio das Mortes , dessa 
aldeia até a foz. 

Alto Rio das Mortes 

Trecho compreendido entre a cidade de Nova Xavantina e os limites finais da 
Aldeia Indígena dos Areões. Originalmente, era composto por várias fisionomias do 
cerrado, que se manifestava através do cerradão, cerrado e campo-sujo-de-cerrado e 
vegetação de várzea. As florestas ciliares características do Araguaia, não estão 
presentes neste trecho, sendo que no entanto, aparece um floresta ciliar de mais ou 
menos cinco metros, fazendo limites com o cerrado, em alguns trechos. 

Os cerrados originais foram gradativamente cedendo lugar às pastagens , e a 
vegetação que era composta por muricis (Byrsonima sp), paus-terras (Oualea 
spp), barbatimão (Stryphnodendron adstringens), a marnacadela (Brosimum 
gaudichaudii), a lixeira (Curatella americana), o capitão-do-campo (Terminalia 
brasílíensis), o araticum (Annona coriacea), o jacarandá-bico-de-pato 
(Machaerium acutifolium), o pau-tucano (Vochysia tucanorum), o vinhático 
(Plathymenía retículata). deram lugar á gramínea Brachyaria decubens. 

Nos cerradões, não foi diferente, solos de melhor qualidade, foram eles os 
primeiros a perder espécies como o gonçaleiro (Astronium fraxinifolium), a sucupira 
branca (Pterodon emargin.atus), o abiu (Poutería sp), o canzileiro (Plathypodíum 
elegans), o escorrega-macaco (Vochysia haenkeana), o tingui (Magonia 
pubescens), a sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), e a paineira (Erioteca 
gracilipes) para as pastagens. 

Nas imediações de Nova Xavantina, o cerrado propriamente dito 
gradativamente cede lugar para o campo cerrado , representado aí .principalmente 
pelo campo suio de cerrado. Essas áreas também foram substituídas por pastagens 
em muitos pontos. 

A vegetação nos morros das imediações da cidade, é composta por cerrados e 
campos cerrados e alguns se encontram intactos e outros com sinais de 
antropização. 

- 
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Nestes últimos, a vegetação foi retirada e o solo sem proteção encontra-se 
decapeado, favorecendo erosões. 

Dentro do perímetro da Aldeia Indígena dos Areões , onde a vegetação se 
encontra mais perto da natural , os cerrados se aproximam das margens do rio, e 
em alguns trechos são substituídos abruptamente por vegetação ciliar . Em outros o 
cerrado chega até as margens . 

Das veredas que se associam ao cerrado, algumas delas encontram-se 
degradadas sendo que as espécies arbóreas têm sido retiradas, ficando apenas os 
buritis (Mauritia flexuosa). 

O Rio na Região de Nova Xavantina - Aldeia dos Areões : 

A vegetação marginal neste trecho apresenta sinais de degradação, 
principalmente dentro do perímetro do Município de Nova Xavantina. Aí a 
antropização chega até as margens em vários locais, sendo no entanto , possível 
observar espécies como o pau-formiga (Triplaris brasiliana), o jatobá (Hymenaea 
courbaril), a periquitcira (Cochlospermium sp), os ingás (Inga sp), o freijó 
(Cordia sp). 

Mais próximo a Aldeia Indígena dos Areões, a presença de floresta ciliar é 
muito pequena sendo que o cerrado chega até as margens do rio. Nesses locais é 
observado que a vegetação natural foi derrubada para implantação de pastagens, 
aparecendo ocasionalmente, uma vegetação secundária, com invasoras e espécies de 
cerrado. 

.,..... 
I 
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Nos cerrados marginais aparecem espécies como araticum (Annona coriacea), 

lixeira (Curatella americana), pau-santo (Kiclmeyera spJ, a piaçava (Orbygnía 
eichleriii, ipê-caraíba (Tsbebuia aurea), o tucum (Astrocaryum VHlgarc), a faveira 
(Dimorphendre mollis). 

Médio Rio das Mortes 

r: 

As fisionomias presentes neste trecho vão de campo de murundus até floresta 
estaciona! semidecidual , que o Prodiat chama de mista, passando pelo campo sujo 
de cerrado e pela floresta ciliar. A vegetação deste trecho se encontra mais natural, 
com a antropização incidindo com menor força. 

- 

Há alguns poucos quilômetros da balsa , um trecho remanescente da floresta 
mista.ainda pode ser vista com seus exemplares característicos, apesar do uso dessa 
terra de boa qualidade para implantação de pastagens. É possível observar-se a 
peroba-rosa (Aspidosperma c.ylindrocarpon), o mandiocão (Dídymopanax 
morototoni), o ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa), o sobro (Emmotum nítens). 

As terras da área de influencia direta e indireta do do das Mortes, são 
altamente propícias ao plantio de soja e também de milho e arroz, por isso, grande 
parte das florestas cerrados e cerradões que deveriam existir aí, foram derrubados. 

r 
r: 
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Baixo Rio das Mortes 

O baixo rio das Mortes que compreende o trecho dos limites da Aldeia Indígena 
de Pimentel Barbosa, até sua foz no rio Araguaia é originalmente povoado por 
espécies das formações vegetais de várzea campo sujo de cerrado e campo de 
murundus, além de florestas ciliares e de cerradões. 

r: 
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Nesse trecho , a antropização também se faz presente como nos anteriores, 
substituindo a paisagem natural por pastagens e por lavouras de soja . 

Nos locais onde havia cerradões, a pastagem de capim Brechisria decubens 
substituem a espécies originais, restando apenas remanescentes espalhadas, que 
nos informam sobre a fisionomia pretérita. Dentre elas constatou-se a sucupira 
preta (Bowdichia virgilioides ), o jacarandá-canzil (Plathypodium elegans), a 
sucupira branca (Pterodon emargínatus), e o vinhático (Plathymenia retículata). 

Nas área de várzea, próximas ao rio, algumas delas também foram 
aproveitadas como pastagem, restando no entanto exemplares que o podem 
caracterizar. Por exemplo, o pau-terra-roxo (Qpalea multiflora), ipê caraíba 
(Tabebuia áurea), pequi (Caryocar brasiliense), angelim-de-morccgo (Andira sp). 
tucum (Astrocaryum vulgare). 

Os campos de murundus, também estão presentes nessa área, com sua 
formação peculiar, sendo que, em alguns locais também são usados como pastagens 
naturais. 

A Vegetação do Rio na Região de sua Foz 

No trecho do rio que vai dos limites de Pimentel Barbosa até sua foz, a 
vegetação original era composta principalmente por florestas ciliares com sua 
formação característica composta por 'espécies como a quaruba (Vochysia sp), landi 
(Callophyllum brasiliense), o louro (Ocotea sp), a garapa (Apuleia Leiocarpa), 
breu (Protium sp) , a mirindiba (Bulchenavía sp). Hoje em dia existem grandes 
clareiras neste trecho denunciando o desmatamento ilegal e irresponsável .Em 
alguns outros trechos, uma vegetação secundária toma conta da paisagem. 

O processo de antropização da margem do rio, tem descaracterizado 
fortemente sua vegetação, ameaçando-o. Há locais onde a vegetação foi retirada 
restando apenas algumas espécies como o turum (Astrocaryurn vulgare}, o monzé 
(não identificada) e as embaúbas (Cecropia sp), que tomam conta da paisagem . 

O derrocamento de suas margens são percebidas pela presença de bancos de 
areia, que chegam para mais da metade do leito do rio, em época de cheia . 

Como cm vários locais ao longo dos três rios , a vegetação marginal só se faz 
presente numa faixa de mais ou menos cinco metros de largura, numa tentativa de 
se esconder o desmatamento ilegal. Também aqui não há fiscalização do lbama ou 
de qualquer outro órgão ambiental responsável. 

4.3 INTERAÇÃO FAUNA E FLORA 

A inter-relação entre a fauna e a flora no cerrado é altamente acentuada, sendo 
que a alta diversidade fisionômica desse biorna fornece recursos ecológicos que 
constituem o suporte a uma comunidade faunística também diversificada. 

O Cerrado oferece amplas possibilidades alimentares à variada fauna que o 
habita durante todo o ciclo anual. A fauna herbívora encontra sustentação no 
extrato gramínea, durante grande período do ano, quando não está seco. As regiões 
de várzeas, ao longo dos rios Araguaia e das Mortes, e em algumas regiões do 
Tocantins, quando não completamente inundadas sustentam uma fauna herbívora 
expressiva nos períodos de estiagem. Recentemente algumas regiões recobertas por 
campos úmidos, tem sofrido alterações em virtude da implantação de projetos de 
lavouras irrigadas, como o instalado recentemente na região de Luís Alves (GO), em 
detrimento da fauna herbívora e da cadeia trófica regional. 
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o potencial agrícola que os cerrados demonstram tem contribuído para uma 
ampla fragmentação de habitantes da fauna, simplificando as populações de espécies 
animais que ocupam o topo da cadeia trófica e outros predadores, que ocupam 
grande área vital. 

A heterogeneidade representada pelos vários habitats naturais que compõem o 
cerrado constitui um gradiente heterogêneo de recursos ecológicos que abriga uma 
comunidade faunística diversificada e com algumas populações com abundância 
elevada de indivíduos. 

As espécies vegetais que influenciam a distribuição de animais são também 
influenciadas pela presença de espécies da fauna que funcionam como polenizadores 
ou dispersores de sementes, como morcegos, marsupiais, roedores e aves. O 
resultado é uma associação pluriespecífica no espaço. Espaço no entanto, não é o 
único fator ecológico importante. Essa complexa associação pluriespecífíca, 
chamada comunidade ecológica, é dinâmica, em função do tempo. Assim a história 
evolutiva do cerrado influencia a presente distribuição da fauna em seus habitats 
(Alho, 1990). 

Algumas espécies animais são seletivas quanto à exigência de habitats, sendo 
que a degradação desses representa a simplificação de população faunísticas. 
Algumas espécies são características de ambientes ombrõfilos, uma vez que o 
desmatamento reduz os índices populacionais dessas espécies. 

As matas ciliares representam zona de dispersão da fauna e zona vital de 
inúmeras espécies, e sua fragmentação interfere de forma acentuada na comunidade 
ecológica da região. 

A distribuição e diversidade de espécies animais no ambiente do cerrado são 
influenciadas pela composição de recursos ecológicos, que varia de local para local, 
na forma de um mosaico desses recursos. Recursos que em outras palavras, 
delineiam a estrutura da comunidade animal no biorna (Alho at.al .. 1986; Lacher Jr. 
e Alho, 1989). 

Algumas espécies da fauna, ao longo da área de influência, dependem de 
determinadas espécies da flora autóctone, em sua cadeia trófica, podendo citar corno 
exemplo o pacu-branco (Mvleus sp.) e o saran (Sapium sp.), que são freqüentes em 
áreas marginais do rio Araguaia e de vários de seus afluentes. 

Durante o período de enchentes, a ictiofauna dos rios da área de influência, 
procura a vegetação das zonas de inundação para suas atividades tróficas e/ou 
reprodutivas. 

Da mesma forma que a fauna depende da flora em suas atividades vitais, a 
flora depende da fauna, inúmeras espécies da vegetação da área de influência 
depende de animais como aves, quirópteros e roedores para sua propagação e 
dispersão. 

Estudos conduzidos por Dietz (1984) indicam que o guara {Chrysocyen 
brachyurus). que pode ocupar um espaço domiciliar de 30 krrr' passa 
aproximadamente 34% do seu tempo no campo, 43% do tempo no cerrado e 28% na 
mata. Os machos usam mais os habitats de campo que as fêmeas, que usam mais o 
habitat de cerrado. Essa espécie consome o fruto da lobeira (Solanum lycocarpumJ 
e outras frutas do cerrado, que são mais freqüentes durante a estação de chuva. São 
animais omnívoros generalistas, pois de 41 itens de alimento que compõe sua dieta 
no cerrado, 20 são de origem animal, 20 de plantas e somente um de material 
inorgânico, segundo o estudo de Dietz (Alho, 1990). 
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Os primatas não-humanos, como o guariba (Alouatta caraya), o macaco 
prego (Cehus apella) e os micos (Callithríz spp.J, são omnívoros, porém elevada 
parcela de sua alimentação são de origem vegetal como frutas, folhas, flores, brotos 
e caules. Segundo estudo de Coimbra Filho e Mittermeier (1976) os calitricfdeos, 
utilizam como fonte energética o exsudato ou zona arbóreas, de espécies como 
Cochvsia pvramidalis, Callisthena major e Tapbira gurianense. 

Segundo Alho (1990), em relação a vegetação, as categorias de alimentação à 
dos mamíferos no cerrado podem ser classificados da seguinte forma: 

Cectarivoros - animais que compõem grande parte de suas dietas com néctar 
e pólen, como no caso de quirópteros. 

Gomívoros - animais que se alimentam de exsudatos de árvores, como os 
calitricídeos. 

.._,· - 

Frugívoros-omnívoros - mamíferos que se alimentam de frutas de plantas, 
podendo ingerir ou não a semente. 

Frugívoros-herbívoros - parte da mastofauna que se alimenta de frutas 
frescas, suas sementes, raízes de plantas e algum material de folha e casca, como a 
paca (Ajouti paca). 

Fru1:ívoros-ifanívoros - mamíferos que comem frutos, também sementes e 
castanhas. Algumas espécies, como a cutia (Dasyprocta sp.), armazenam alguns 
desses itens, para consumo posterior. 

Frugívoros-folhívoros - mamíferos que se alimentam essencialmente de 
folhas, talos e cascas, onde a simbiose com enzimas microbianas é obrigatória, como 
no caso do guariba (Alouatha caraya). 

Herbívoros - animais que pastam, comendo gramas e forrageiras. Consomem 
uma variedade grande de plantas, para compor uma dieta balanceada e são 
chamados de herbívoros generalistas. 

A diversidade e os índices de abundância e freqüência da fauna do Cerrado, 
dependem diretamente da oferta de recursos ecológicos, representados em grande 
parcela dos componentes dos habitats constituídos pelas diversas fisionomias que 
compõem esse biorna. 

A pressão antrópica sobre os habitats faunísticos, ao longo da área de 
influência, tem ocasionado ampla fragmentação desses, sendo que ambientes como a 
Ilha do Bananal e seu entorno, a região de várzeas ao longo do Rio das Mortes, as 
regiões de lagos e várzeas e algumas áreas de matas ainda conservadas no sudeste 
do Pará e na região do Bico-do-Papagaio, constituem reservas representativas de um 
patrimônio genético da biota silvestre na área de influência, talvez os últimos sem 
maiores pressões, devendo ser conservados e mesmo preservados. 

- - 
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4.4 LIMNOLOGIA 

4.4.1 Introdução 
A água constitui um dos compostos de maior distribuição e importância na 

crosta terrestre. Sua importância para a vida está no fato de que nenhum processo 
metabólico ocorre sem a sua ação direta ou indireta (Esteves, 1988). Esta, quando 
reunida em certo volume, constituindo massas d'água, apresenta muitas 
características físicas e químicas de importância preponderante na ecologia dos 
organismos aquáticos. Muitas dessas características são devidas, exclusivamente , à 
sua estrutura molecular e outras, entretanto decorrem da sua exposição aos 
elementos físicos do meio ou à existência de substâncias químicas em solução , 
também provenientes da decomposição ou das variações do ambiente aquático 
(Branco 1978). 

O crescimento da população mundial vem exigindo cada vez mais o aumento 
das necessidades humanas, acelerando-se dessa forma os processos produtivos de 
bens e serviços e a demanda por alimentos e água potável. Esses processos 
produtivos, ao longo dos anos, tiveram seus aspectos negativos no que tange à 
deterioração ambiental, conseqüente do uso e ocupação do solo de forma 
desordenada. 

A expansão urbana, as explorações agrícolas sem conservação de solos, 
situadas muito próximas dos cursos hídricos, aliadas ao uso indiscriminado de 
agrotóxicos, e os usos consultivos das águas; os processos erosivos oriundos do 
manejo inadequado do solo, das pastagens e das reservas florestais nativas; a 
proliferação de indústrias e seus efluentes; a deposição inadequada dos lixos 
domésticos etc. são os fatores principais de degradação ambiental que se refletem, 
principalmente, nas bacias hidrográficas dos mananciais de abastecimento público. 

A água é um bem vulnerável e finito, por isso mesmo recebe um valor 
econômico acentuado. O uso auto-sustentável deste bem vem indicando ao homem 
que é necessário estudos prévios para o seu correto uso e manejo. O sistema de 
Hidrovias a ser implantado em algumas bacias do país estará se utilizando do 
manejo da água. É necessário que análises profundas e prévias nos ecossistemas 
aquáticos lóticos venham ser implementadas, tendo em vista as alterações 
ambientais que o uso das hidrovias poderá acarretar. 

O estudo dos organismos aquáticos é uma forte ferramenta para averiguar o 
reflexo das alterações que a comunidade aquática ultrapassa. Por isto, ao estudar 
plancton, bentos e nectos teremos uma indicação de até que ponto a cadeia trófica 
está sendo ou será impactada. 

4.4.2 Macrofauna Bentôníca 
Os habitats de água doce podem ser classificados em ecossistemas lênticos 

(lagos e reservatórios), ecossistemas lóticos (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 (Odum, 1985). 
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Os ambientes lóticos abrigam inúmeros organismos, tanto invertebrados 
quanto vertebrados. A entomofauna aquática constitui um dos mais importantes 
grupos nesses ambientes, sendo representada principalmente pelas ordens 
Ephemeroptere, Plecoptern, Trichoptere, Odonata, alguns hemípteros, coleópteros, 
dípteros e outros {Merritt & Cummins, 19 79). Os insetos aquáticos são assim 
denominados, por possuírem uma total ou parcial dependência da água durante seu 
ciclo de vida (Oliveira, 1991 ). 

Segundo Hynes (1970) ~ Curnmins & Klug (1979), a distribuição dos insetos 
aquáticos é bastante influenciada pela alimentação, condições físicas e químicas da 
água, bem como outros fatores. 

Quanto à alimentação, Cummins & Klug (1979) classificaram os insetos 
aquáticos em cinco grupos funcionais: fragrnentadores ("shredders"), coletores 
("collectors"), raspadores {"scrapers"), perfuradores ("pierces") e predadores 
{"predators"). Os fragmentadores alimentam-se de pedaços de matéria orgânica 
vegetal, e.g., folhas; nos coletores, o tamanho das partículas de matéria orgânica 
tem grande influência no comportamento alimentar; enquanto que os raspadores 
alimentam-se preferencialmente de algas. Os perfuradores alimentam-se de fluido 
celular de algas e macrófitas aquáticas e os predadores de outros 
macroinvertebrados. 

A associação entre a zona riparia e o ambiente lético é um fator importante na 
distribuição e alimentação dos insetos aquáticos. Cummins et: al. (1984) e Dudgeon 
(1988) colocam a zona riparia como um dos principais fatores na ecologia dos 
ambientes de águas correntes. Segundo Vannote et al. (1980), a vegetação riparia, 
através do sombreamento sobre o leito do córrego, restringe a produção de energia 
fotossintética. Por outro lado ela fornece uma produção alóctone de energia, 
resultante da matéria orgânica oriundas do ambiente terrestre. A medida que o 
tamanho (ordem) do córrego aumenta, a vegetação passa a interferir cada vez 
menos na passagem de luz permitindo que os organismos fotossintéticos 
{principalmente diatomáceas e macrófitas aquáticas) realizem produção autóctone 
de energia. O contínuo aumento das dimenções do córrego, juntamente com os 
sedimentos trazidos pela correnteza aumentam a turbidez da água, limitando a 
passagem de luz, o que faz com que haja um retorno gradual à produção alóctone 
de energia. A produtividade tende a ser maior em córregos de porte médio ( 4ª a 6ª 
ordem), onde ainda há uma considerável produção alóctone (zona riparia) e uma 
grande produção autóctone. 

A velocidade da água, a qual depende basicamente do relevo, é um outro fator 
muito importante no estudo de ambientes lóticos. Beck ( 1965), considerou este fator 
como um dos que exercem maior influência na distribuição dos organismos 
aquáticos em águas correntes. Dessa maneira, Boon et al. (1986), estudando a 
ecologia bentônica de rios da Jamaica, observaram que várias espécies de 
invertebrados atingiram o seu número máximo durante os dois períodos mais secos 
do ano, sugerindo que os padrões sazonais de chuva são importantes e influenciam 
na abundância desses organismos. 

Vannote et al. ( 1980) propuseram a Teoria do Continuum Fluvial para explicar 
as similaridades existentes entre os diferentes ambientes lóticos. Segundo essa teoria, 
ao longo de um rio as variáveis físicas apresentam um gradiente contínuo, na qual 
as comunidades de produtores e consumidores ajustam-se visando a melhor 
utilização energética desses habitats. 

- 
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Em relação a rios de maior porte, Junk et al. (1989) estudando a dinâmica 
funcional desses corpos aquáticos em regiões de planície de inundação, propôs a 
Teoria do Pulso de Inundação, descrevendo a importância dos períodos chuvosos 
como fator de contribuição energética (alimentação) para várias comunidades de 
organismos aquáticas e semi-aquáticas. Essa contribuição baseia-se princialmente 
no carreamento de substâncias orgânicas localizadas às margens desses rios, pela 
ação da elevação e posterior diminuição do nível da água nesses ambientes. 

Segundo Growns et al, (1992.), técnicas de análise multivariada (classificação e 
ordenação), tem sido utilizadas em vários trabalhos, com o objetivo de investigar a 
estrutura de comunidades de invertebrados lóticos, bem como relacioná-la aos 
parâmetros ambientais. Nesse sentido, vários macroinvertebrados aquáticos 
respodern aos estresses ambientais e têm sido usados como bioindicadores e em 
projetos de monitoramento ambiental (Schroeder-Araújo & Cipolli, 1986; Hellawell, 
1989; Rosenberg & Resh, 1993; e Oliveira & Machado, 1996). 

Hynes (1970) discutiu várias dificuldades em trabalhos realizados com insetos 
aquáticos, principalmente a dificuldade da identificação taxonómica dos estágios 
imaturos. Além disso, Resh & Rosenberg ( 1984) consideraram que os limites de 
familia muitas vezes correspondem aos de nichos ecológicos, havendo algumas 
exceções, principalmente para os grupos de insetos primariamente aquáticos, e.g., 
Epherneroptera, Plecoptera e Trichoptera. 

O Brasil possui urna considerável rede hidrográfica e poucos trabalhos sobre 
levantamentos faunísticos da entomofauna aquática foram realizados, 
principalmente pela dificuldade de identificação taxonômica das formas imaturas 
(Oliveira & Froehlich, no prelo). Quanto às ordens Ephemeroptera, Plecoptere e 
Trichoptere, poucos estudos ecológicos de comunidades têm sido realizados, onde 
podemos citar Ferreira (1990), Oliveira (1991), Andrade & Bezerra (1992) e 
Nessimian (1995). 

No Brasil, a maior parte dos trabalhos acerca da entomofauna aquática for 
realizado na região Sudeste. Na região Sul podemos citar o trabalho de Takeda et: al. 
(1997). Esses estudos são incipientes nas regiões de cerrado, principalmente no 
estado de Goiás, existindo somente os estudos realizados por: Araújo (1994), Sousa 
(1995), Silva (1995) e Oliveira (1996). Nesse sentido, o presente trabalho tem como 
objetivo o levantamento da composição faunística dos organismos aquáticos 
bentõnicos do Rio Araguaia, verificando a influência do regime pluviométrico 
(estações de seca e chuvosa) sobre estes indivíduos. 

4.4.2.l Material e Métodos 
4.4.2.1.1 Coletas 

Foram realizadas duas coletas intensivas, caracterizando os períodos de chuva 
e de seca da região Centro-Oeste. Para isso, na primeira coleta foram estabelecidos 
21 pontos de amostragem em regiões de fundo de areia, substrato típico do Jeito do 
rio Araguaia. Entretanto, na segunda coleta, foram estabelecidos 36 pontos, 
incluindo desta vez o rio das Mortes e o rio Tocantins. Foi utilizado para coleta dos 
macroinverrebrados (organismos>O,Sm.m, segundo Curnmins, 1975) o amostrador 
de Petersen (Lind, 1979 e Merritt & Cummins, 1979), sendo que em cada ponto 
foram obtidas 10 subamostras aleatórias. O material previamente triado foi fixado 
em frascos com formal a 5% e etiquetados. No laboratório, com o auxílio de uma 
pinça entomológica e de um estereomicroscopío, o material coletado foi triado, 
identificado e quantificado. Posteriormente os organismos foram acondicionados em 
álcool 80%. 
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Os organismos foram separados e posteriormente identificados a ní vel de 

família, utilizando-se para isso as seguintes chaves taxonõmicas: Ferreira (1990) e 
Domingues et al (1992) para as famílias da ordem Ephemeroptera; Borror & 
Delong (1969) e Bachrnann in Lopretto & Tel1 (1995) para as da ordem Plecoptera: 
Oliveira ( 1990) e Agrisano in Lopretto & Tel1 ( 199 5) para as da ordem Trichoptera; 
Borror & Delong ( 1969) para as famílias das ordens Coleoptera e Hemiptera; e 
Merritt & Cummins (1979) para as famílias da ordem Díptera. 

4.4.2.1.2 Resultados 

- 
.._ 

Na primeira coleta, a composição faunística foi constituída de 8 famílias de 
insetos aquáticos, distribuídas em cinco ordens. A família Chironomidae foi a mais 
representativa, com 1 O larvas coletadas, enquanto que as famílias Hydroptilidae, 
Bsetidee, Leptohyphid.ae e Elmi.dae apresentaram a menor quantidade de larvas, com 
apenas um indivíduo. A presença da família Scarabaidae foi relacionada por estar 
contida nas amostras, entretanto, trata-se de um táxon tipicamente terrestre, sendo 
sua ocorrência considerada acidental. 

- - 
- 

Os pontos 18 e Rio Claro (RC) foram os que apresentaram as maiores 
densidades de organismos, enquanto que a ampla maioria restante teve uma 
distribuição faunística reduzida. - 

QUADRO 4.4.2.1.2.1 - NÚMERO TOTAL DE LARVAS DE 
INSETOS AQUÁTICOS BENTÔNICOS, COLETADOS NO RIO 
ARAGUAIA, RIO DAS MORTES E RIO TOCANTINS, EM 10 
ESTAÇÕES DE COLETA, BEM COMO O NÚMERO TOTAL EM 
CADA PONTO, NO PERÍODO CHUVOSO 

. .._, 

- - 
Táxon Pontos: 1 2 4 6 8 10 15 16 18 R.C Total 
Ordem Familia 
Dintera Chironvmidal:' 1 1 - 1 - - - - 2 5 10 

Trichoptera Lei,toceridae - - - 1 1 - 1 - - 2 5 
H~,drontilidae - - - - - - - - - 1 1 

Enhemeroutera Baetidae - - - - - - . - l - 1 
Lentohl'llhidae - - - - - - - - 1 - l 

P<Jil'mitarcviidae - - - - - - - - 3 - 3 
Hemiptera Naucoridae - 1 1 - - - - 1 - - 3 

Coleontera Scarabaidae • - 1 - - - - - - - - 1 
Elmidae - - - - - - - - - 1 1 

Fraamentos cabcca inseto 1 - - - - 1 - - - - 2 

Total 2 3 1 :l 1 1 1 1 7 9 28 

- 
- 

• ocorrência acidental (não aquático) 

Na segunda coleta, a quantidade de 1 9 famílias de insetos aquáticos foi 
distribuída em oito ordens. Além disso, ocorreu a presença de organismos 
pertencentes às classes Gastropoda e Bivalvia, não encontradas anteriormente. ·- 

-· 

- 
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QUADRO 4.4.2.1.2.2 - NÚMERO TOTAL DE lARVAS DE INSETOS 
AQUÁTICOS BE:NTÔNICOS, COLETADOS NO RIO ARAGUAIA, RIO 
DAS MORTES E RIO TOCANTINS, EM NOVE ESTAÇÕES DE 
COLETA, BEM COMO O NÚMERO TOTAL EM CADA POI\11'0, NO 
PERÍODO DE SECA 

Táxon Pontos: 09 10 11 13 17 22 24 25 2.6 TotaJ 
Ordem/Classe Fam.Oia 
Díptera Chlronomidae 1 3 10 1 1 1 17 

Ceratonnaonidae 1 1 

Ephememotera faith \'Vlociidae 1 1 
Lmtoh\'Dhidae 1 1 
Le1'1tonhlebiidae 1 1 

Trichoutera Calamoceratidae 1 4 5 
Heliconsvchidae 4 4 
fü•drovsvchldae 1 1 
Hvdrovtilidae J 3 
Levtoceridae 9 2 11 
indeterminada" 8 8 

Coleonrera flmidae 1 1 
Dvtiscídae 4 4 
indeterminada 1 1 

Lenidoptera Pieridee 5 s 
Hemintera Nsucoridse 1 1 
Mecaloutera Corvdalldae 1 1 
Gastropoda indeterminada 1 1 

1 
indeterminada 4 2 6 
2 
indeterminada 1 1 
3 

Bivalvia indeterminada 5 s 
1 
indeterminada 2 J 5 
'.?. 
indeterminada 1 1 
3 

Total 1 13 1 44 2 1 '.?. 15 ti 85 
• fato extremamente mteressente. sendo talvez wna ocorrência nova 
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4.4.3 Comunidades Fitoplanctônicas 

4.4.3.1 Introdução 
O elo inicial da cadeia trofíca são os produtores, que nos rios estarão 

representados pelas algas e macrófitas aquáticas. As algas periftticas são as mais 
adequadas no estudo para avaliação dos sistemas lóticos (Wetzel, 1981; Margalefft, 
1983). No entanto, segundo Margaleff (1983), as seções mais lentas e profundas dos 
rios poderão desenvolver plãncton de suma importância para a dinâmica do 
ambiente. Com o aumento da profundidade do sistema lótico da Hidrovia Araguaia 
Tocantins, o fitoplâncton, provavelmente assumirá importância ecológica relevante. 

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 do corpo dágua, e segundo, Margaleff (1983), 
um ambiente com elevada riqueza específica pode retratar características 
oligotróficas. Porém, em um ambiente lótico, a temperatura da água, a velocidade 
da correnteza, as diferentes subdivisões do leito do rio em uma série de segmentos 
assumem importantes funções na dinâmica e estudo do fitoplâncton (Margaleff, 
1983). 

-· 
- 
- 

O fitoplâncton também contribui com a oxigenação dos ambientes aquáticos. 
A elevada diversidade do fitoplâncton aumenta a eficiência de trocas energéticas, 
regulariza fluxo de energia e otimiza o aproveitamento das substâncias dissolvidas 
(Sperling, 1993). Segundo Schafer (1984), a análise da diversidade de um ambiente 
aquático é um critério ecológico que retrata com maior eficácia o estado de saúde do 
corpo d' água. 

Segundo Sperling (1993), a mera apreciação de um determinado rol de 
parâmetros físico-químicos e bacteriológicos não fornecem o conhecimento desejado 
sobre a qualidade do ambiente. Entretanto, quando correlacionamos os parâmetros 
abióticos, utilizando-se de um critério ecológico, teremos então o perfil da sanidade 
do corpo d'água em estudo. A utilização de um critério ecológico como o cálculo da 
diversidade específica, para avaliar, conjuntamente aos dados físico-químico e 
climatológico, poderá fornecer a situação eco-sanitária de um ambiente aquático. 

O presente relatório visa apresentar informações que reflitam o 
comportamento do fitoplâncton ao longo de um trecho da Hidrovia Araguaia 
Tocantins, a partir de amostras pontuais entre agosto e setembro de 1997, período 
de seca na região Centro-Oeste. No entanto há ciência de que uma única informação 
pontual não reflete as condições da comunidade fitoplanctõnica, porque, segundo 
Esteves (1988), existe urna necessidade de um estudo temporal ( no mínimo anual) 
para que se compreenda a dinâmica, comportamento e importância desta 
comunidade e que também as informações obtidas conduzam esta comunidade a ser 
significativamente indicadora biológica da qualidade da água. 

...,. 

- 

- 
- - 

- 
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4.4.3.2 Metodologia 
As amostras para estudo quantitativo foram coletadas subsuperficialmente 

com frascos de vidro de 100ml, para recolhimento da água, com fins de análise do 
fitoplâncton total. Fechou-se o vidro ainda submergido, após retirá-lo da água 
acrecescentou-se cinco gotas de lugol acético (Vollenweider, 1974). O material foi 
estocado em ambiente ventilado e protegido da luminosidade. 

O estudo qualitativo foi efetuado em microscópio optico Olympus CBA 
equipado com câmara clara e ocular de medição. Utilizou-se principalmente 
objetivas de 40 e 100 vezes. 

Os sistemas de classificação adotado neste trabalho serão: para as 
Chlorococcales o de Komárek & Fott (1983); para Ulothricales o de Hindák (1987), 
para as Xanthophyceae o de Ettl (1978); para Cyanophyceae o de Bourrelly (1970); 
para Bacillariophyceae o de símonsen (1979); para as Chrysophyceae o de Starmach 
(1985). No entanto, as Euglenophyceee serão identificadas prioritariamente de acordo 
com os artigos de Menezes (1989, 1990), Menezes et al. (1995) e Xavier (1988, 1989 
e 1989b). Alguns trabalhos serão utilizados para identificação das algas até nível 
infragenéríco, quando os sistemas de classificação não eram suficientes ou não 
apresentavam atualização dos táxons, são eles; para Cyanophyceae: Geitler (1932), 
Anagnostídis & Kornárek (1988) e para Chlorococcsles: Nogueira (1991). 

As amostras foram quantificadas de acordo com o método de UTERMÕHl 
(1958), em microscópio invertido, Olympus modelo IMT-2 a 400 aumentos. Este 
método consiste em deixar-se sedimentar um volume conhecido da amostra de água 
em câmara de sedimentação e efetuar a contagem de partes do fundo. desta câmara 
de sedimentação, estimando a seguir o número de indivíduos contido em um 
determinado volume. A.5 técnicas de indução de aleatoriedade utilizada será a de 
homogeneização padronizada da amostra. 

Os volumes sedimentados foram os de 2 e 10ml. As amostras que 
apresentaram grande concentração de bio e abiosseston, foram diluída em 1 :1. O 
tempo de sedimentação é, no mínimo, de três horas para cada centímetro de altura 
da câmara (Margalef, 1983). A contagem foi efetuada a partir de campos 
distribuídos aleatoriamente no fundo da câmara (Uheling, 1964) até alcançar, 
sempre que possível 100 organismos (cenóbios, colônias, filamentos e células) da 
espéce mais freqüente ou até estabilizar o número de espécies adicionadas por campo 
(área mínima de compensação). Deste modo o erro de contagem será inferior a 20%, 
a um nível de significância de 95% (Lund, et al., 1958) . 

A conversão dos números obtidos na contagem para indivíduos por ml foi feita 
multiplicando-se um fator pelo número de organismos registrados na contagem 
conforme exposto a seguir: 

Fator= 1/ml contados 

ml contado= (NC.HC.SC)/ 10Q. onde: 

,,--. 

. r 

r: 

-- 
NC= número de campos contados 

HC= altura da câmara de sedimentação em mm. 

SC:::: área da câmara de sedimentação em urrr'. 

r> 

r· 
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Foram consideradas espécies abundantes aquelas cuja ocorrência numérica 
superar o valor médio do número total de· indivíduos da amostra; e espécies 
dominantes aquelas com ocorrência numérica superior a 50% do número total de 
indivíduos da amostra (Lobo & Leighton, 1986). 

A análise dos níveis de trofia do ambiente está baseado na densidade do 
fitoplâncton de acordo com o proposto por Margalef (1983): 

10-102 células/ml oligotrófico 

1<r-104 celulas/ml 

1 O" -1 Oº células/ml 

eu trófico 

muito eutrófico 

A equidade (Js) expressa em percentual será estimada pela expressão: 

Js= 100.(H' /LnN) 

A riqueza especifica (número de táxons) corresponderá aos táxons presentes 
em cada amostra. A diversidade específica (H') será estimada pelo índice de Shannon 
& Wiener (KREBS, 1989), no qual H'= -Epi logPí. onde: 

Pi= Ni/N 

Ni= número total de indivíduos de cada espécie 

N = número total de indivíduos na amostra 

4.4.3.3 Resultados 

Para o estudo da comunidade fitoplanctônica no trecho da futura Hidrovia 
Araguaia-Tocantins, foram analisadas 35 amostras referentes a 35 estações. Nestas 
amostras foram reconhecidos 110 táxons, Sendo que o rio com maior riqueza 
específica e densidade foi o Rio Araguaia. 

As características registradas no fitoplâncton foram diferenciadas nos trechos 
analisados, por isso que os resultados de cada rio, aqui serão apresentados 
separadamente, com posterior análise comparativa das três etapas deste sistema 
lótico. 

4.4.3.3.1 Rio das Mortes 

Nas seis estações demarcadas no Rio das Mortes foram reconhecidos 40 
táxons. As estações RM4 e RMS apresentaram as maiores densidades, ficando o 
registro da menor densidade para a RM6 e de maior riqueza específica para a RM3. 

A alga mais freqüente foi Oscillatoria sp., abundante nas estações RM3 e RM4. 
O predomínio das espécies não é uma característica comum nas estações do rio das 
Mortes. Na estação RM3, registraram-se quatro espécies abundantes, enquanto que 
nas RM4 e RM5 ocorreu a dominância de Koliella longiseui, cujas diminutas 
dimensões não foram prejudiciais ao ambiente, apesar de estar com elevadas 
densidades. 

As espécies com pequenas dimensões foi uma característica do fitoplâncton do 
RM, à exceção da estação RM3, na qual as Becilleriophyceee, características de 
ambientes lóticos, foram relevantes. 
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As águas claras, mornas com baixa turbidez, pH levemente ácido a levemente 
alcalino, elevados níveis de oxigênio e a quantidade de nutriente encontrados no rio 
das Mortes são suficientes características para um bom desenvolvimento das algas. 
Talvez por isto a quantidade de algas quantificadas seja semelhante àquelas 
ocorrentes em ambientes represados. 

De acordo com Branco (1978), a velocidade da massa d'água do Rio das mortes 
pode incluir este rio naquelas de velocidade rápida que conduziria à baixa 
concentração de algas. No entanto, observa-se nas estações RM4 e RMS densidades 
bastantes significativas, porém de indivíduos de porte pequenos. 

As Bacillariophyceae são algas mais adaptadas aos sistemas lotices. porém 
apenas na estação RM3 que estas algas foram registradas em maior proporção, com 
a espécie mais abundante deste grupo caracteristicamente de vida planctônica. 

A classe que melhor esteve representada tanto na riqueza específica como na 
densidade total foi Chlorophyceae com destaque para a espécie Koliella Iongiseta. 
Secundariamente apareceram as Cyanophyceae com exceção da estação RM3. 

Para avaliação do nível de trofia, seriam necessárias amostragens 
complementares, porém, considerando o dia da coleta, pode-se dizer que neste dia a 
exceção da estação RM6, as demais apresentaram características eutróficas, se 
considerarmos a densidade das algas de acordo com Margaleff (1983) e a análise de 
nitrato conforme Wollenweider (1978). 

A diversidade específica foi baixa nas estações RM4 e RM5, devido a 
predomínio não homogênio de Koliella longíseta (vide dados de eqüidade). A 
estação com maior equilíbrio da comunidade foram as estações RM3 e RM6, cujas 
informações das algas quantificadas indicaram que não existe predominância de 
uma única espécie. 

4.4.3.3.2 Rio Araguaia 

Foram reconhecidos 95 táxons de algas no plãncton do Rio Araguaia. De 
acordo com os dados levantados, as estações de RA12 até RA 18 apresentaram 
densidades superiores a 103 ind/rnl. Nestas sete estações a classe mais representativa 
quanto à riqueza de espécies foi Chloropbyceae, enquanto que na densidade 
populacional ocorreu o predomínio das Cyanophyceae. 

Das Estações RA 1 até RA 1 O foi mais freqüentes a presença de Koliella 
longiseta, Pseudodidimocystis fina, Radiococcus planctonícus, 
Monorapbydium komarkovae e Monoraphyclium arcuatum, sendo que este 
último táxon foi a única espécie dominante registrada e a dominância foi somente 
na RA.3. Estas algas podem ser classificadas como mícroplãncton. com relação a suas 
dimensões (Esteves, 1988). A partir da RAl 1, incluem-se a esta lista Aulacoseira 
granulata e Aulacoseira pseudo-granulata (Baciliariophyceae), Anabaena aff. 
affins, Osdlatoria sp. (Cyanophyceae), Gonatozygon pillosum e Mougeotia sp. 
(Zygnemaphyceae). 

As Bacillariophyceae despontam com significativa relevância de suas 
densidades neste trecho da Hidrovia, com ênfase principalmente nas estações RA14 e 
RA17. 

r: 
r: 
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A análise da diversidade, na maioria foi superior a 3.0 bits/ind. indicando que, 
nos dias da coleta, a dominância ou abundância das espécies na comunidade não 
foram significativas, proporcionando características adequadas ao ambiente quanto 
ao seu equilíbrio, refletindo no aspecto da água. 

As elevadas densidades de algas no rio Araguaia podem ser classificadas, de 
acordo com Margaleff (1983), em níveis eutróficos, o que está sendo também 
reforçado peles altos níveis de nutrientes encontrados nesta água, bem como 
transparência, conforme caracterizado por Wollenweider (1978). Problemas mais 
drásticos quanto à eutrofização não foi observado devido à acentuada correnteza 
encontrada neste ambiente em quase todos os pontos das estações RA1 até RA10. Os 
valores das densidades são mais relevantes nos lugares cuja correnteza é menor 9 
RA12 até RA19), mostrando assim a importância deste aspecto na manutenção da 
comunidade fitoplanctõnica no Rio Araguaia. 

As águas do Rio Araguaia apresentam características ideais ao 
desenvolvimento de algas. Além dos níveis de nutrientes mencionados 
anteriormente, registraram-se a baixa turbidez, elevadas temperatura, pH levemente 
alcalino a alcalino, altos valores de oxigênio. 

O aspecto sanitário deve ser analisado mais detalhadamente, pois os níveis de 
cloretos estão acentuados, podendo mostrar que o enriquecimento de nutrientes 
poderão estar sendo resultado de deposição de esgotos domésticos. 

Consultando o trabalho de Patrick & Palavage { 1994 ), observou- se que no 
trecho do Rio Araguaia as espécies Actinastnun hantzschi, Dictyosphaerium 
pulchellum, Pediastrum tetras, Aulacoseira dístans, Pinnularia gibba, 
Synedra aff. rupens e Synedra ulna são mencionadas por estes autores como 
ocorrentes em ambientes naturais desprovidados de poluição. Já Golenkinia 
radiata, Pediastrum duplex Scenedesmus communis, Scenedesmus ellipticus, 
Scenedesmus oblíquus Aulacoseira granulata são indicadas como tolerantes à 
poluição. 

4.4.3.3.3 Rio Tocantins 

Foram demarcadas dez estações de coletas, nas quais 58 táxons foram 
encontrados. As Chlorophyceae foram as algas que melhor estiveram representadas 
(qualitativa e quantitativamente), com relação as densidades desta classe, as mesmas 
destacaram-se em quase todas às estações. As Bacillariophycea e foram registradas 
em todas as estações, porém com pouca significância para o ambiente. 

Dentre as Chlorophyceae foram dominantes: Chlorella homosphaera (RT1, 
RT2), Koliella Iongísera (RTB, RT9, RT10) e a Cyanophyceae Planktolyngbya 
contorta (RTS). Todas estas algas estão inseridas na classe de tamanho de 
microplãncton, cujas dimensões não chegaram a promover coloração das águas, 
apesar das elevadas densidades. 

Os organismos de maior freqüência foram Pseudodidimocystis fina seguido de 
Radiococcus planctonicus e Scenedesmus ellipticus, Scenedesmus communis. 
Este último, Pediastrum simplex e Synedra ulna foram mencionados por Patrick 
& Palavage (1994) como algas tolerantes à poluição. Entretanto, os mesmos autores 
citam CymbeUa sílesiaca, Gomphonema angur, G. gracile como algas de 
ambientes desprovidos de poluição. 

- 
- 
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As Bacillariophyceae, características de ambientes lotices, foram pouco 
representativas em suas densidades, tendo apenas na freqüência de Synedra ulna 
(ao longo das estações) e na representatividade de quatro táxons na estação RT2. 

Pela análise da comunidade, no dia da amostragem, todas as estações 
apresentaram características eutróficas. Assim como no Rio das Mortes, as águas do 
Rio Tocantins apresentaran características que beneficiam o desenvolvimento das 
algas, tais como: águas mornas, transparentes, com baixa turbidez, pH alcalino, 
níveis elevados de nutrientes (à exceção da estação RTS) e de oxigênio. O incremento 
da comunidade fitoplanctônica só não é maior devido a correnteza, considerada 
rápida pelos valores expressos em Branco (1978). Se este fosse um sistema lêntico 
problemas muitos mais sérios seriam detectados. 

Notou-se que a diversidade específica do Rio Tocantins apresentou valores 
intermediários (entre 2.0-3.0 bits/ind.), cuja informação reforçada pela equidade 
calculada demonstra que, nesta amostragem, a ocorrência de um conjunto de 
espécies abundantes no ambiente, com densidades aproximadas, estiveram 
disputando as mesmas condições ideais para sua manutenção. Esta característica da 
comunidade fitoplanctônica reflete que não foi registrados harmonia ou desarmonia 
no ambiente. Apenas a estação RT8 apresentou uma baixa equidade promovida pelo 
melhor desenvolvimento de Koliella longisete. 

4.4.3.4 Discussão 

r: 

r: 
r: 
r: 
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Do total dos táxons levantados no trecho da Hidrovia Araguaia-Tocantins, 
86,3% foram registrados no Rio Araguaia, 52,7% no Rio Tocantins e 36,3% no Rio 
das Mortes. As Becilieriophyceee características de ambientes lotices foram 
inexpresssivas sendo que o predominfnio das Chlorophyceae foi bem marcante. 

A comparação entre as informações da diversidade específica e eqüidade dos 
três rios, indicou o rio Araguaia como aquele que apresenta os valores mais 
elevados ( + 3 .O bits/ind). sendo no Rio Tocantins registrados valores intermediários 
de diversidades. O mesmo foi verificado com a riqueza específica, ficando no Rio das 
Mortes os menores valores de riqueza. 

O trecho da Hidrovia analisado demonstrou que a dominância das espécies é 
um caráter de pouca importância, mas a ocorrência de grupos de espécies 
abundantes definiram melhor a comunidade fitoplanctônica. Foi registrada a 
influência da velocidade da massa d' água na manutenção do fitoplâncton, 
principalmente no Rio Araguaia, onde fica mais nítido esta importância. 

Observou-se que o plãncton dos rios analisados é diferente daquele 
encontrado, normalmente em ambientes lóticos, no qual ocorre predomínio de 
Bacíllariophyceae. Na amostragem efetuada no ano anterior (1996, final das chuvas) 
este grupo de algas despontou corno descritor da comunidade, entretanto, nas 
amostragens de 1997 (final da seca) as Chlorophyceae assumiram forte predomínio 
da comunidade. 

Outra característica diferencial registrada, principalmente no rio Araguaia foi 
com relação aos valores de densidades totais registradas em 1996 e em 199 7. No 
ano anterior, a maior densidade registrada foi de 500ind/ml em uma estação, porém 
no final do período seco de 1997, apenas seis estações registraram densidades 
inferiores a 500 ind/rnl, ficando as 13 restantes com valores superiores, atingindo 
até ca. de 6.600ind/ml (valores próximos de hipereutrofia). 

r: 
r: 

r 
r: 

r: 

r: 
r- 
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- As espécies dominantes em cada ambiente foram diferenciadas, apenas Koliella 
longisete obteve sua importância ecológica ou por dominância ou por abundância 
nos três rios estudados. Das algas que foram registradas no ano de 1996, esta 
espécie citada anteriormente e Monoraphidium arcuatum, Monoraphidium 
komarkovae, Aulscoseira granulata, Aulacoseira pseudo-granulata e Merismopedia 
tenuissima mantiveram sua importância na comunidade ou por serem abundantes 
ou dominantes nos dois anos consecutivos 

' . 

Os valores de nitrogênio foram mais elevados no Rio Tocantins e no Rio 
Araguaia (trecho entre Baliza e Rio Caiapó). Ressalta-se aqui que este nutriente que 
provavelmente está influenciando no incremento da comunidade fitoplanctõnica seja 
decorrente da presença de ações antropícas, provavelmente relacionada a deposição 
de esgotos urbanos ou rurais nestes rios. 

- 
4.4.3.5 Considerações Finais 

As características limnológicas e da comunidade fitoplanctônica indicaram um 
processo de eutrofia presente nas águas do trecho fluvial em estudo 

As maiores densidades do fitoplâncton foram registradas no Rio Araguaia no 
trecho entre Luís Alves e Xambioá. 

Ocorre a necessidade de se obter informações temporais de períodos correlatos, 
pois existe uma nítida dif erenca entre o fitoplâncton do período de final das chuvas 
(1996) daquele encontrado no período de final de seca (1997). 

As elevadas densidades não foram visualmente significantes na coloração da 
água dos três rios, provavelmente devido ao predomínio de espécies inseridas na 
classificação de rnicroplãncton. 

5 
/ 

MEIO ANTROPICO 

5.1 METODOLOGIA 

A definição da abordagem metodológica relativa ao meio antrópico resultou de 
vários intercâmbios realizados entre os técnicos responsáveis pelo estudo. 

A filosofia metodológica definida levou em consideração as especificidades de 
natureza sócioeconômica existente entre o eixo Araguaia/Rio das Mortes e o eixo 
Tocantins. Por esta razão, considerou-se pertinente tratá-los de forma distinta, ou 
seja: a) relações sócioeconômicas no eixo Araguaia/ Rio das Mortes; b) relações 
sócio-econômicas no eixo Tocantins. 

Definido o encaminhamento em dois eixos, concluiu-se que os níveis de 
abordagem sócioeconôrnicos ( diagnóstico, prognóstico, recomendações ... ) deveriam 
ser considerados a partir das diferentes temáticas ( aspectos gerais, demografia, 
infra-estrutura social, atividades econômicas, infra-estrutura e organização social e 
política). 
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r: Considerando o nível de abrangência do empreendimento, as referidas 
temáticas deveriam ser tratadas em suas relações espaciais, da seguinte forma: 

r: 

r- 

a) Área de influência direta 

Definida a partir dos municípios com sedes urbanas localizadas ao longo do 
eixo do empreendimento e, considerando a faixa de 20 quilômetros de cada margem 
para o levantamento do uso do solo, deverá oferecer urna visão geral da área 
imediata, destacando os municípios que apresentam deterrnínadaís) 
particularidade(s) em relação à temática em discussão. Por exemplo, a questão da 
saúde ou saneamento no conjunto dos municípios, chamando atenção para 
determinadas condições anomálicas ( municípios onde a precariedade é maior ou que 
apresenta melhores condições em relação ao conjunto). Com relação ao processo 
histórico de ocupação uma análise que contemple o aspecto cronológico. Por 
exemplo, a fase mineratória e a formação dos núcleos populacionais (arraiais), as 
missões religiosas ( catequese indígena ), a fase agropecuária ( parada de pouso ) 
etc ... As informações relativas a cada município seriam apresentadas também sob a 
forma de tabelas ou quadros. 

Em relação ao uso do solo, o trabalho baseou-se em uma metodologia 
específica de imagens analógicas, obedecendo-se os seguintes passos: 

,,,- 

r: 

r: 
r: 

1. Determinação da área a ser trabalhada 

A área de estudo foi determinada numa abrangência de 20 Km de cada 
margem dos rios Araguaia e Tocantins, numa extensão que vai de Aruanã a 
Xambioá ( rio Araguaia) e de Pedro Afonso a Estreito ( rio Tocantins). 

r: 
2. Confecção de croquis localizando as imagens referentes à área de estudo 

O Mapa de Articulação de Cartas do RADAM, escala 1: 250.000, serviu de base 
para melhor orientação no desenvolvimento do trabalho. 

r 
r 

3. Confecção das bases cartográficas num total de 2 7 folhas 

As bases cartográficas contendo rede de drenagem foram obtidas a partir de 
cartas planialtirnétricas do IBGE e do Ministério do Exército, na escala de 1 :250.000. 

r: 

4. Interpretação das imagens 

Baseando-se em alguns critérios de interpretação, como por exemplo os 
fisiográficos, onde se estabelece uma correlação entre relevo, drenagem e vegetação, 
e considerando a composição RGB 5,4,3, que permite a inferência de certas 
propriedades do solo, como a umidade, a discriminação de vegetação mais densa, 
como as matas, estabeleceu-se a discriminação das seguintes classes: vegetação 
natural, mata-galeria, pastagem natural, pastagem cultivada/área de cultivo, rio, 
banco de areia, vegetação natural/área de inundação, mata-galeria/área de 
inundação, pastagem natural/área de inundação, área de cultivo/área de inundação, 
lago, sede de município. Observa-se que as áreas de inundação foram delimitadas 
também com base nas cartas planialtimétricas. A reambulação de campo realizada 
por equipe específica, ocorreu concomitantemente aos levantamentos dos demais 
fatores sócioeconomico ao longo do eixo do empreendimento. 

r· 

r: 
r: 

r: 
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5. Confecção dos mapas temáticos utilizando o Sistema de Informações 

Geográficas 

A partir das bases interpretadas seguiu-se a parte relacionada ao 
armazenamento das informações obtidas, utilizando-se o Sistema de Informações 
Geográficas - SIG, desenvolvido pelo INPE. 

Nesta fase, seguiram-se os seguintes passos: 
a} criação do projeto 
b) criação do plano de informação ( estabelecendo as classes) 
e) calibração de mesa 
d) digitalização das linhas 
e) ajuste de linhas 
f) identificação dos polígonos ( colocação de centróides) 
g) poligonalização 
h) modificar atributos de classes ( fase em que foram escolhidas as cores 

adequadas a cada classe) 
i) rasterização ( fase em que se obteve a área das classes em m2). O 

tamanho do pixel foi de 55 x 55m. 
j) a legenda foi padronizada, criando um plano de informação exclusivo. 
k) cloração de textos - foram colocados nomes dos principais rios e sede de 

municípios. 
l) geração de cartas - determinou-se a escala de 1: 250.000 a ser plotado, e 

em seguida, gerou-se o arquivo hp para a plotagem final. 

- 

- - 

6. Confecção de uma planilha com os dados referentes a área ocupada de cada 

classe abordada na interpretação, utilizando o programa Excel, para 

posterior análise. 

b) Área de influência indireta 

Definida a partir das microrregiões homogêneas que compreendem 
aproximadamente a bacia hidrográfica ao longo do eixo de abrangência do 
empreendimento, a análise temática seria feita de uma forma genérica, 
fundamentada na média regional. Portanto, as questões relativas aos aspectos 
demográficos, infra-estruturais etc. seriam analisados na escala de microrregião. A 
eventual citação de município se faria quando alguma especificidade ou informação 
temática assumisse destaque regional. O objetivo do presente nível é o de oferecer 
uma visão global, do conjunto, sem maiores pretensões. Por exemplo, a densidade 
demográfica no conjunto das rnicrorregiões homogêneas, destacando aquelas que 
por ventura individualizassem em relação à média, justificando, quando for o caso, 
a partir de determinado município responsável pela referida anomalia ( o município 
usado como justificativa ). 

A elaboração do diagnóstico exigiu o levantamento de dados bibliográficos, 
documentação cartográfica, interpretação de imagens de satélite, levantamento de 
campo, pesquisa sócioeconômica, qualificação sóciodemográfica e tratamento 
estatístico das informações. 
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5.2 

A definição dos impactos, por outro lado exigiu, além da qualificação e 
cruzamento das informações, a sua classificação quanto aos indicadores espaciais, 
temporais e probabilísticos. 

CARACTERIZAÇÃO DA POPUIAÇÃO 

Area de Influência Direta 5.2.1 
r: 

r: 
r: 

r 
r: 
r: 

r: 
r: 
r> 
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r: 
r: 

r: 

r: 
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r- 
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r: 

r 

r: 

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 Hidrovia Tocantins-Araguaia 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/krrr', 5,85 hab/krrf e 4,60 hah/krrr', 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/krrr', com 
alguns municípios com índices bem acima desta média: são os casos de Xambioá 
com 8,0 hab/krrr'. Conceição do Araguaia com 6,3 hah/krn" e São Geraldo do 
Araguaia com 5 ,5 hab/km". 

Observando-se a distribuição da população por grupos etários, verifica-se que 
52,6% da população tinham, 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. 

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 Babaçulãndia: 6,20 hah/krrr', 5,95 hab/krrr' e 4,81 hab/krrr', 
respectivamente. 
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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 hah/krrr' e, acima 
desta média encontravam-se os municípios de Estreito, com 6,62% hab/km", 
Miracema com 6,20 hab/krrr', Babaçulândia com 4,66 hab/krrr'. Pedro Afonso com 
4,20 hab/km", Carolina, com 4,15 hab/krrr', Nova Xavantina com 3,97 hab/krrf e 
Filadélfia, com 3, 71 habz'krrr'. 

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 10 a 19 anos, 25%; o de 20 a 29 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 tinham até 19 anos de idade. 

5.2.2 Area de Influência Indireta 
A população no conjunto da área de influência do empreendimento era, em 

1996, de 1.456.147 habitantes, dos quais 67,7% residente no Eixo Araguaia. O perfil 
geral desta população é o predomínio do sexo masculino (52%) e urbana (67,37%). A 
densidade demográfica média era de 4, 14 hab/krrr'. 

Pela análise do perfil etário da população dos municípios que formam as 
microregiões, constata-se que sua distribuição por grupos de idade tinha a seguinte 
participação decrescente: 15,91% (1-4 anos), 14,38% (5-9 anos), 13,76% (10-14 
anos), 11,9_9% (excepcionalmente 30-39 anos), 11,29% (15-19 anos), 9,03% (20-24 
anos), 7,99% ( excepcionalmente 40-49 anos), 5,02% (50-59 anos), 4,79% (acima de 
60 anos) e 2,70% (abaixo de um ano). Este perfil, com uma concentração de 58,04% 
da população abaixo de 20 anos de idade, demonstra uma população de baixa 
produtividade e pobre. A menor participação de 2, 70% do grupo de menores de um 
ano confirma essa avaliação e indica elevada taxa de mortalidade infantil. No âmbito 
municipal, o censo demográfico (por grupos de idade) do lBGE para 1991 não muda 
esse perfil básico. 

5.2.2.1 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. 
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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. 

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% 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% 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 B 1,3% 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 nas 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 pela PNAD de 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, urna vez que 51,4% de sua população lá havia nascido. 

5.2.2.2 Indicadores Sociais (Pobreza) 

Dos cinco estados envolvidos, verifica-se que Goiás tem a maioria de suas 
crianças situadas nos índices mais favoráveis, cabendo apenas dar melhores 
condições a urna pequena parcela. De fato, 58, 1 % de suas crianças encontravam-se 
em 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. 
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r: 
r: Os estados do Tocantins e Pará têm condições semelhantes com a maioria de 

suas crianças de zero a seis anos localizadas, respectivamente, nos intervalos de pior 
(36, 1% e 33, 1 %) e intermediária (37,0% e 41,8%). 
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O Estado do Maranhão, é o que se encontra em pior situação: 53,3% de sua 
população de crianças de o a 6 anos encontravam-se no pior intervalo e 10,8% 
numa situação intermediária. 

5.3 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 
isso não aconteceu. Pode-se dizer que nem em qualidade 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. 

O aspecto positivo do setor é a integração do sistema DDD e DDI que ocorre 
mesmo naquelas localidades onde opera apenas um posto de serviço. 

A comunicação via televisão alcança todos os municípios incluídos na área de 
influência direta, seia 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 em Tocantfnia, ltapiratins e 
Pedro Afonso, que recebem imagens geradas em Araguafna; seja através de sinais de 
estações repetidoras ou transmissoras, como ocorre em São Geraldo do Araguaia, 
Estreito, Filadélfia, Xarnbioá: 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. 
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r: 
r: 
r QUADRO 5.3.1 - SINAIS DE TV - 1996 

r 
r: 

MU~lCfPIOS GLOBO SBT BAJ'I.D RECORO MACHETE 1V A."iHA."iGUERA 
(Globo) 

RIO ARAGUAIA X 

Aru.anã X X X X 

Coe alinho X X 

Bandeirantes (N. Crixas) X X X X 

Luís Alves (S. Miguel X X X 
Arag.) 
São Félix X 

Luciara X 

Santa Terezinha X 

S. Ma. Das Barreiras X 

Cascara X 

Araguacema X X X 

Couto Magalhães X X 

Conceição do Araguaia X X X 

Pau-D'Arco X 

Araguanã X X X 

:xambioá X X X 
S. Geraldo do Arag. X X 

RIO DAS MORTES 

;-.:ova Xavantina X X 

RIO TOCA.,TINS 

Miracerna X X X 
Tocantln.ia X X 
Tupirantins X X 
Palrneirante X 

Filadélfia X X 
Babaçulãndia X 

ltapiratins X X X 
Pedro Afonso X X X X X 
Tupirama X X X 
Bom Jesus do TO X X X X 
Estreito X X 
Carolina X X 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 

r: 

r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
r: Fonte: IBGE 

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 Pane Bandeirantes e 
das grandes emissoras regionais como Rádio Nacional de Brasília e Brasil Central de 
Goiânia. 

r: 
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- 
QUADRO S.3.2 - MUNICÍPIOS QUE POSSUEM EMISSORAS DE RÁDIO 

MU~ICÍPIOS AMOU FM 

RJO ARAGUAIA 

Aruanã X 

Coca linho 

Bandeirantes (:'\ova Crixas) 

Luís Alves (5. Miguel do Araguaia) X 

São Félix X 

Luciara 

Santa Terezinha 

S. Ma. das Barreiras 

Caseara 

Araguaccma 

Couto Magalhães X 

Conceição do Araguaia X 

Pau-d'Arco X 

Araguanil 

Xambioã 

São Geraldo <lo Araguaia X 

RIO DAS MORTES 

~ova Xavantina X 

RIO TOCA..':Tl;\:S 

Mime ema X 

Tocuntínia 

Tupiranrins 

Palrneirante 

Filadélfia 

Babaçulândia 

Itapiratins 

Pedro Afonso 

Tupirama 

Bom Jesus do TO X 

Estreito 

Carolina X 

- 

- 

- 
- 

ronte: IBGE 

Quanto à comunicação via sistema de correios, todas as cidades ao longo dos 
trechos do empreendimento, na área de influência direta, são servidos 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 serviço. 

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

- - _.. 

- 
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r: 

r: 

r: 

r 
r: 

5.4 EDUCAÇÃO 

r 

r 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 

r 
r 

r: 
r 

5.5 

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 caracterfsticas marcantes desse povo. Por 
isso sua cultura é singela. -~ . 

••••• ~ • •• • 1 • 

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. 

No eixo Araguaia, a estimativa da taxa de analfabetismo média para pessoas 
de 15 anos e mais, segundo dados do IBGE/1 991 e SeplaníT0/1994, 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 
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 municípío de ltapiratins tinha o índice mais 
alto: 43,3% das pessoas de 15 anos e mais eram analfabetas. Nova Xavantina/MT e 
Miracerna tinham os menores índices: 24,8% e 26, 1 % , respectivamente. 

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

O ensino de 3º grau é oferecido em Luciara, Conceição do Araguaia, que dispõe 
de uma extensão da Universidade do Pará (UEPA) e um campus avançado de 
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 
r: 
r: 

r: 
r: 

r: 

Os hábitos alimentares da população residente na área de influência direta do 
empreendimento não são muito diferentes dos hábitos 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 na sua mesa, além dos tradicionais arroz e feijão, a carne de 'r 
peixe, que é rica não só em proteínas mas também em vitaminas. Além desses i 
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 
vitarnínico, mas são pouco consumidas. 
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5.6 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 vêm Xarnbioá, 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 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 Arnptur-Associação dos 
Municípios com Potencial Turístico do Brasil. 

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. 

5.7 SEGURANÇA PÚBLICA 

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

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

Segundo pesquisas e levantamentos realizados, todas essas cidades apresentam 
baixo índice de criminalidade. No geral, os principais delitos são pequenos furtos e 
lesões corporais. Em nenhuma das cidades 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. 

5.8 HABITAÇÃO 

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 na maioria das cidades, na área de 
influência direta. Esta situação gerou algumas ações e busca de investimentos 
emergenciais para atendimento dessa parcela da população, e surgiram alguns 
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r: 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 a cidade grande. 

r: 

5.9 ASSOCIATIVISMO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICO - SOCIAL 

r: 

Em praticamente todas as cidades do proieto 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 varia 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. 

A pesquisa sindical do IBGE referente ao ano de 1992 indica que os cinco 
estados envolvidos reuniam um total de 1.2.32 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 práticas 
constantes, tem causado centenas de vítimas durante os últimos anos. Estas vítimas 
têm são 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 exercício 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. 

r 

r: 

r- 

r· 

r 

De forma geral, verifica-se que, à medida que aumentam a renda pessoal ou o 
nível de instrução, diminui a taxa de marginalidade eleitoral. Esta tendência 
nacional mantém-se ou mesmo se acentua para os Estudos da Hidrovia. 

Assim, verifica-se que nas áreas urbanas (onde se concentram cerca de 75% do 
eleitorado), as regiões Norte e Nordeste apresentam as maiores taxas de 
marginalidade eleitoral, sendo ela menor no Centro-Oeste (note-se que o peso do 
Distrito federal contribui para o reduzido valor da região Centro-Oeste). A área 
rural, em todas as regiões, apresenta suas taxas de marginalidade mais elevadas que 
as das respectivas áreas urbanas, indicando que a distinção campo/cidade continua 
fazendo sentido, pelo menos do ponto de vista da participação eleitoral. 
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A população que se auto-identifica como branca possui a menor taxa de 
marginalidade eleitoral, seguida pelos que se declaram pardos. Os negros 
apresentam a maior taxa de marginalidade. Este padrão se mantém para todas as 
regiões do país, revelando-se principalmente no Norte e Nordeste as maiores taxas. 
Assim pode-se claramente constatar que os menores níveis de participação eleitoral 
correspondem aos grupos étnicos mais discriminados socialmente. 

5.10 CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

5.10.1 Histórico da Ocupação 
Em síntese pode-se apresentar da seguinte forma o processo de ocupação ao 

longo dos rios Araguaia e Tocantins: 

a) Regiões Especiais 

O surgimento de núcleos populacionais ao longo do Tocantins é o mais antigo 
e arcaico de todas. A agropecuária substitui paulatinamente a atividade de 
mineração, que foi muito próspera, surgindo cidades como Carnpinaçu, 
Palmeirópolis, Silvanopolis, Brejinho de Nazaré, Miraccma do Norte, Filadélfia, 
Tocantinópolis, dentre outras. 

A ocupação do médio vale do Araguaia, ao redor da Ilha do Bananal, bem 
como no vale do rio Crixás-Açu, é a mais recente. Surgiu da garimpagem de cristal e 
diamante, tendo sido substituída pela pecuária tradicional. A agropecuária de base 
capitalista oferece uma nova motivação à região, reanimando cidades (como 
Formoso do Araguaia, Duerê e Pium) e fazendo surgir outras (cerno São Miguel do 
Araguaia, Santa Terezinha de Goiás, Nova Crixás). - 

b) Rodovias 

A importância, sobretudo no estado do Tocantins, do coroamento da política 
do caminhão e da estrada, gerando ou reanimando várias cidades como Mara 
Rosa,Santa Tereza, Alvorada, Araguaína, Gurupi, Miranorte, Colinas de Goiás e 
Wanderlândia. 

e) Garimpagem de Cristal 

foi muito importante sobretudo no vale do Araguaia. Ao norte floresceram 
cidades vínculadas ao garimpo do quartzo (anos 40 e 50) como: Arapcema. 
Xambioá, Paraíso do Norte, Dois Irmãos, Pium, Duerê, Cristalàndia e Formoso do 
Araguaia. - 

d) Missões Religiosas ou Aldeamentos 

As missões religiosas ou aldeamentos surgiram no séc. XVlll com o objetivo de 
cristianizar o índio e protegê-lo contra violência por parte caçadores e apresadores 
contratados para matar ou escravizar os índios. Foi assim que surgiram Pedro 
Afonso, Tocantínia e Itacajá, as quais sediam importantes reservas indígenas dos 
Xerente e Krahô. - 
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r: 

e) Presídios e Registros 

Os presídios (postos militares) e registros (postos fiscais) localizavam-se em 
pontos estratégicos ao longo dos rios Araguaia e Tocantins. As principais cidades 
surgidas foram: Couto Magalhães, Araguacema, Aruanã e Porto Nacional (principal 
cabeça-de-ponte de navegação do Tocantins nos séculos XVlll e XIX). 

r 
r: 
r: 

r: 
r 

f) Extrativismo Vegetal 

A coleta do babaçu no vale do rio Tocantins, principalmente na região do Biro 
do-Papagaio, criou e reanimou algumas cidades. Migrantes oriundos do sul do 
Maranhão e Piauí deram origem a algumas cidades como Babaçulãndia, Jtaguatins, 
Axixá de Goiás, Araguatins, dentre outras. 

5.10.2 Caracterização do Uso do Solo 
Com base na interpretação de imagens Landsat (1996), na escala de 

1/250.000, pode-se constatar a seguinte caracterização do uso do solo: 

r: a) 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 
rultivos, os quais assumem domínio maior acima de Barra dos 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 cultives em 
superfícies emersas, sobretudo entre Aruanã e Luís Alves (São Miguel do Araguaia). 

A mata 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 10 
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. 

Após a confluência do braço menor do Araguaia com o rio homônimo, embora 
constatando-se a presença da mata ciliar sujeita à inundação, o domínio de 
pastagens passa a ser caracterizado pela condição ortomórfica. 

Abaixo de Santa Terezinha constatam-se recortes geométricos representados 
por pastos plantados ou áreas de cultives 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 Xarnbioá-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. 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r r: 
r 
r: 

,.,..... 

r: 

r: 

b) Eixo Tocantins 

Ao contrário da região de Aruanã/rio das Mortes, as diferentes modalidades de 
uso ocorrem em áreas isentas de inundação as áreas susceptfveis à inundação se 
restringem às superfícies alveolares na região de Porto Nacional - presença de 
bancos de areia bem como Miracema do Tocantins - reserva Xerente, - e na região 
de Babaçulãndia, individualizada por pastagens naturais. 

r: 
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Enquanto na região de Miracema do Tocantins prevalece o. donúnio 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/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 apreço 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%. 

. ..., - 
5.11 ATIVIDADES ECONÔMICAS 

5.11.1 Agropecuária 
Com base nos dados preliminares do Censo Agropecuário (1996), obseva-se 

nos eixos Araguaia/T ocantins, 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 há representam 57,3% da área dos mesmos. 

Quadro 5 .11.1 .1 Estrntura Fundiária ao longo do Araguaia-Tocantins 
Classes (ha) Estabelecimentos Área 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

0-50 558 65,8 3.357,5 3, 1 

50-100 76 9,0 5.833,3 5,4 
' 100-500 161 19,0 3 7.256, 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 

O comportamento apresentado evidencia uma forte concentração da terra na 
região, caracterizada por extensos latifúndios (39,6% da área em questão 
representado por propriedades acima de 1.000 ha.) que conforme se observará a 
seguir, destinam-se muito mais a atividades de uma pecuária extensiva em relação a 
uma agricultura relativamente incipiente. 

. ...,, 

- 
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5.11.2 Produção Agropecuária 

Com o objetivo de evidenciar a produção agrícola dos municípios e respectivas 
microrregiões gue integram as bacias do Araguaia e do Tocantins, foram 
selecionados alguns produtos básicostradicionaís (arroz, feiião, mandioca e milho), 
além da soja que atualmente assume a condição de indicador da expansão da 
fronteira agrícola na região. Com relação à 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, rBGE). 

r: 

r: 
r: 

a) 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 ao longo do Araguaia, Nova Xavantina e 
Conceição do Araguaia assumem destaque. 

A microrregião Redenção destaca-se na produção do feijão e da mandioca, 
individualizada pelos municípios de Redenção e Rio Maria. Nova Xavantina e 
Conceição do Araguaia são evidenciadas no contexto como áreas de influência direta. 

O milho assume maiores proporções nas microrregiões de Redenção, Canarana 
e Norte Araguaia, além de Conceição do Araguaia, a última representada, quanto à 
área de influência direta, pelo município homônimo. 

A produção da soja é destacada pelas microrregiões 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 evidencia-se Canarana e Conceição do Araguaia, 
representadas pelos municípios homônimos. A produção leiteira apresenta estreita 
correspondência com o domínio bovino, exceção de Canarana, Médio Araguaia, 
Norte Araguaia e São Miguel do Araguaia, onde predomina o gado de corte. 

Também as microrregiões Redenção e Conceição do Araguaía assumem 
destaque quanto à criação de suínos, evidenciando-se Conceição do Araguaia como 
município da área de influência direta. 

Em síntese observa-se um certo domínio econômico regional, quanto à 
produção agrícola, pelas rnicrorregiões homogêneas Redenção, Rio Vermelho e 
Conceição do Araguaia, destacando-se na última o município de Conceição do 
Araguaia como área da influência direta. Inclui-se aí 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 mícr orreglões Redenção e Conceição do 
Araguaia, ambas no Pará, também se individualizam quanto à produção de lenhas e 
toras. 
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b) 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 na área de influência direta. 

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 munictpio 
homônimo. 

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. 

A criação bovina na região do Tocantins é pelo menos um terço em relação à 
evidenciada no Araguaia. As microrregiões Porto Nacional, Miracema do Tocantins, 
Jalapão e Araguaina representam a maior produção regional, destacando-se os 
municípios de Carolina, Miracerna do Tocantins e Filadélfia, respectivamente, na 
área de influência direta. 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 1 7 .000 toneladas de babaçu, seguida de Porto franco. 

Em síntese, torna-se possível individualizar as microrregiões de Porto Franco, 
Porto Nacional, Araguaina 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 de exportação, representado pela soia, destaca-se a microrregião 
de Porto Nacional, onde individualiza-se Pedro Afonso, Jalapão e Porto Franco 
(Carolina e Estreito). 

256 TE>Cro PRIXCIPAL 

-~ ~ . ..,; 
('"' ~ 
.''!' _, 

.'- 

...,,, 
,·· 

...., 

- 

-· - - - 
- 
- - 



r: 
.. - 
r 
r- 
r 
r 5.11.3 
r: 
r: 
·r 
r: 
r- 
(' 
r: 
(' 
r 
r 
r: 
r: ',. 
r: 
r 
r- 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r> 
r 
r 
r: 

r 
r: 
r: 
ir 
r: 
r: 
r: 
r- 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
,r 
r: 

i i('" 

:r· 
r: 

Estruturas Econômicas de Influência Regional 
Utilizando-se dos parâmetros sócioeconômicos, representados pelos 

indicadores dos circuitos da produção (agropecuária) e infra-estrutura básica 
(comunicação, estrada, aeroporto, segurança e saúde pública) , além da população, 
definem-se como á:reas potenciais as seguintes: 

Eixo Araguaia/Rio das Mortes 

Nível 1: Conceição do Araguaia 

Aruanã 

Canarana 

Barra do Garças 

Nível 2: São Félix do Araguaia 

Nova Crixás 

São Miguel do Araguaia 

Nova Xavantina 

Xambíoá 

Eixo Tocantins 

Nível 1: Miracema doTocantins 

Carolina 

Araguafna 

Nível 2: Pedro Afonso 

Estreito 

Porto Nacional 

filadélfia 
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As localidades de nível 1 apresentam população superior a 25 .000 habitantes 
(Conceição do Araguaia destaca-se com mais de 110.000 habitantes), evidência para 
produção agropecuária, sistema de transmissão de rádio e televisão, aeroporto, 
hospitais, quanto ao aparelhamento, além de estrutura de segurança. As de nível 2 
destacam-se, apresentam população entre 10.000 e 25.000 habitantes, evidência 
para a produção agropecuária, além de expressão quanto aos demais quesitos. 

A ausência de informações relativas a importantes parâmetros como os 
correspondentes aos fluxos do consumo básico, dos negócios e do poder, limitam a 
análise, sem contudo deixarem de se constituir importantes indicadores na 
individualização de "pólos" de desenvolvimento regional. 

5.12 COMUNIDADES INDÍGENAS 

/ 

Os grupos indígenas localizados na área de influência do corredor centro-norte 
pertencem a dois grupos lingüísticos e culturais distintos: Macro-Jê e Tupi. Os 
grupos Macro-Jê são os Karajá (Karajá do Norte, Javaé e Karajá), os Xerenie e os 
Xavante (que formam um subgrupo específico, denominado Akuen), aqueles 
classificados como Timbira (os Krshô, Apinajé e Krikati) e os Bororo. O único 
representante Tupi na área de influência da Hidrovia é o povo Tepirepé. Apesar do 
grande recorte Macro-lê apontar para pautas sócioculturais genéricas comuns a 
todos estes povos (morfologia e padrão demográfico das mesmas, profusão de 
grupos rituais, divisão em metades, etc.), 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 com as frentes de expansão, o 
modo de ocupação/uso do território e dos recursos naturais, a relação com os não 
(ndíos e a sociedade envolvente etc. 

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. 

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 subseqüente 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. 
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É a repercussão destes 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) da 
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 (Krahô, Krikati 
Pykopiê, Apinajé e os Canela-Apãnjêkra e Ramcôkamekra, estes últimos localizados 
fora da área de influência do corredor), Xavante e Bororo (vários grupos locais 
autônomos) são descontínuos, formando ilhas que variam entre 1.000 e 400.000 
hectares, cercadas ou mesmo invadidas por estabelecimentos agropastoris e núdeos 
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. 

r: 

r: 

r 
r' As diferenças quanto à manutenção do padrão tradicional entre estes grupos, 

começariam a se acentuar nos anos 70-80 quando os territórios ocupados por estes 
povos começaram a sofrer um outro tipo de impacto derivado de ações 
governamentais diretas que visavam a ocupação e o desenvolvimento econômico da 
Amazônia. 
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De fato, nas décadas mencionadas, as microrregiões de Imperatriz e Araguaína 
(no médio Tocantins) e Barra do Garças e São Félix {alto e médio Araguaia) 
passaram a ser alvo de empreendimentos governamentais significativos visando 
implantar a infra-estrutura necessária à exploração econômica (mineração, madeira, 
pecuaria, soja), Dentre estes empreendimentos se destacam a abertura e 
asfaltamento de estradas de rodagem, o Projeto Ferro-Carajás, a UHE de Tucuruí, o 
projeto Polonoroeste, o Corredor de Exportação da CVRD, os pólos metalúrgicos de 
Açailãndia-Marabá, etc., os quais induziram os conhecidos efeitos socioeconôrnicos 
perversos - a valorização das terras e a subseqüente urbanização forçada de 
posseiros e pequenos produtores tradicionais, predação dos recursos naturais, a 
pistolagern e a prostituição em larga escala ... o "progresso" enfim. 

Como reflexo dessa política desenvolvimentista, a Funai, a partir de 1974, 
passaria a implantar nestas e noutras área indígenas os proietos de 
"desenvolvimento comunitário". Tais projetos visavam a produção de excedentes em 
moldes capitalistas utilizando terras e mão-de-obra indígenas. 
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Para a maioria dos grupos indígenas situados na área de influência destes 

empreendimentos, o processo desenvolvimentista desencadeado na região apenas 
significou - e tem significado - transtornos, ocasionados pela invasão de suas terras 
por fazendeiros ou mesmo posseiros expropriados, a passagem sobre elas de 
estradas de rodagem estaduais e federais, ferrovias, linhas de transmissão de 
energia, afora a pressão cotidiana sobre suas riquezas naturais, sobretudo madeiras 
e minérios. - 

Na verdade, os grupos indígenas da região não se beneficiaram do 
desenvolvimento induzido por aqueles empreendimentos. As políticas 
compensatórias que visavam mitigar, em parte, os efeitos negativos deste processo 
sobre os grupos indígenas redundaram em fracasso. O fator dominante na 
determinação deste fracasso parece ter sido o fato de que os órgãos responsáveis 
pelos empreendimentos (CVRD e Eletronorte, Ministério dos Transportes, 
principalmente) negociaram exclusivamente com a Funai as medidas 
compensatórias, acreditando que os interesses dos índios e os da Funai fossem 
idênticos ou coincidentes, o que raramente é o caso. A Funai, por sua vez, usou os 
recursos para aumentar a sua própria infra-estrutura, pouco se ocupando em 
pensar ou discutir com os beneficiários - os índios - em como empregar tais recursos 
(que não eram poucos na época) em ações que, no longo prazo, minimizassem de 
fato, os efeitos da modernização da economia regional em curso. 

Findos os recursos dos convênios, a Funai, "falida" institucional e 
financeiramente, não pode continuar injetando recursos naquelas áreas indígenas, 
nem com a mesma freqüência, nem no mesmo volume. O resultado foi que alguns 
grupos indígenas (os Guajajara do P.I. Araribóia, e os Cinta-Larga de Rondônia, para 
ficar nos exemplos mais agudos), já bastante dependentes da "assistência" recebida 
em função dos "grandes projetos", não resistiriam à pressão das madeireiras para, 
literalmente, dilapidar o seu patrimônio de madeiras nobres em troca de uma 
remuneração financeira que lhes permitissem manter a assistência até então 
recebida e os privilégios monetários de uns poucos líderes indígenas. 

Os grupos indígenas da região em foco conseguiram resistir a estas pressões, 
preservando, na medida do possível, as terras que lhes restaram e mantendo sua 
identidade étnica. Hoje, essas forças contrárias tendem a aumentar, por conta de 
novos investimentos governamentais (agora não mais para realizar a "integração 
nacional", mas para diminuir o assim chamado "custo Brasil") e em função da 
transformação gradual dos cerrados do leste do Mato-Grosso, Tocantins e sul do 
Maranhão em uma espécie de nova fronteira agrícola, com novas barragens (UHE 
Serra da Mesa, Lajeado e Serra Quebrada), a Hidrovia Araguaia-Tocantins, a Paraná 
Paraguai e as ferrovias Norte-Sul e Ferronorte. 

r : 'Ém vista do exposto, uma questão-chave requer reflexões sérias e profundas 
1 por parte de todos os envolvidos em empreendimentos desta natureza: como negociar 

"---- ~ / com os povos indígenas afetados medidas efetivas que lhes garantam a íntegridade de 
~ f suas terras e programas de médio e longo prazos que compensem os efeitos negativos? É 

/ importante ter claro que aquilo que significa "progresso" para nós (energia, 
1 transporte) para os índios não quer dizer nada além de transtornos. Não que não 
1 queiram ou que não possam beneficiar-se, ainda que indiretamente, destes 
investimentos; mas energia para produzir ou armazenar o quê? estradas asfaltadas 
para transportar o quê? E o que produzem ou podem porventura vir a produzir é 
absolutamente insignificante mesmo no contexto da produção regional. Os índios 
têm claro que estes empreendimentos - como tantos outros ao longo da sua história 
- são elos "brancos" e para os "brancos". 
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Í Termos corno "conforto" ou "qualidade de vida" têm outra conotação e ~/ ! significado para as sociedades indígenas aqui tratadas. E a interlocução com os 
! \ índios, antes de efetivada, deve ser precedida de uma pesquisa séria sobre quem são 

os legítimos interlocutores (quais as lideranças, quais organizações ou associações 
indígenas), quais os interesses em jogo e o que pode vir a ser considerado um ganho L_:eal para o futuro desses povos enquanto sociedades diferenciadas. 

Por fim, os povos indígenas situados na área de influência da Hidrovia 
Araguaia-Tocantins 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. 

Assim, os estudos individuais que se seguem refletem a situação 
específica de cada grupo indígena e os impactos que sofrerão com a construção e a 
operação da Hidrovia Araguaia-Tocantins. Este empreendimento - que trará 
sensíveis mudanças ao ambiente e modo de vida dessas populações, num quadro 
que tende a agravar-se com a hidrovia - requer, portanto, além dos estudos 
preliminares uma continuidade tanto no que se refere a pesquisas ora iniciadas, 
como nos programas de controle e monitoramento socioambiental. 

r: 
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5.12.1 Bacia do Rio Araguaia 
Na bacia do rio Araguaia, na área de influência do rio das Mortes, situam-se as 

___ r __ e.s..;:.er=-vas indígenas do povo Bororo e Xavante. 
~ --- 

r diagnóstico ambiental sobre a influência da Hidrovia Araguaia-Tocantins 
nas terras Bororo está orientado pelo conceito de Território de Ocupação 
Tradicional, reconhecido pela Constituição Federal no seu Artigo 231. Neste 
sentido, o diagnóstico propõe analisar a área de influência do empreendimento não 
somente na bacia do Rio Araguaia, como também na bacia do Rio São Lourenço. No 
entanto, tendo como indicadores a construção e a operação da hidrovia, a área de 
influência direta vem abranger as áreas indígenas Bororo da bacia do rio Araguaia. 
Por outro lado, tendo como indicador o conseqüente processo de dinamização 
econômica e social regional, a análise da influência da hidrovia abrangerá todas as 
área Bororo remanescentes, isto é, todas as áreas Bororo localizadas nas bacias dos 
rios Araguaia e São Lourenço. 

5.12.1.1.lNome do Grupo 

Na vasta documentação histórica que confirma a ocupação Bororo por pelo 
menos 300 anos nas bacias dos rios Araguaia e São Lourenço, os Bororo receberam 
várias denominações, muitas delas originárias da própria classificação indígena. 
Dentre elas destacam-se as denominações vinculadas às classificações etnoecolõgícas 
da ocupação territorial : Bóku Mogorége, "habitantes do cerrado", corresponde aos 
Bororo das aldeias Meruri, Sangradouro e Garças; Itúra Mogorége, "habitantes das 
matas", corresponde aos Bororo das aldeias de Jarudori, Pobore e Tadarimana;Orári 
Mógo Doge, 'habitantes das plagas do peixe pintado', corresponde aos Bororo das 
aldeias Córrego Grande e Piebaga; Tóri Ókua Mogorége, "habitantes dos sopés da 
Serra de São Jerônimo", grupo atualmente sem aldeia remanescente; Útugo Kúri 
Doge ou Kado Mogorége, "os que usam longas flechas" ou "habitantes dos 
taquarais", correspondem aos Bororo do Pantanal, da aldeia de Perigara. Outras 
denominações usadas para identificar os membros da tribo são: Coxiponé, 
Araripoconé, Araés, Cuiabá, Coroados, Porrudos, Bororos Arivá, Bororos da 
Campanha, Cabaçais, Orientais e Ocidentais. O termo Bororo, 'pátio da aldeia', é a 
denominação oficial atual e a autodenominação é Boe . 
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5.12.1.1.2 Localização 

O território tradicional de ocupação corresponde , segundo Ribeiro (1970: 77), 
a uma área delimitada pela latitude sul 14° - 19° e pela longitude oeste 51 º- 59°, 
que se estendia a oeste até a Bolívia; a leste até o centro-sul de Goiás; ao norte até as 
margens da região dos formadores do rio Xingu; e, ao sul, até próximo do rio 
Miranda. 

5.12.1.1.3 TERRITÓRIO - 
5.12.1.1.3.1 Aspectos da Ocupação Tradicional 

Os resultados preliminares do Projeto Arqueológico e Etnoarqueológico da 
Bacia do Rio São Lourenço,desenvolvido pela parceria Universidade Federal de Goiás 
e Universidade de São Paulo, atestam a imemorialidade da ocupação Bororo na 
região e indicam que a ocupação humana na região central da ocupação imemorial 
Bororo pode ser datada de pelo menos sete mil anos. 

5.12.1.1.3.2 Histórico do Contato 

As fontes históricas disponíveis informam que o contato inicial dos Bororo 
com a sociedade nacional remonta ao século XVII, quando as 'bandeiras jesuítas', 
vindas de Belém adentraram a região da bacia do rio Araguaia e seguiram pelos rios 
Taquari e São Lourenço em direção ao rio Paraguai. O contato intensifica-se com as 
bandeiras paulistas e com a descoberta do ouro na região de Cuiabá, em meados do 
século XVIIJ. A exploração aurífera vem cindir a tribo em Bororo Ocidentais e 
Bororo Orientais . 

Os Bororo Ocidentais, também denominados de Bororo da Campanha e Bororo 
Cabaçaís, entram em contato com os colonizadores de Cáceres e Vila Bela e sofrem 
várias expedições punitivas a ponto de em meados do século XX serem considerados 
exterminados. 

- - - 
- 
- - 

Os Bororo Orientais, comumente denominados de Coroados permanecem 
isolados até que em meados do século XIX são protagonistas das páginas mais 
violentas da história de ocupação do Mato Grosso. A abertura de uma estrada 
visando a ligação com São Paulo e Minas Gerais, cruzando o Vale do Rio São 
Lourenço fez eclodir uma guerra que durou mais de 50 anos culminando com a 
rendição total dos Bororo Orientais. 

A "pacificação" pressupôs a criação das colônias militares de Teresa Cristina e 
Isabel, em 188 7. Logo após a Proclamação da República, a Colônia Teresa Cristina é 
demarcada por Rondon, em 1896, visando garantir uma parte substancial do 
território tradicional Bororo. No período entre 1896 1930, Rondon reserva outras 
áreas aos Bororo da bacia do rio São Lourenço, dentre elas os lote de terras 
denominados São João do Jarudore, Colônia Isabel e Pobore, que passaram ao 
controle do SPI desde 1910. 

Na bacia do Araguaia, os grupos Bororo arredios que habitavam as regiões dos 
rios das Mortes, Garças e as margens direita e esquerda do Araguaia são afetados 
pela ocupação dos fazendeiros goianos e dos garimpos de diamantes. Nesta época 
são registrados violentos conflitos e o Governo da Província destina aos salesianos 
afastados da Colônia Teresa Cristina a tarefa de pacificação. Em 1902 os salesianos 
fundam a Colônia do Sagrado Coração e iniciam a catequese dos Bororo. Em 1906, 
criam a Colônia do Sangradouro que mais tarde acolherá os Xavante expulsos da 
área de Parabubure. 

- 
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Em síntese, pode-se afirmar que o processo de contato levou à extinção dos 
Bororo Ocidentais e à submissão dos Bororo Orientais sob a forma de três situações: 
a} os Bororo do médio São Lourenço agrupados nas Colônias Teresa Cristina e Isabel 
foram assistidos iniàalmente pelo destacamento militar e posteriormente pelo SPl e 
nos últimos 30 anos pela Funai da qual dependem até hoje; b) os Bororo do alto São 
Lourenço, agrupados na área do lote Jarudori, foram precáriamente assistidos pelo 
SPI e Funai a ponto de serem expulsos, em 1980, de suas terras remanescentes pelos 
habitantes da cidade de Jarudori; cí os Bororo da Bacia do Rio Araguaia e de seus 
tributários ( rios das Mortes e Garças), encontraram os salesianos e deles dependem 
até hoje. 

5.12.1.1.3.3 Situação Atual do Território 

O resultado do processo de contato com a sociedade nacional se resume não só 
na perda da maior parte do território tradicional como também na drástica redução 
populacional. 

Atualmente, os Bororo detêm seis áreas indígenas demarcadas, num território 
descontínuo e descaraterizado, representando uma área 300 vezes menor do que o 
território tradicional. Acrescente-se ainda que as áreas de Teresa Cristina e Jarudori 
não estão isentas de invasões e o grupo Bororo de Sangradouro não possui nenhuma 
área demarcada. Essas três situações apontadas apresentam, portanto, sérios 
problemas fundiários que têm afetado drasticamente a vida dos Bororo 
remanescentes. 

5.12.1.1.3.4 O Movimento Bororo para a recuperação e preservação do território 

Desde a década de 70, os pesquisadores têm registrado o surgimento de um 
movimento reivindicatório Bororo, que reflete o alto grau de insatisfação do grupo e 
que procura garantir sua sobrevivência lutando para recuperação de suas terras 
tradicionais bem como para a melhoria da assistência de saúde e educação. 

O movimento concretizou-se na luta pela terra do Meruri que culminou no 
famoso massacre perpetrado pelos fazendeiros de General Carneiro. Atualmente o 
movimento congrega todas as aldeias Bororo e busca solucionar as questões 
fundiárias das áreas de Teresa Cristina, Jarudori e Sangradouro, bem como garantir 
a inclusão dos Bororo no EIA/RIMA da Hidrovia Paraguai-Paraná e alteração do 
traçado de Ferranorte, nas imediações da área Teresa Cristina. 

r: 5.12.1.1.4 População 
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5.12.1.1.4.1 Aspectos Históricos 

Outro resultado do processo de contato foi a drástica redução de população 
sofrida pelos Bororo. As informações históricas disponíveis indicam que nas últimas 
décadas do século XIX havia uma população de aproximadamente 10.000 
indivíduos Bororo, que em poucas décadas sucumbiram aos efeitos letais do 
processo de contato {guerras, epidemias e fome) a ponto de Darcy Ribeiro 
(1970:293), ao analisar o censo de 1932, afirmar que o alto grau de vulnerabilidade 
dos Bororo indicava as últimas etapas do processo de extinção. Entretanto, tem-se 
observado a partir da década de 70 uma situação de crescimento de população, de 
626 indivíduos registrados pelo padre Uchoa, em 19 79, tem-se hoje um montante 
de aproximadamente 1.024 indivíduos. 
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5.12.1.1.4.2 Distribuição da População 

Os dados demográficos atuais registram a seguinte situação da distribuição da 
população Bororo por área e por bacia hidrográfica : 

ÁREA INDÍGENA ALDEIA POPUlAÇÃO 
(1997) 

A.l. MERURI Meruri 328 
Garças 61 

A.I. SANGRADOURO 'Morada Bororo' 63 
(Xavante) 

Bacia do Rio Araguaia 452 
A.I. JARUDORI ------------ -------- 
A.I. TADARIMANA Tadariamana , Pobore, Paulista, 173 

Praiâo, Jurigue. 
A.I. TERESA CRISTINA Córrego Grande 254 

Piebaga 66 
A.I. PERIGARA Perigara 79 

Bacia do Rio São 572 
Lourenço 
POPULAÇA.O TOTAL 1.024 

- 
- 
..., 

Fonte: Missão Salesiana, 1997, e Saúde/Funai/ADR Rondonópolis, 1997. 

5.12.1.t.4.3 Composição da População 

O comportamento das estruturas demográficas da população Bororo e 
principalmente dos Bororo da bacia do Rio Araguaia revelam uma alta taxa de 
natalidade e uma baixa taxa de mortalidade. Os dados demográficos disponíveis 
permitiram determinar alguns indicadores demográficos gerais dessa população, que 
são apresentados no quadro abaixo : 

- - ,.,, 

- 
Local Ano Pop, Abs Taxa Mort. Cresc.Demog. Taxa 

(nº hab.) ( % ) ( % ) Nat. 
( % ) 

Bororo da Bacia do 
Rio Araguaia 1996 406 0,74 1,23 l,97 
Bororo da Bacia do 
Rio São Lourenço 1994 548 0,91 2,55 3,46 

- 
- - 

Tomando como base os indicadores demográficos gerais dos Bororo da bacia 
do Rio Araguaia ()996) e a projeção para os Bororo da Bacia do Rio São Lourenço 
(1996) segundo o EIA/RIMA da Ferranorte, pode-se estimar que a população Bororo 
apresentará as seguintes projeções : - População Anos 

1997 2000 2005 2010 2015 
Bororo bBacia do Araguaia 452 469 498 529 562 
Bororo bacia do Rio São Lourenço 572 616 695 784 884 
Bororo Total 1.024 1.085 1.193 1.313 1.446 

- 
- - 
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5 .12.1.1.4.4 Deslocamentos e Fluxos Migratórios 

O processo de contato e a conseqüente perda dos nichos de exploração vieram 
contribuir para o desaparecimento das atividades nômades do grupo. As viagens 
empreendidas na estação da seca - os rnaguru- foram barradas pela criação das 
reservas e pelas proibições impostas pelos fazendeiros. Atualmente, os 
deslocamentos são esporádicos e não envolvem um montante expressivo da 
população, limitando-se às áreas internas das reservas. Os fluxos migratórios 
observados recentemente são motivados por questões religiosas e/ou polítlcas. Os 
funerais têm criado fluxos para as aldeias mais tradicionais, e os movimentos 
migratórios expressivos, motivados por questões políticas, ocorreram na região do 
Rio São Lourenço. 

5.12.1.1.4.5 Situação de Saúde da População Bororo 

O quadro nosológico da população Bororo indica que o padrão de morbidade é 
relativamente constante e reflete, principalmente, a precariedade das condições de 
vida da população. Os principais agravos são as doenças infecto-parasitárias e 
doenças ligadas ao saneamento e aos hábitos higiênicos. Entretanto, se o alcoolismo 
fosse classificado como doença, seria o maior problema de saúde da população 
Bororo. Apesar da precariedade dos dados sobre as causas de mortalidade entre os 
Bororo, as principais razões de mortalidade estão relacionadas a doenças do grupo 
IRA e GECA, para a faixa de idade entre zero e quatro anos, e doenças 
cardiovasculares e outras, para a faixa de 50 anos e mais. O índice de mortalidade é 
baixo e segundo o indicador Swaroop e Uemura, vem denotar uma condição regular 
de saúde. Em síntese, pode-se concluir que, se comparada à situação de saúde da 
população regional, a situação de saúde Bororo é precária, já que a maior parte dos 
problemas de saúde encontra-se no grupo de doenças evitáveis com medidas de 
atenção primária. 

5.12.1.1.5 Modo de Vida e Uso dos Recursos Naturais 

5.12.1.1.5 .1 Organização Social e Meio Ambiente 

Os Bororo são classificados na tipologia de populações sul-americanas 
(Steward, 1946/50) como uma das sociedades "marginais" que habitam o cerrado 
brasileiro. Esta classificação inclui também outras sociedades tribais do grupo 
lingüístico Macro-jê (Xavante, Xerente, Suiá, Kayapó, Krahô, etc.), que preenchem 
as seguintes características culturais: a) ciclo anual caracterizado pela sazonalidade; 
b) forma circular da aldeia; e) grupos domésticos baseados em farm1ias extensas 
uxorilocaís: d) metades e intrincada vida cerimonial ; e) grupos baseados na idade e 
na transmissão de nomes e f) aldeias populosas se comparadas às das sociedades da 
floresta tropical. 

5.12.1.1.5.1.2 Aspectos Básicos 

A unidade política é a aldeia (Boe Ewa), formada por um conjunto de casas 
dispostas em círculo tendo no centro a casa dos homens (Baito). Ao lado oeste do 
Baito encontra-se a praça cerimonial denominada de "Bororo", local das mais 
importantes cerimônias desta sociedade. A complexa organização social é 
caracterizada pela divisão da aldeia em duas metades exógamas-Exerae e 
Tugarége cada uma subdividida em quatro clãs principais . 
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5 .12.1.1.5 .1. 3 Prestígio e poder 

Há uma hierarquia de prestígio entre os clãs, que se expressa, por exemplo, na 
tendência tradicional de recrutar os chefes entre os membros dos dois clãs 
considerados superiores : Baadojeba Cobugiwu e Baadojeba Cebugiwu. Na estrutura 
tradicional identificam-se três poderes : o Boe eimejera, chefe da guerra, da aldeia e 
do cerimonial, o Bári, xamã dos espíritos da natureza, e o Aroe Etawarare, xamã 
das almas dos mortos. Atualmente registra-se a figura do Brae eímejera, o chefe 
dos brancos, isto é, o chefe que negocia com os brancos. 

5.12.1.1.5.1.4 Ritos e cerimônias 

Os Bororo têm uma intensa vida cerimonial. As principais cerimonias são o 
funeral , a imposição dos nome às crianças, a perfuração das orelhas e do lábio 
inferior, a festa do milho novo, a preparação de caçadas e pescarias e as festas do 
couro da onça, do gaviões-real e do matador da onça. Dentre as cerimônias Bororo, 
o funeral é a que merece destaque, pois neste ritual catartico á sociedade 
reorganiza a sociedade dos vivos através de novos contratos de prestação de 
alimentos, como recria o próprio sentido da vida. O funeral Bororo é um momento 
de socialização dos jovens e de estabelecimento de novas alianças entre as 
parentelas, garantindo a produção e reprodução da vida social. 

5.12.1.1.5.1.5 Organização política e Territorialidade 

Atualmente as aldeias Bororo mantêm sua autonomia e apresentam situações 
políticas próprias como resultados das diferentes soluções derivadas ao longo do 
processo de contato. A aldeia do Meruri apresenta o aspecto político mais relevante , 
uma vez que a escolha do Boe eírneiera , o cacique, é feita pela eleição direta e não 
segue as orientações tradicionais, e há uma clara separação entre a chefia política e a 
chefia cerimonial. Nas outras aldeias, a organização política ainda está orientada 
pela tradição. As relações entre as aldeias Bororo estão orientadas pelas relações 
sociais, políticas e, principalmente, religiosas, onde o funeral tradicional é o fator 
determinante. Merecem destaque a relação estratégica entre as aldeias do Meruri e 
Garças ante a Missão Salesiana e o reconhecimento da "morada" Bororo de 
Sangradouro como uma aldeia constituída. 

5.12.1.1.5.2 Exploração do Meio Ambiente 

s.12.1.1.s.2.1 As Atividades dos Bororo 

Apesar das transformações acarretadas pelo processo de contato, o sistema 
econômico Bororo caracteriza-se pela combinação das atividades de coleta, caça, 
pesca e agricultura. Algumas alterações já podem ser observadas na atualidade, 
tendo em vista o trabalho assalariado, a venda de mercadorias {"artesanato") e a 
aposentadoria, situações que têm criado novas formas de relações sociais e 
econômicas. Em síntese, o sistema econômico Bororo pode ser definido como um 
modo de produção doméstico, onde a produção está organizada pelas famílias e para 
as famílias, mesmo que não seja sempre realizada como uma atividade doméstica. 
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5.12.1.1.5.2.2 O conhecimento da natureza 

As atividades que os Bororo desenvolvem em seu território ainda estão 
profundamente marcadas pelo conhecimento da natureza, suas potencialidades e 
restrições. Por esta razão, a análise dos impactos ambientais provocados pelo 
empreendimento deve prescindir da compreensão da relação do grupo com o meio 
ambiente e, principalmente, do elaborado conhecimento empírico desenvolvido ao 
longo de milhares de anos. 

Os Bororo reconhecem um ampla série de "zonas e sub-zonas ecológicas" no 
seu ambiente de exploração. As principais zonas são : Bokú (cerrados), Boe Éna Jaka 
(transição),Itúra {mata), e cada zona apresenta subdivisões. O zoneamento 
ambiental Bororo associa cada zona ecológica com plantas, solos e animais 
específicos , como um sistema integrado de interações destes elementos com o 
Homem. 
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5.12.1.1.5.2.3 Definição do Ciclo Anual de Atividades 

Duas espécies de fenômenos naturais vêm definir o ciclo anual de atividades 
Bororo. A ausência ou freqüência das chuvas vem dividir o ciclo anual em duas 
estações: Joru Butu ( seca) e Butao Butu ( chuvas); e a presença ou ausência da 
constelação das plêiades (Akiri-doge) vem definir, coincidentemente, o ciclo 
cerimonial anual : cerimônias da seca (Akiri-doge Ewure Kowudu) e das chuvas 
(Kuiada Paru). 

Na atualidade, o sistema de orientação permanece inalterado. Entretanto, as 
alterações ambientais provocadas pelo processo de contato vieram mudar o ritmo e 
a importância de muitas atividades de exploração do meio ambiente. A mudança 
mais visível ocorreu com relação às atividades nõmades-Maguru-desenvolvidas na 
época da seca, quando um parte substancial da aldeia se deslocava em longas 
viagens de exploração territorial. Por outro lado, observam a intensificação da 
atividade agrícola e a introdução de novas técnicas e de novos cultives. 

A caça e a pesca são atividades que ainda entusiasmam os Bororo, destros 
caçadores e pescadores, apesar da escassez provocada pelos desequilíbrios ambientais 
advindos com a exploração agropecuária da região. Tanto a caça quanto a pesca são 
desenvolvidas individualmente ou coletivamente e ainda apresentam papel 
importante na alimentação diária e cerimonial e nas relações sociais, dado o 
prestígio que o bom caçador /pescador adquire. Em síntese, a caça/pesca ainda 
caracteriza o 'ethos' da cultura e sociedade Bororo. 

A agricultura é desenvolvida pelas famílias através das técnicas de corte e 
queima, numa área média de 0,5 hectares, que é usada por três anos consecutivos e 
deixada em pouso por mais de seis anos. A série típica de cultivas são o milho, o 
arroz, a mandioca, o feijão, a abóbora e outros. O cultivo do milho segue 
orientações da chefia e algumas sanções sobrenaturais, principalmente quanto ao 
consumo do milho novo, que necessita da cerimônia de purificação (Kuíada Paru). 
Atualmente, algumas comunidades já são dependentes de tecnologias para a 
produção de roças, no caso de Meruri, por exemplo, há uma profunda dependência 
do trator para a derrubada e preparo da terra. 
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A pecuária é ainda uma atividade pouco desenvolvida e absorvida pelos 
Bororo, mas já representa um papel importante na alimentação, principalmente na 
aldeia do Meruri. 

5.12.1.1.6 A Relação do Grupo com a Sociedade Regional 

5.12.1.1.6.1 Aspectos da Mudança Cultural 

A vasta literatura sobre os Bororo ainda não esgotou a análise de sua 
complexa organização social e, principalmente, da especificidade cultural dos Bororo 
frente o contato interétnico. A reação contra, aculturativa Bororo desenvolvida ao 
longo do processo de contato interétnico tem chamado a atenção dos pesquisadores 
pela sua especificidade e originalidade. A persistência da prática do funeral Bororo é 
para alguns autores urna forma de resistência à assimilação e um exemplo de 
elaboração de um modus vivendi, de uma estratégia de adaptação ao ambiente que 
inclui o dominador branco em face do qual é preciso organizar-se como unidade 
distinta, como Bororo. 

5.12.1.1.6.2 Produção e Prestação de Serviços 

Na atualidade, e principalmente, na área de influência direta da Hidrovia, a 
economia Bororo apresenta uma coexistência de três setores principais . O setor de 
subsistência é o principal e agrupa as atividades de caça,colcta, pesca e agricultura. 
O setor de prestação de serviços é o mais recente e dinâmico proporcionando 
algumas mudanças internas, principalmente, pelo papel que a renda do trabalho 
assalariado vem assumindo nas aldeias. Por último, o setor de troca, muitas vezes 
incipiente e estratégico, dado o caráter da produção e venda do artesanato. 

Outro aspecto relevante observado nas áreas Bororo é a estratégia de 
sobrevivência que vem sendo desenvolvida a partir das aposentadoria destinadas 
aos mais velhos. Esta renda tem criado situações de acomodação da população 
mais jovem e implicado na própria reprodução das condições objetivas da produção 
Bororo. 

5 .12.1.1.6 .3 - Intercâmbio Social e Representação Política 

A inserção do Bororo na vida regional está mais desenvolvida em termos 
sociais e políticos do que econômico. As relações de compadrio são cada vez mais 
freqüentes, bem como os casamentos com regionais. Esta situação tem criado alguns 
conflitos relativos a questão fundiária e a própria participação dos "mestiços" na 
vida comunitária. 

Em termos de representação política a estratégia Bororo é exemplar. A eleição 
de um vereador para a Câmara Municipal de General Carneiro a garantia da eleição 
do atual prefeito, vieram conferir um papel importante aos Bororo da A.I. Meruri. 
Este papel se reforça devido o fato de que os Bororo representam 50% dos 
consumidores no comércio desta cidade e, ao contrário dos numerosos Xavante, são 
diligentes no pagamento de dívidas de forma tão presente que se poderia pensar 
numa nova forma de marcar sua identidade frente ao branco. 

5.12.1.1.6.4 Projetos Governamentais e Não-governamentais em Curso na Região 

O único projeto governamental na região é o Prodeagro, desenvolvido pelo 
Estado de Mato Grosso com apoio financeiro do Banco Mundial. Este projeto tem 
garantido alguns recursos para os setores de saúde e educação destinados às 
comunidades indígenas regionais. 
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Em termos do território tradicional Bororo, os projetos da Ferronorte e da 
Hidrovia Paraguai-Paraná incidem sobre as comunidades Bororo e poderão 
apresentar importantes impactos ambientais para o grupo Bororo. 

As ações de agências não-governamentais são aquelas desenvolvidas pelo 
CIMI, pela Missão Salesiana e por outras entidades de assistência à saúde (médicos 
sem fronteiras, dentistas alemães, etc.) 

5.12.1.1.7 Condições de Vida 

5.12.1.1.7.1 Alimentação 
A base alimentar Bororo consiste de urna grande variedade de vegetais e frutas 

obtidos através da coleta e, principalmente, da produção agrícola. A produção de 
caça e pesca é cada vez mais escassa devido à perda dos nichos ecológicos e o 
desequilíbrio ambiental que tem aí etado essa região do Mato Grosso. Por outro lado, 
a produção das roças tem apresentado vários problemas, como a falta de terras 
agricultáveis, a carência de sementes e insumos para as roças anuais e 
acomodamento dos produtores decorrente da renda das aposentadorias. Em termos 
gerais , a dieta Bororo é muito pobre em qualidade e quantidade, baseando-se no 
arroz, feijão, mandioca e , quando possível, na carne de vaca ou de caça/pesca. A 
deficiência da dieta vem caracterizar o precário quadro de saúde da população, 
contribuindo para a formação do quadro de morbidade e, sem dúvida, do próprio 
indicador de mortalidade. Alguns programas de reforço alimentar tem sido 
desenvolvidos pela parceria Missão Salesiana e governo estadual - Projeto Prosol - 
que atende a população infantil (zero a quatro), mulheres amamentando e grávidas. 
Os bons resultados deste proieto não têm , entretanto, garantido melhorias na 
qualidade da dieta da população total. 

5.12.1.1.7.2 Habitação, Saneamento e energia 

As condições de habitação são regulares, principalmente nas aldeias em que a 
ação dos agentes levaram os Bororo a trocarem suas choupanas pelas casas de 
alvenaria. Nas aldeias onde as casas são tradicionais, construídas de palha, as 
condições de habitação são mais razoáveis, dado a adequação da moradia aos 
padrões e costumes Bororo. A grande vulnerabilidade dos assentamentos Bororo, 
principalmente dos assentamentos mais populosos, por exemplo a aldeia do Meruri, 
é a questão do saneamento básico. Neste caso, observam-se situações problemáticas 
para a saúde da população, com destaque para a contaminação do solo pelos dejetos 
humanos, a qualidade da água e a acumulação de lixo. Outra questão que tem 
afetado a aldeia de Meruri é a da demanda energética que se encontra no limite, urna 
vez que a renda de aposentadorias e do trabalho assalariado tem criado condições 
para o aumento do consumo de bens duráveis como televisores, rádios, geladeiras, 
etc ... Por outro lado, em outras aldeias o uso de lamparina a diesel ou querosene 
tem contribuído para o agravo do quadro das doenças respiratórias que duramente 
essa população indígena. 
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5 .12.1.1. 7.3 Serviços de Saúde 

Os agentes responsáveis pela assistência de saúde aos Bororo são a Fundação 
Nacional de Saúde, a Funai a Missão Salesiana e as secretarias municipais. Apesar 
desse grande número de entidades, as condições dos serviços de saúde continuam 
precárias. Essas instituições estão desarticuladas e atuam de forma fragmentada, 
onde cada uma tem seu próprio modo de atuação e vê a saúde do grupo sob ótica 
própria e particular. Outros problemas que afetam os serviços de saúde são as 
condições das instalações e da infra-estrutura das enfermarias das aldeias, a 
inexistência de uma política de recursos humanos para a saúde indígena, a falta de 
formação dos atendentes de enfermagem e a ausência de dotações para compra de 
remédios e de outros produtos de enfermagem 

5.12.1.1.7.4 Serviços de Educação 

Na área da bacia do rio Araguaia, toda ação educacional encontra-se sob 
cuidados e orientação da Missão Salesiana. O nível da assistência é razoável e a 
infra-estrutura das instalações é muito boa, mas há necessidade de algumas 
melhorias para o melhor atendimento. A principal demanda dos Bororo quanto ao 
serviços de educação é a criação do curso de 2° grau e de cursos profissionalizantes, 

__ ..aJ4!:i de um programa para a formação e capacitação dos professores indígenas. 

- 

índios Xavante (A'mve), falantes da língua Xavante, família lingüística 
Jê, tronco Macro-Jê, migraram, ainda no século XIX, da Província de Goiás para 
Mato Grosso (região do rio das Mortes). Este grupo deve ser diferenciado dos Oti, 
Xavante do oeste do Estado de São Paulo; dos Ofaié (Opaié), Xavante do extremo sul 
do Mato Grosso, e também do grupo Xerente (do qual se separou por volta de 1820) 
que está atualmente no Estado do Tocantins. 

5.12.1.2.1 Localização 

As terras indígenas (reservas) Xavante ocupam a zona norte oriental do 
planalto do Brasil Central (leste do Mato Grosso, bacia do rio das Mortes), 
localizam-se em áreas de cerrado, à exceção da Área Indígena Marãiwatsede, misto 
de cerrado com formações florestais amazônicas. Elas são as seguintes: Pimentel 
Barbosa e Areões (baixo rio das Mortes, região do pantanal do rio das Mortes); 
Sangradouro e São Marcos (alto Rio das Mortes, região das cabeceiras); Parabubure 
(rios Kuluene e Couto Magalhães); Marechal Rondon (rios Paranatinga e Batovi) e 
Marãiwatsede (rio Suiá-Missuj. 

-· 

- 
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r: 5.12.1.2.2 Território 

,,-. Nos séculos XVIII e XIX, os Xavante ocupavam a bacia do Rio Tocantins 
(Província de Goiás) e tiveram suas terras invadidas por bandeiras que buscavam 
apnsionar índios e encontrar metais preciosos. Neste período os Xavante têm 
contato com os povos indígenas Krahô e Karajá. A partir da metade do século XIX, 
os Xavante fugiram do contato com os bandeirantes e se refugiaram na Serra do 
Roncador, na região do rio das Mortes (antigo território Bororo). 

As aldeias Xavante mais antigas são aquelas próximas ao rio das Mortes, estes 
primeiros aldeamentos deram origem a posterior subdivisão de grupos (facções 
políticas), que migraram, formando novas aldeias em outros lugares junto aos rios 
Suiá-Missu, Couto Magalhães, Kuluene, Batovi e Paranatinga. As décadas de 40, 50 
e 60 marcaram para os Xavante os primeiros contatos efetivos com não-índios 
dentro de Mato Grosso (SPI, Fundação Brasil Central, FUNAI e outros agentes), os 
quais trouxeram epidemias de gripe, sarampo e outras doenças que causaram várias 
mortes e fizeram alguns grupos procurarem o auxílio de missionários salesianos de 
Sangradouro (onde se localiza um grupo Bororo). 

Antes da demarcação e da formação das atuais reservas ou terras indígenas 
existiram múltiplos conflitos e mesmo guerras entre os índios e fazendeiros, 
posseiros, grileiros, para a expulsão dos invasores e retomada do território indígena. 
Alguns grupos conseguiram retornar aos seus territórios originais com muita luta e 
pressões junto ao órgão indigenista (FUNAI). Outros, como o grupo das aldeias ore 
e Marãiwatsede (povo Xavante do Suiá-Missu), até hoje, não conseguiu recuperar 
seu antigo território. 

-·- \ .-- A abertura das estradas BR-070, que atravessa o território das reservas São 
. ~arcos e do Meruri (Bororo), e BR-158, que corta os territórios das reservas Areões 

e Pimentel Barbosa, interferiu na recuperação de antigas parcelas das Terras 
Xavante e interfere até hoje no modo de vida destas populações indígenas. 

De maneira geral, falta uma regularização fundiária completa das Terras 
Indígenas Xavante desde o processo de identificação e demarcação até a 
homologação e o registro em cartório e no Serviço de Patrimônio da União (SPU). 

5.12.1.2.3 População 

O contato com as bandeiras, nos séculos XVIII e XIX, e a chamada época de 
pacificação dos Xavante {décadas de 40, 50 e 60 do século vinte) trouxeram sérios 
decréscimos populacionais em razão de epidemias de gripe, sarampo e outras 
doenças levadas pelos invasores. Apesar de retomado o ritmo de crescimento da 
população Xavante somente na década de 80 (5,6%, cf. Lopes da Silva e Pena, 1982), 
este cai na década de 90 com a assistência extremamente precária da Funai à 
produção alimentícia das aldeias e principalmente à questão da saúde. 
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QUADRO 5.12.1.2.3.1- INDICADORES DEMOGRÁFICOS GERAIS 
Reservas Xavante Ano Pop. Taxa Crescimento Taxa 
1995/1996 Abs. Mortalidade Demográfico Natalidade 

(nvhab) % % % 
Pimentel Barbosa 1996 1.068 14,04 20,6 34,64% 
(Baixo Rio das Mortes) 
Areões 1996 759 1, 18 0,66 1,84% 
{Baixo Rio das Mortes) 
Parabubure 1996 3.162 7,90 20,87 28,77% 
(rios Couto de 
Mazalhães e Kuluene) 
.Marechal Rondon 1995* 372 * 0,26 2,93 3,19% 
(rios Batovi e 
Paranatinaa l 
Sangradouro 1995* 855 * 0,8 2,59 3,39% 
(Alto Rio das Mortes) 
São Marcos 1996 1.813 18,20 4,96 23,16% 
(Alto Rio das Mortes) 

- 
- - -· - 

Neste quadro verificam-se as altas taxas de mortalidade Xavante (apesar do 
elevado crescimento demográfico) nas reservas São Marcos, Pimentel Barbosa e 
Parabubure devido ao índice alarmante de doenças infecto-parasitárias, pneumonia, 
estados graves de desnutrição e outras enfermidades causadas pela total ausência de 
saneamento básico, o contato intenso com a população das cidades e, 
principalmente, um atendimento extremamente deficitário do setor de saúde da 
Funai. - 

Atualmente a população Xavante total soma 7.985 indivíduos que estão 
distribuídos da seguinte maneira: 

- - 
QUADRO 5.12.1.2.3.2 - PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO XAVANTE POR 
RESERVAS 

População Xavante 1996 2001 2006 2011 2016 
Reservas 
Reserva 1.068 2.168 3268 4.368 5.468 
Pimentel Barbosa 
(Baixo Rio das Mortes) 
Reserva Areões 759 784 809 834 859 
(Baixo Rio das Mortes l 
Reserva Parabubure 3.162 6.461 9.756 13.051 16.346 
(rios Couto Magallhães 
e Kuluene) 
Reserva Mal. Rondon 376 431 486 541 596 
(rios Batovi e 
Parantinga) 
Reserva Sangradouro 807 907 1.007 1.107 1.207 
(Alto Rio das Mortes l 
Reserva São Marcos 1.813 2.258 2.703 3.148 3.593 
(Alto Rio das Mortes) 
Totais 7.985 13.009 18.029 23.049 18.069 
Pop, Xavante total 7.985 10.220 12.455 14.690 16.925 
estimativa de 
Lopes da Silva e Penna 
(5.6%) (1982) 

- 
- 
- - 
- 
- 
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,- r 5.12.1.2.4 Modo de Vida e Uso dos Recursos Naturais 

Organização Social 
r: A sociedade Xavante está estruturada ideal e socialmente pelo princípio do 

dualismo. Caracteriza-a um complexo sistema de múltiplos pares de metades, 
responsável pela formação de grupos sociais (como as classes de idades; as linhagens 
e os clãs patrilineares: as metades exogãmicas: as facções políticas; os grupos 
rituais) e de laços sociais interpessoais a eles associados (como aqueles baseados na 
outorga e uso de nomes pessoais ou na amizade formal e no companheirismo como 
instituições sociais). Além disso, o dualismo encontra expressão evidente e manifesta 
nas performances e nos processos rituais públicos e privados, na retórica e nos 
estilos de falar, na organização social do espaço, entre outros campos da experiência 
social, como o sistema de classes de idade, que subdivide e estrutura 
hierarquicamente as classes e categorias de idade Xavante. 

Há uma constatável complexidade da sociedade Xavante, como em outras 
populações indígenas da família lingüística Jê. Uma variedade de critérios são 
simultaneamente acionadas para uma sempre dinâmica composição de grupos 
sociais: idade, ascendência, filiação clãnica e as metades exogãmicas, sexo, graus de 
iniciação aos mistérios do sobrenatural, graus de maturidade social, níveis de 
conhecimento já apreendido, nomes pessoais, relações rituais de muitos tipos e 
variáveis segundo o contexto. 

Rituais 

,· 
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r: Existem vários rituais que fazem parte da estrutura social Xavante e têm 

permanentes interligações mm o mundo natural do cerrado, o sobrenatural e o 
sobre-humano. Um dos exemplos mais significativos é o ritual da iniciação 
masculina, celebrado aproximadamente de oito em oito anos, quando os 
adolescentes têm seus lóbulos das orelhas perfurados com a posterior inserção de 
batoques auriculares mínimos, após os banhos de imersão em água corrente dos 
rios, que duram aproximadamente um mês. Este ritual marca a passagem do 
adolescente para rapaz, sendo que a água dos rios é um dos elementos formadores 
do corpo da pessoa Xavante. 

Organização Política e Territorialidade 

r: 
r: 
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Toda aldeia Xavante possui um warã ou conselho político, espaço físico 
delimitado no pátio da aldeia, local onde se reúnem, de manhã bem cedo (antes do 
nascer do sol) e durante as tardes {antes do pôr-do-sol), os homens maduros 
(ipredu). Este é o lugar em que as notícias se tornam públicas e "é lá que se faz 
fofoca": onde se discute tudo o que acontece na aldeia e nas outras comunidades, 
tomam-se decisões que afetam todas as comunidades e as disputas são resolvidas. 

Existe também o chamado facciosismo que organiza a política interna das 
aldeias e a relação com os não-índios. Assim, a ocupação Xavante do leste do Mato 
Grosso e sua divisão em várias aldeias não pode ser explicada somente pelo passado 
de hábitos semi-nômades de caça e coleta deste grupo, mas é devida às alianças e 
inimizades que houve entre facções Xavante de várias localidades. 

r: 
r: 

r 

r 

r: 
r: 

TD.'TO PRINCIPAL 273 r: 



,... 
' -· 

Ainda no que tange às espécies naturais, além do chefe político (líder ou 
cacique de uma aldeia), existem os chamados "donos" que têm "propriedade" sobre 
determinadas espécies animais e vegetais, fenômeno da natureza, ornamentos 
corporais eobietos cerimoniais, homens com tarefas precisas a cumprir nas várias 
festas e funções. 

Os Xavante têm hábitos profundamente arraigados de caçar, pescar e coletar; 
embora pratiquem a agricultura desde antes do contato. Há um hábito cultural 
muito forte de comer carne de caça (fonte de proteína animal) e de peixe, o qual 
contribui sobremaneira para o combate à subnutrição dos Xavante, que, hoje, se 
alimentam basicamente de arroz. Nos anos 60, período anterior à grande ocupação e 
migração para o interior, existia uma abundância de caça, peixes, insetos, frutas, 
ervas, etc. do cerrado. Porém, com a chegada de projetos gigantescos de 
monocultura de soja, arroz e pasto o cerrado foi desmatado em mais de 80% de sua 
área em menos de 30 anos. Assim, a Reserva Pimentel Barbosa constitui-se 
atualmente numa ilha de vegetação natural em meio à vasta região desmatada dos 
projetos agropecuários. Estes projetos também atingiram seu território pois 
aproximadamente 10% da área da reserva se encontravam severamente degradados 
pela ocupação ilegal de fazendeiros até 1980. 
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5.12.1.l.5 Exploração do Meio Ambiente 

Os Xavante habitavam os cerrados da antiga Província de Goiás no século 
XVIII e, por uma série de razões não só alimentares e materiais mas por interesses 
intelectuais, conheciam as potencialidades deste tipo de ambiente. Pressionados pelas 
frentes de expansão do território nacional (bandeiras, missionários e outros), no 
século XIX, vão à procura de um ambiente de vicia quase idêntico a Goiás, nos 
cerrados do leste de Mato Grosso. 

Embora não seja possível perambular mais por grandes extensões de terra 
como antigamente, os xavante utilizam cada pedaço das reservas diminutas a que 
estão circunscritos na procura de vegetais e animais usados na alimentação, nas 
práticas cotidianas e rituais, agrícolas, medicinais, na elaboração dos mitos e, 
principalmente, nas concepções cosmológicas que os orientam em sua relação 
cognitiva e de usos das espécies naturais do ambiente-cerrado. 

A água para os Xavante não é apenas um elemento essencial à sobrevivência, 
encerra também valor simbólico. Há uma diferenciação entre a "água viva" ou 
corrente da "água parada", respectivamente água dos rios e dos lagos. Os dois tipos, 
segundo os Xavante, são povoados por espíritos. O banho é parte integrante do 
complexo cerimonial e ritual Xavante, pois em todas as iniciações aquele ocupa uma 
parte importante como rito que às vezes vai-se repetindo durante meses. Este é o 
caso, por exemplo, do ritual de iniciação masculina (danhono). A água corrente, a 
água viva, que entra na maioria dos ritos, tem para os Xavante um rico simbolismo. 
É fonte de vida, força e beleza. 

Os Xavante conhecem muito bem a natureza do cerrado, nomeiam e 
classificam uma extensa variedade de paisagens, plantas, animais de caça, aves e 
outras espécies naturais, utilizando as espécies de plantas e animais enquanto 
alimento, na cultura material e nas representações simbólicas. Assim, apesar da 
subsistência ter sido garantida antes do período da sedentarização, principalmente 
pela coleta de raízes, cocos e frutas, as caçadas e os animais de caça eram bastante 
discutidos e continuam a desempenhar, até hoje, papel de destaque na cultura 
Xavante. 

- 
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Nas outras reservas Xavante, o cerrado já não está tão exuberante por causa 
também das frentes de colonização e expansão agrícola, mas, mesmo assim, 
conserva expressiva biodiversidade, embora presumivelmente com populações 
menores de anta, queixada, caititu, veado-campeiro, tamanduá-bandeira, etc .. 

Além das caçadas comunitárias e individuais, os Xavante são apaixonados pela 
pesca e discutem suas excursões de pescaria com antecedência no conselho de 
homens maduros. Eles também fabricam flechas pontiagudas, como a ariwede (parte 
posterior onde está a ponta feita de tucum), que serve para matar os peixes 
entorpecidos com o timbó, a trepadeira tingui (Jacquinia sp. ), denominada pelos 
Xavante como abawadzi. Estas pescarias com timbó envolvem toda a comunidade 
Xavante. 

A coleta é ainda hoje realizada pelos Xavante, e os principais produtos 
alimentícios coletados no cerrado são: raízes, cocos e frutas. Além de vegetais e 
plantas medicinais, o cerrado fornece lenha para cozinhar, madeira para a 
construção das casas Xavante, urna variedade de folhas de palmeiras para as paredes 
e telhados, embiras e entrecascas de árvores para a feitura de adornos corporais, 
objetos cerimoniais e pulseiras para colocar no pescoço, pulsos ou tornozelos de 
crianças recém-nascidas ou doentes, etc .. 

Quanto à atividade agrícola, os Xavante têm que dedicar hoje mais tempo de 
trabalho a esta atividade do que faziam antes do contato, quando os hábitos semi 
nômades de caça e coleta dominavam. Os Xavante, circunscritos às reservas na 
década de 70, foram obrigados a plantar arroz por intermédio do Projeto Xavante 
(da Funai), que tinha a finalidade de dar "autonomia econômica" e promover a 
"autodeterminação" dos índios, para tornar as reservas indígenas empresas 
rentáveis. O projeto teve seu auge de produção de arroz, mas acabou falindo pois a 
FUNAI não forneceu mais técnicos nem substituiu as máquinas agrícolas ou 
viaturas (caminhonetes ou caminhões) que começaram a se desgastar com o tempo. 

No momento, algumas aldeias ainda realizam a agricultura mecanizada do 
arroz em pequena escala, mas a maioria das aldeias das reservas Xavante voltaram 
a praticar uma agricultura rudimentar (roças de toco mantidas pelos grupos 
domésticos), que, apesar de não suprir as deficiências alimentares, está deixando que 
o habitat do campo cerrado (onde eram feitas as plantações de arroz em grande 
escala) se recupere lentamente. 

5.12.1.2.6 A Relação do Grupo Indígena com a Sociedade Regional 

As reservas Xavante são visadas não somente pela extensão de terras 
agricultáveis (solos de cerrado) mas pelos recursos naturais (madeira, animais de 
caça, peixes, minério, etc.) que possuem. Na Reserva Parabubure, por exemplo, 
ocorre derrubada ilegal de madeira e a freqüência do corte de árvores ameaça 
principalmente as espécies vegetais (aroeira e pau-brasil). Em relação à pesca 
predatória no rio das Mortes, que penetra os territórios Xavante de Pimentel 
Barbosa, Areões, São Marcos e Sangradouro, existe uma invasão constante de 
pescadores vindos de todas as partes do país com redes, tarrafas, armas de grande 
poder de fogo, viaturas de apoio, condições de acampamento, embarcações e outros 
acessórios bem superiores àqueles das equipes de fiscalização da Funai e do Ibarna. 
Esta pesca predatória também ocorre na Reserva Parabubure. 

Assim, várias espécies de peixes utilizadas pelos índios têm desaparecido do rio 
das Mortes e os quelônios estão sofrendo sério risco de extinção, isto faz com que os 
pescadores cada vez mais procurem as áreas indígenas em busca de espécies como 
matrinã, pacu e outros. 
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Não existem excedentes agrícolas comercializáveis, pois as aldeias só produzem 
para o próprio gasto ou para ser distribuído para outras aldeias. Entretanto, o 
cultivo de banana na Área Indígena Parabubure tem tido alguns resultados 
comerciais, o qual tem sido incentivado pela Administração Regional de Nova 
Xavantina (Funai). Outra fonte de renda não tão significativa quanto os salários de 
funcionários da Funail e da Prefeitura (professores) ou Estado(professores) é a venda 
de artesanato nas cidades pêlos próprios Xavante ou para comerciantes. Além de 
alguns Xavante receberem salários como pagamento dos trabalhos desenvolvidos 
nas aldeias, existem rendas provenientes dos aposentados que também contribuem 
na compra de alimentos e outros bens necessários aos seus grupos domésticos. 

O intercâmbio social com a sociedade envolvente se dá principalmente com os 
missionários salesianos nas reservas São Marcos e Sangradouro pois a missão 
começou a executar, na década de 70, um trabalho de assistência à saúde, 
fornecimento de infra-estrutura para os trabalhos agrícolas (ferramentas e 
máquinas) e atuou diretamente sobre as novas gerações, tomando a seu cargo a 
educação de jovens. Existe uma troca permitida entre índios e missionários, não só 
católicos como evangélicos e outros, embora com um posicionamento bastante 
crítico dos Xavante em relação à imposição cultural e catequética daqueles agentes, 
que não são encontrados em todas as áreas Xavante. 

No que diz respeito a atuação e representação política dos Xavante, esta passou 
obrigatoriamente pela defesa de seus territórios ameaçados pêlos avanços da 
sociedade nacional. Durante a década de 70, as bordunas foram trocadas pelas 
armas da experiência e conhecimento adquiridos no contato, aconteceu então uma 
política declarada dos Xavante em favor da garantia das terras que estão ocupavam 
e a recuperação de parcelas do território tradicional no ]este de Mato Grosso (quando 
alguns territórios são reconhecidos oficialmente com a decretação e/ou demarcação 
de algumas reservas). Como exemplo deste período, temos a eleição do Deputado 
Federal Mário Juruna que, apesar das conquistas relativas ao território Xavante, foi 
engolido pelas artimanhas da política, que se encarregaram de abalar 
profundamente seu prestígio como liderança política no país. 

Vê-se que há uma capacidade política de resistência e enfrentamento dos 
Xavante que pode se dar de diversas formas, sendo que uma das mais eficientes é a 
pressão política que este grupo exerce junto aos órgãos municipais, estaduais e 
federais (ocupados com assuntos indígenas ou que com índios entram em contato de 
alguma forma). Assim, recentemente a questão da Hidrovia Araguaia - Tocantins 
tem se tornado alvo de críticas e mobilizado os Xavante contra tomadas de decisões 
e iniciativas que afetam diretamente a sua sobrevivência física e cultural. 

Na parte econômica, foi realizado para os Xavante e não por eles o "Projeto 
Xavante" de Agricultura mecanizada do arroz, na década de 70, (anteriormente 
citado) que acabou fracassando pois a FUNAI não dava cursos de formação e nem a 
necessária assessoria técnica ao pessoal Xavante durante a gestão de todo o 
processo. Atualmente não se encontram muitas das máquinas agrícolas e 
implementos que se perderam por falta de manutenção e de peças, sobrando um ou 
outro trator e arado nas aldeias. A plantação de arroz continua principalmente em 
roças de toco (que exigem trabalho manual pesado), preparadas e cultivadas pêlos 
grupos domésticos, sendo a alimentação básica o arroz (essencialmente amido). 

276 TLXTO PRl:-:CIPAL 

- 
~ 

- 

- - - - - - - - - - -· - - 
..•. 

-· - 
- 

- - - 
- - - 



r: 
r: 
r: 

r: 

Existe outro projeto chamado Jaburu, iniciado no final da década de 80 pelo 
Centro de Pesquisa indígena/Núcleo de Cultura Indígena (CPI/NCI de São Paulo) em 
conjunto com a Associação Xavante da Aldeia Pimentel Barbosa (Reserva Pimentel 
Barbosa). Este projeto previa o plantio de mudas e plantas do cerrado, para 
produção de frutos e extração de polpas, que, no momento, está paralisado. Uma 
Segunda parte deste projeto (que tem a cooperação de uma equipe de biólogos da 
UNEMAT, o apoio da WWF e da CEE) desenvolve estudos de caça e manejo da fauna 
cinegética entre os Xavante de Pimentel Barbosa (Aldeia Etenhíritipá), visando 
apreender os conhecimentos tradicionais sobre os animais de caça e implementar o 
manejo destes junto aos caçadores da aldeia. Além desta parte econômica, este 
trabalho do NCI e da Associação Xavante tem elaborado material sonoro ("Cantos da 
Tradição Xavante" da Aldeia Pimentel Barbosa - Etenhiritipá) e visual (filme sobre os 
50 anos de contato) sobre a sociedade e cultura Xavante. 

Na parte de registro e incentivo à cultura Xavante, o CTI (Centro de Trabalho 
lndigenista) vem lidando com a formação de índios Xavante das reservas 
Sangradouro e Pimentel Barbosa, desde o ensino da operação de câmaras de vídeo 
até o trabalho de edição dos filmes sobre a sociedade Xavante. 

Na área de economia, ainda existe um projeto de apicultura sendo iniciado pela 
Associação Xavante da Aldeia ldzo Uhu (Reserva Sangradouro), a fim de manejar 
abelhas e comercializar os excedentes da produção de mel. 

Por fim, iniciou-se o Programa da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Coordenação Geral do Governo de Mato Grosso e do PNUD/Prodeagro (1997} para 
discutir a realização formal de associações indígenas e projetos de desenvolvimento 
infra-estrutural e econômico das comunidades indígenas. Este programa não 
pretende financiar roças mecanizadas de arroz ou outras monoculturas, nem a 
criação de gado, mas somente a criação de pequenos animais (como galinhas), 
compra de carros, pequenas reformas de construções de alvenaria, projetos de 
agricultura diversificada, programas de saneamento básico, etc .. 

5.12.1.2.7 Condições de Vida 

Alimentação 

r: 
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r: Dada a degradação ambiental do cerrado, os produtos de coleta (raízes, cocos 
frutas) têm diminuído na alimentação Xavante. Esta alimentação de base vegetal 
tem sido em parte substituída pela produção agrícola de arroz de toco, milho, 
feijão, abóbora, mandioca, melancia e amendoim. Em algumas aldeias, em períodos 
de entre safra, encontram-se pequenos estoques de arroz. Para complementar esta 
dieta pobre, os Xavante procuram freqüentemente fontes de proteína animal nas 
carnes de caça (anta, queixada, caititu, veados, tamanduás, cutias, tatus, quatis, 
aves, etc.) peixes, tartaruga e seus ovos, no mel de algumas espécies de abelhas e nos 
formigões (içás). 

Assim, a monocultura do arroz representa benefício isolado que fornece 
quantidade (amido) e não qualidade (proteína). Esta dieta pobre e monótona de 
amido conduz à desnutrição, com queda de resistência às infecções, aumento da 
morbidade e da mortalidade. 
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Quanto à alimentação com base na carne de caça: cervídeo e os tayassuine 
(porco-do-mato, queixada) representam as maiores fontes protéicas, seguidos por 
tamanduá e anta. Os Animais de menor porte como tatu, paca, cutia e roedores, não 
têm importância alimentar significativa na Aldeia Pimentel Barbosa corno os 
animais queixadas, antas, cervos e tamanduás, os animais de menor porte junto 
com as aves, peixes e outros pequenos animais representam uma das principais 
fontes de proteína. O rebanho das reservas Xavante, este está bem reduzido e nunca 
foi uma fonte de proteínas constante, mesmo porque os índios acham a carne 
bovina fraca em comparação à carne de caça. 

Pesquisas recentes sobre as caçadas Xavante notam que: se as práticas atuais 
de caça permanecerem, alguns animais do cerrado desaparecerão e existirá uma 
séria ameaça de subnutrição devido à falta de proteína animal, principalmente para 
as crianças. Uma alternativa para proteger alguns animais de caça seria a pesca e a 
captura da tartaruga e, de seus ovos nas praias do rio das Mortes. 

A subnutrição das crianças Xavante já ocorre em outras reservas, onde a 
proteína proveniente de animais de caça é reduzida, o que faz com que a população 
indígena se utilize em maior escala de outras fontes de proteína animal existentes, 
como as aves, peixes, tartarugas e seus ovos. 

Saúde 

A situação de saúde dos índios Xavante é bastante precária: 

1 ª ) a maioria dos funcionários da área de saúde da Funai (ADR's) não tem 
formação específica ou curso superior; 

2°) o atendimento médico-ambulatorial das casas de saúde de Nova Xavantina 
e Barra do Garças (MT) é muito precário devido à falta de infra-estrutura, médicos, 
enfermeiras e pessoal de apoio. 

3º ) os casos graves são enviados a hospitais da rede pública (SUS) e aos 
municípios próximos às reservas indígenas. Onde também, a assistência é muito 
deficitária (falta de equipamento e pessoal qualificado), e os índios têm que ser 
removidos para Goiânia, Brasília e ao Hospital São Paulo da Universidade Federal de 
São Paulo; 

4° ) os postos de enfermagem nas aldeias, quando existentes, não dispõem de 
muitos remédios e recursos humanos especializados. O atendimento é dado por 
monitores indígenas de saúde e algumas enfermeiras não-índias, os quais 
necessitam de cursos de capacitação e remuneração para atuarem na área; 

s· ) o sistema de transporte na área de saúde da Funai é praticamente 
inexistente, pois, somente através de viaturas financiadas pelo PNUD/Prodeagro/MT 
com apoio do pessoal da FNS é que se consegue fazer vacinação nas aldeias 
Xavante: 

6° ) não há um sistema informatizado de dados sobre os pacientes nas 
administrações regionais, para tornar disponível e agilizar as informações sobre 
doenças e outros dados de saúde da população Xavante. 
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Como exemplo desta situação alarmante , em 1996, de acordo com a 
ADR/Barra do Garças (Funai), as principais causas de óbitos eram pneumonia 
(28%), desnutrição (10%) e enteroinfecção (8%}. Do total de 50 óbitos, 26 crianças 
(52%) morreram antes de completar um ano de idade e 16 (32%) antes de completar 
quatro anos de idade. Em relação ao ano de 1995, houve um aumento do fndíce de 
mortalidade de 4% relativo às crianças de zero a quatro anos de idade. Do total de 45 
crianças que nasceram (1996), 25 morreram, o que representa 57% mais do que o 
dobro da taxa de mortalidade infantil verificada no ano de 1995, fato agravado pela 
reduzida natalidade no ano de 1996. 

Além dos problemas respiratórios, de desnutrição e gastrointestinais, outros 
problemas, como diabetes do tipo 2, malária, pênfigo, alcoolismo e o risco do 
contágio por doenças sexualmente transmissíveis também afetam a saúde dos 

t índios. De acordo com este quadro de morbi-mortalidade são necessárias e urgente, 
a curto prazo, ações mais objetivas em saneamento básico (péssima qualidade da 
água consumida nas aldeias), prevenção, educação em saúde e atendimento médico 
ambulatorial 

r: 
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Educação 

r: 
G_12.1.3 Karajá, Karajá do Norte e Java() 

5.12.1.3.1 Karajá 

5.12.1.3.1.1 Nome 

Karaiá, O nome "Karajá" também designa uma família lingüística do tronco 
Macro-Jê, à qual pertencem os três dialetos dos três grupos indígenas dessa mesma 
família lingüística: Karaiá, Karajá do Norte, ou Xambioá, e Javaé. 

A educação escolar indígena Xavante atualmente é realizada nas aldeias por 
professores indígenas, que se formaram nas missões saJesianas de São Marcos e 
Sangradouro ou deslocaram-se para cidades próximas ou distantes das reservas. A 
maioria dos professores Xavante não têm ainda o nível de 2 •. grau e alguns deles são 
contratados pela Funai, prefeituras municipais e pelo Estado. A maioria das aldeias 
das reservas Xavante possui escolas de alvenaria (construídas com recursos do 
FNDE/MEC, Funai e prefeituras), mas ainda há um déficit de construções e 
equipamentos (carteiras, cadernos, biblioteca, etc.) para estas escolas 

Entretanto, para a realização de uma educação escolar indígena diferenciada, 
são necessários cursos de capacitação de professores indígenas, para atender a 
demanda Xavante de uma escola de qualidade, material didático especifico, 
pesquisas, currículos próprios e diferenciados nas escolas das aldeias e solução de 
continuidade para os estudos de 2°. Grau e universidade. Por enquanto, está sendo 
desenvolvido o Projeto Tucum (da Funai) com a participação de missões, ONGs e 
duração prevista até 1999, o qual tem mostrado uma série de deficiências pois não 
possui assessoria antropológica e lingüística específica para os Xavante, entre 
outros problemas. Outro projeto de educação está a cargo da Unemat (Cáceres) com 
o apoio da Unicef para a pesquisa de material "etno-histórico" e lingüístico junto à 
Reserva Pimentel Barbosa. 
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5.12.1.3.1.2 Localização 

Todas suas 20 aldeias e grupos locais localizam-se nas margens do rio 
; Araguaia, desde seu alto até seu baixo curso, em quatro estados brasileiros. Em 

1

, Tocantins, estão presentes nos municípios de Cristalãndia, Formoso do Araguaia e 
Pium; em Goiás, nos municípios de São Miguel do Araguaia e Aruanã; no Mato 

, Grosso, nos municípios de Barra do Garças, Cocalinho, Santa Terezinha, Luciara e 
I_ São Félix do Araguaia; no Pará, nos municípios de Conceição do Araguaia e Santa 
' Maria das Barreiras. 

A maior parte da população Karaiá atual concentra-se nas aldeias da região do 
médio Araguaia, na altura da Ilha do Bananal, no Parque Indígena do Araguaia e 
nas terras indígenas São Domingos e Tapirapé/ Karajá. Outras Terras Indígenas 
onde vivem parcelas de sua população são Aruanã I, II e III e Karajá/ Santana do 
Araguaia. 

5.12.1.3.1.3 Território 

...,, .•. .. · .•. 

- - - - 
O rio Araguaia, desde seu alto curso, na foz do rio Vermelho até quase seu 

baixo curso, próximo à cidade de Santana do Araguaia {PA), bem corno os territórios 
~ Araguaia são ocupados pelos grupos Karajá ininterruptamente desde o 
século XV!!;.. A maior parte de sua população concentra-se, historicamente, nas 
margens cto Araguaia entre a foz do rio das Mortes e a foz do rio Tapírapés, na 
região da Ilha do Bananal e em áreas contíguas. A Ilha do Bananal, na sua porção 
ocidental é considerada território Karajá; os Javaé vivem na parte oríental. 
separados dos Karajá pelo Riozinho, tributário do Araguaia que corta a Ilha do 
Bananal. 

Os Karajá vieram da região do baixo Araguaia, de onde saíram em épocas 
anteriores ao século XVI. 

- 
5.12.1.3.1.3.1 Histórico do Contato 

As relações entre os Karajá e a sociedade brasileira iniciaram-se no século XVII 
com os ataques de bandeirantes às suas aldeias, posteriormente com a política de 
aldeamentos da administração co1onia1 no final do século XVIII e com as tentativas 
de navegação do rio Araguaia por parte do governo provincial no final do século 
XIX. Foi somente a partir da metade do século XX em diante, com a ocupação das 
áreas marginais ao Araguaia pela pecuária e pela especulação fundiária, que o vale 
do Araguaia foi definitivamente ocupado. 

Os adventícios passaram a disputar e a expulsar os Karajá dos territórios que 
ocupavam, muitas vezes com o uso da violência. Esse processo de expropriação 
acarretou a extinção de numerosas aldeias e uma redução geral das áreas ocupadas 
pelos Karaiá. Estas desapropriações sumárias das terras que ocupavam, juntamente 
com as doenças, causaram um processo de perda de população que chegaria a seu 
ápice na década de 70. 

- 
- 

- 

- 
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Em busca de assistência, os Karajá se concentraram em aldeias próximas às 
missões protestantes ou próximas aos postos do SPI e Funai. Boa parte de sua 
população concentrou-se nas aldeias do Parque Indígena do Araguaia ou em áreas 
contíguas ou limítrofes ao parque. A partir dos anos 70 os grupos Karajá cujas 
áreas haviam sido excluídas de demarcações anteriores iniciaram processos de 
recuperação territorial que seriam concluídos somente no final dos anos 80, com a 
criação das terras indígenas São Domingos, Aruanã 1, II e II, Tapirapé/Karajá e 
Santana do Araguaia. Ainda hoje numerosos grupos Karajá reivindicam áreas 
expropriadas de forma irregular, principalmente na margem esquerda do Araguaia e 
no interior da Ilha do Bananal, no Parque Nacional do Araguaia {lbama). 

Ainda no interior da Ilha do Bananal, no Parque Indígena do Araguaia, apesar 
das operações de retirada de pequenos e grandes pecuaristas promovidas pela Funai, 
persistem ocupações irregulares promovidas por fazendeiros, principalmente na sua 
parte sul. De 1991 a 1998 foram retirados cerca de 700 ocupantes e de 50 mil 
cabeças de gado. Atualmente os próprios Karajá e Javaé prosseguem as operações de 
retiradas de ocupantes e de gado do parque indígena. Aproximadamente 208 
ocupantes não-índios permanecem no interior do parque. 

O governo do Estado de Tocantins, e anteriormente do Estado de Goiás, desde 
19 79, pretende fazer com que estradas de rodagem cortem a Ilha do Bananal, 
atravessando o Parque Indígena do Araguaia e o Parque Nacional do Araguaia. O 
governo do Estado do Tocantins vem tentando, desde 1989, implantar projetos 
"ecológicos", utilizando as terras indígenas, de forma a atender os interesses dos 
pecuaristas que pretendem continuar ocupando irregularmente as terras do Parque 
Indígena do Araguaia, apesar da oposição dos Karajá e Javaé. 

5.12.1.3.t.3.2 Situação Atual da Terra 

.. As aldeias Karajá estão localizadas no Parque Indígena do Araguaia, nas terras 
r indígenas Karajá/ Santana do Araguaia, São Domingos, Aruanã l, II e III e Tapirapé/ 
l..Kar~já. Além dessas diversos grupos vivem e se utilizam de terras não reconhecidas 
pela Funai. A principal reserva destinada aos Karajá, o Parque Indígena do Araguaia, 
encontra-se invadido e ainda não demarcado; sua demarcação está prevista, pela 
Funai, para agosto de 1998. 

A situação fundiária das terras Karajá, em síntese, é indefinida. Áreas 
significativas para sua alimentação e subsistência, além de importantes do ponto de 
vista religioso, encontram-se em mãos de particulares. Diversas comunidades Karajá 
utilizam-se dessas áreas ainda não reconhecidas pela Funai. Sua urgente 
identificação e regularização fundiária são necessárias devido à existência de 
conflitos com os seus ocupantes não-í ndios. São as seguintes as áreas não 
regularizadas e ocupadas pelos Karaiá: 
(a) Aldeia do capitão Fontoura (utilizada pelos Karaia da Aldeia Fontoura, PIA); 
(b) Utaria Wyhyna (utilizada pelos Karajá de Macaúba, PIA); 
(e) Latebero (utilizada pelos Karajá de Macaúba, PIA); 
(d) Cemitério de Santa Isabel do Morro (utilizada pelos Karajá de Santa Isabel e JK, 

PIA); 
(e) Aldeia do capitão João (utilizada pelos Karajá de Tyterna e Itxalá, TI Tapirapé/ 

Karajá). 
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Essa áreas não regularizadas encontram-se invadidas por particulares que 
tentam obstaculizar o acesso aos Karajá. Além dessas, a população regional ocupa, 
como vimos, extensas áreas ao sul do Parque Indígena do Araguaia, onde existem 
ainda cerca de 208 núcleos de ocupantes não índios. 

Não se tem informações recentes a respeito da situação das terras de diversos 
grupos Karajá como os de Porto Luís Alves, Mata Corá, Cocalinho, Barreira do 
Campo e Lago Grande. As últimas informações, de 1980, apontavam para um 
quadro gravíssimo de expropriações e pressões de particulares. 

Além da pecuária regional que ocupa o Parque Indígena do Araguaia, as terras 
dos Karajá são regularmente invadidas por pescadores profissionais principalmente 
durante o período da seca. 

5.12.1.3.1.4 População 

A população Karaiá atual gira cm torno de 1.804 pessoas, que vivem em 20 
aldeias e grupos locais: 

aldeia/grupo local habitantes 

Aruanã 61 

Mata Corá 4 

Cocalinho 5 

P. Luís Alves 24 

B. Mirincliba 44 

JK e Santa Isabel 517 

Cachoeira e Fontoura 406 

Macaúba 286 

S. Raimundo 29 

S. Domingos 120 

ltxalá 96 

Tytema 65 

Hãwalora 20 

Lago Grande 20 

B. do Campo 15 

Santo Antônio 65 

Maranduba 27 

Total 1.804 

Município 

TI Karajá de Aruanâ I, II e III: 

Aruanã (GO), Cocalinho (MT) 

Aruanã (GO) 

Barra do Garças (MT) 

São Miguel do Araguaia (GO) 

PIA: Cristalãndia, 

Pium e Formoso (TO) 

TI São Domingos: 

Luciara (MT) 

TI Tapirapé/ Karajá: 

Santa Terezinha (MT) 

São Félix (MT) 

Conceição {PA) 

TI Karajá Santana 

Santa Maria das Barreiras (PA) 
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Os Karajá passaram por um período de perda contínua de população desde a 
metade do século passado até a década de 70, quando se iniciou uma lenta 
recuperação demográfica. Como limitantes a esse processo de crescimento 
populacional temos urna assistência muito deficiente na área de saúde, urna 
produção agrícola insuficiente e o alcoolismo, dentre outros fatores. 

Os indicadores de saúde apontam para uma altíssima taxa de mortalidade 
infantil, o dobro da média brasileira, e de doenças do aparelho respiratório e 
doenças infecciosas e parasitárias. 

5.12.1.3.1.5 Modo de Vida e uso dos recursos naturais 

Os Karajá são um grupo indígena especializado na exploração do rio Araguaia, 
que lhes fornece a base de sua alimentação e ocupa lugar de destaque na sua visão e 
representação de mundo. Sua subsistência está profundamente marcada pela 
presença da pesca e da coleta do que o rio lhes oferece durante o ano. O calendário 
social do grupo, períodos de dispersão e concentração nas aldeias, reflete a 
importância e a presença diferenciada do rio na vida do grupo. No período das 
chuvas concentram-se nas suas aldeias e realizam sua festa "nacional", a festa da 
casa grande, o ritual de iniciação dos jovens que passarão a integrar a sociedade 
masculina. 
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Segundo suas concepções, a subsistência é garantida, dentre outras coisas, por 
uma atitude religiosa correta e bastante conservadora que lhes garantiria a 
disponibilidade e a inesgotabilidade dos recursos naturais. 

5 .12.1.3.1.5.1 Ecossistemas explorados 

Os Karajá vivem numa região de transição entre a província do cerrado e o 
domínio amazônico. Seu território tradicional, a Ilha do Bananal, uma depressão no 
Brasil Central, possui uma ampla rede de drenagem formada por rios de médio e 
grande porte, riachos, nascentes, ípucas e muitos lagos. Os solos são de baixa 
fertilidade, o que contribui para explicar a pouca ênfase dada pelo grupo às 
atividades agrícolas, com exceção de algumas aldeias. A vegetação se compõe de 
cerrados, cerradão, mata seca e inundada e extensos campos inundáveis. 

Suas aldeias localizam-se em áreas não, inundáveis e nas proximidades de 
lagos, ipucas e córregos, além de áreas de cerrado, utilizadas em seus roteiros 
sazonais de pesca e coleta. 

A existência de poucos locais que atendam a essas especificações explica, 
durante o processo de ocupação do Parque Indígena do Araguaia, a coincidência das 
áreas ocupadas por índios e não-índios, que terminava sempre com a expulsão dos 
Karaiá de seus locais tradicionais de aldeamentos. 

5.12.1.3.1.6 Relação dos Karajá com a população regional 

A pesca é o principal meio de subsistência da população Karajá. Num processo 
que se agravou em anos recentes, a população não-índia vem explorando a pesca em 
níveis crescentes, de forma predatória, regulamentada somente em anos recentes e 
de forma parcial. "Caravanas", pescadores esportivos, ribeirinhos e pescadores 
profissionais da região e de fora da região Centro-Oeste, percorrem regularmente 
áreas indígenas, áreas limítrofes ou reivindicadas pelos Karajá no alto, médio e baixo 
Araguaia. 
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A qualidade e quantidade de peixes e quelônios tem diminuído ano a ano, 
segundo registram os Karaiá. A fauna terrestre também se ressente da atuação de 
caçadores e da presença da pecuária no Parque Indígena do Araguaia, submetendo a 
área a um pisoteio contínuo, importando doenças para a fauna local e introduzindo 
espécies vegetais intrusivas à flora nativa. 

A falta de uma política de planejamento e preservação ambiental tem causado 
o uso das terras e dos recursos hídricos de uma forma desordenada, principalmente 
na região a leste da Ilha do Bananal, pela agricultura mecanizada, pecuária e pesca, 
no interior da ilha e nas regiões marginais ao Araguaia. 

O rio Araguaia vem sofrendo um processo de assoreamento, em função da 
destruição da cobertura vegetal, e de poluição, na forma de resíduos tóxicos, 
trazidos por inseticidas, pesticidas, herbicidas e demais produtos químicos utilizados 
pelas lavouras mecanizadas. 

Esta degradação ambiental atinge duramente os grupos Karaiá. ameaçando a 
sobrevivência da fauna íctiólica e terrestre da bacia do Araguaia, contribuindo para 
a diminuição progressiva do estoque de alimentos à disposição dos grupos Karajá. 

A exclusão de parcelas importantes de territórios utilizados para a 
subsistência, irregularmente titulados em nome de particulares e as pressões que 
estes exercem sobre os grupos indígenas, também prejudicam muito a sobrevivência 
dos Karajá, Karajá do Norte e Javaé, dificultando o pleno exercício de suas atividades 
de subsistência. 

- 

- 
5.12.1.3.1.6.1 Projetos governamentais para a região 

O governo do Estado do Tocantins, e anteriormente o do Estado de Goiás, 
tentou atravessar a Ilha do Bananal, nas áreas atualmente ocupadas pelo PIA e PNA, 
com duas estradas, a BR-242 e a G0-262, com o objetivo de ligar os municípios a 
1 este da Ilha do Bananal ao médio Araguaia. Essas pressões com a construção da 
hidrovia devem retornar com novo ímpeto. 

Esses projetos fracassaram devido à resistência dos Javaé, dos Karajá e de 
ambientalistas dentro e fora do governo federal. Posteriormente, o governo do 
Estado de Tocantins tentou "legalizar" a presença dos ocupantes do PIA e PNA com a 
criação dos "municípios ecológicos", que significava passar o controle desses parques 
aos seus invasores. Em 1989, finalmente, ocorreu a última tentativa: um projeto de 
"recuperação ecológica" visava explorar comercialmente o PIA, com a construção de 
estradas, infra-estrutura para turismo e da exploração da pesca. Todos esses 
projetos, na verdade simples meios de transferir o controle do PJA e do PNA para o 
Estado do Tocantins e para os grandes pecuaristas regionais, fracassaram pela 
resistência dos Karajá e Javaé. 

- - - 

- - 
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5.12.1.3.1.7 Condições de Vida 

5.12.1.3.1. 7.1Assistência 

r· 

Os Karajá recebem assistência da Funai através das Administrações Regionais 
do Araguaia, com sede em São Félix do Araguaia (MT) e de Gurupi (TO), na cidade 
de mesmo nome. A Prelazia de São Félix do Araguaia presta assistência na área de 
saúde e educação aos Karajá das aldeias de Hãwalora e Tytema. 

r: 

ADR ARAGUAIA 
Posto Indígena Aldeia / Grupo Local 
Santa Isabel Santa Isabel. JK Mirindiba 
Fontoura Fontoura Cachoeira 
Macaúba Macaúba S. Raimundo 

Tapirapé / Karajá Majtyritawa (aldeia Tapirapé) ltaxalá, 
Tvtema Hawalora 

S. Domingos S. Domingos 
ADRGURUPI 

Santana do Arazuaia Maranduba, Santo Antônio 
Aruanã ~'" ·, '• t Aruanã 

r 
r: 

r: 
Diversos grupos locais de Karajá, como de Porto Luís Alves, Mata Corá, 

Cocalinho, Barreira do Campo e Lago Grande não recebem assistência por parte da 
Funai. A situação da assistência ao grupo é crítica, dados o abandono e o 
sucateamento da infra-estrutura da Funai nas aldeias, a inexistência de pessoal 
treinado e a falta de recursos para o atendimento à saúde, educação e regularização 
fundiária. r: 

5.12.1.3.1. 7 .2 Saúde 
r: 

A situação de saúde é grave. As doenças do aparelho respiratório e as 
infecciosas e parasitárias atingem os Karaiá, principalmente as crianças, de forma 
bastante negativa. Metade da população Karajá está infectada com o bacilo da 
tuberculose. O alcoolismo continua a ocupar lugar importante entre as causas de 
óbitos; casos recentes de "enlouquecimento" de grande número de jovens trazem 
grandes preocupações às comunidades Karajá. 

A taxa de mortalidade infantil Karajá é o dobro da média brasileira: um em 
cada dez nascidos vivos morrem antes de completar um ano de vida. É um perfil de 
mortalidade de populações carentes e desassistidas, com predomínio de doenças 
evitáveis e conhecidas. 

A assistência à saúde, a cargo dos distritos sanitários e da Funai, não atende às 
necessidades Karajá, Karajá do Norte e Javaé, dados o sucateamento da estrutura de 
atendimento nas aldeias, as dificuldades de atendimento através do SUS e a falta de 
um esquema de atendimento específico para populações indígenas por parte das 
secretarias estaduais de saúde do Tocantins e do Mato Grosso. 

r: 

r> 
r: 
r: 

r 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
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5.12.1.3.1.7.3 Educação 

Existem escolas bílmgües na maioria das aldeias que recebem assistência da 
Funai. O treinamento dos professores e o material didático empregado foram 
produzido através do convênio Funai/ Summer Institute of Llnguistics. Atualmente 
o Summer atua de maneira cooperativa com a New Tribes Mission na produção e 
pesquisa lingüística. O ensino, no entanto, se limita às primeiras séries do 1º grau. 
Para prosseguirem seus estudos, os Karajá devem estudar em cidades próximas às 
suas aldeias. Quando não existe escola da Funai, os Karajá estudam nas escolas da 
rede estadual. A inexistência de escolas em muitas aldeias e a impossibilidade de 
prosseguirem os estudos além das primeiras séries do 1 ° grau, aliadas à insuficiência 
de treinamento e de cursos de reciclagem para professores indígenas e à inexistência 
de material de leitura para os já alfabetizados, comprometem a qualidade do ensino 
oferecido aos Karajá. 

5.12.1.3.1. 7.4 Alimentação 

Apesar dos inúmeros projetos implantados entre os Karaiá pela Funai, nas 
décadas de 70 e 80, que tentaram transformar pescadores em agricultores 
sedentários ou vaqueiros, a subsistência dos Karaiá, hoje como no passado, está 
baseada na exploração do rio. Existe urna falta crônica de gêneros agrícolas, e as 
atividades de venda de pescado e artesanato são insuficientes para garantir a 
subsistência do grupo. 

Em determinados períodos do ano, ciclicamente, a situação de alimentação 
agrava-se muito, como demonstram os elevados índices de desnutrição infantil . 
Cerca de 16% de criança apresentam percentual de peso/idade abaixo do normal. O 
maior número de crianças desnutridas foi detectado nas idades de um e dois anos, 
iniciando o estado carencial logo após o desmame. É nesta idade, aliás, onde se 
concentra a maior taxa de mortalidade proporcional entre os Karajá. Casos de 
anemia entre adultos, principalmente de gestantes, são também comuns. 

Em função desses índices seguros de desnutrição e carência alimentar, 
principalmente entre crianças, e da crônica situação de penúria alimentar nas suas 
comunidades, pode-se afirmar que a situação alimentar dos Karajá não é 
satisfatória. Somente a existência do Araguaia, fonte perene da base da alimentação 
dos Karajá, garante que a situação não piore ainda mais. -- ~ ~.12.1.3.2 Javae 

5.12.1.3.2.1 Nome 

Javaé. O nome "Javaé" também designa um dos três dialetos da família 
lingüística Karajá. Os outros dois são o Karajá, propriamente dito, e o Karajá do 
Norte ou Xambioá. 

5.1.2.1.3.2.2 Localização 

Todas as suas sete aldeias localizam-se na margem esquerda do rio Javaés, 
braço menor do Araguaia e que com ele forma a Ilha do Bananal. No sentido norte 
sul temos, pela ordem, as aldeias de Boto Velho, Wari-wari, Txuíri. Canoanã, São 
João, Cachoeirinha e Barreira Branca, nos municfpios tocantinenses de Pium, 
Cristalãndia e Formoso do Araguaia. A aldeia de Boto Velho, na parte norte da Ilha 
do Bananal, é a única que não se localiza no interior do Parque Indígena do 
Araguaia. 
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5.12.1.3.2.3 Território 

O interflúvio Araguaia-Javaés, a porção oriental do interior da Ilha do Bananal 
em toda sua extensão, e os terrenos marginais aos formadores do rio Javaés, a leste 
da ilha, formam o território historicamente ocupado pelos Javaé. O Riozinho e seu 
tributário, o Córrego Jaburu, servem como divisa do território dos Karajá e Javaé no 
interior da ilha. 

5.12.1.3.2.3.1 Histórico do contato 

Como os Karajá, os Javaé foram atingidos pela política de aldeamento 
implantada pela administração colonial no final do século XVlll. Tentando evitar os 
efeitos do contato e da importação de doenças, que lhes causaram grande número de 
mortes, os Javaé adotaram, posteriormente, uma política isolacionista, que seria 
abandonada somente a partir da década de 30 do século XX, quando entraram em 
contato com representantes do SPI e missionários dominicanos vindos de Conceição 
do Araguaia. 

A exploração de cristal de rocha, nos municípios a leste da Ilha do Bananal, 
causou a ocupação pioneira desta região próxima ao território do grupo. A partir da 
década de 50, os Javaé entraram, abruptamente, em contato com fazendas que se 
dedicavam à plantação de arroz e com "mariscadores", caçadores e pescadores 
profissionais, que passaram a se utilizar dos territórios interiores à porção oriental 
da Ilha do Bananal. Os "mariscadores" foram responsáveis por grande número de 
violências contra habitantes de pequenas aldeias, causando a intervenção do SPI e 
CNPI e a fundação do primeiro posto indígena para os Javaé, o Daminana da Cunha. 

A partir da década de 50 acelerou-se a ocupação, pela pecuária regional, de 
grande parte dos territórios das margens do Javaés e no interior da Ilha do Bananal, 
através da expulsão dos habitantes de numerosas aldeias, mediante o emprego de 
todo tipo de violências, e sua posterior concentração no P.I. Canoanã. Este posto 
indígena chegou a reunir, no final da década de 70, a totalidade da população Javaé, 
paralelamente a um intenso processo de perda de população e de conflitos internos. 
A Funai passou a arrendar as terras do Parque Indígena do Araguaia aos seus 
ocupantes não-índios e a criar gado nas suas terras. Tanto a verba dos 
arrendamentos como a verba da criação de gado não eram controladas pela 
comunidade indígena. 

Em 1985 Iniciou-se um processo de extrusão do Parque Indígena do Araguaia, 
com a retirada de seus ocupantes não-índios, através da criação de um Grupo de 
Trabalho Interinstitucional (GTIJ, que reúne órgãos federais, estaduais, ONGs e 
Funai. Ao mesmo tempo que se davam as retiradas de quase 700 núcleos de 
ocupantes e seus rebanhos, os Javaé iam iniciando o processo de retomada de suas 
aldeias tradicionais. Em quase uma década e meia foram retomadas seis aldeias e os 
territórios adiacentes, terminando com o triste período de perda de população e 
concentração junto ao P.I. Canoanã. 

5.12.1.3.2.3.2 Situação atual da terra 

Das sete aldeias Javaé, seis encontram-se no interior do Parque indígena do 
Araguaia, criado por decreto presidencial em 1971 para os Javaé e Karajá e que 
abrange, aproximadamente, a parte sul da Ilha do Bananal. O PIA tem uma área de 
1.395.000 hectares, no sudeste do Estado do Tocantins. Sua planta de delimitação de 
1984 estabelece os limites pelos quais será feita sua demarcação física, prevista para 
agosto de 1998, pela Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai. A aldeia de Boto 
Velho, ao norte da llha do Bananal, está localizada fora da atual área do PIA, está 
atualmente encravada nas terras do Parque Nacional do Araguaia (Ibama), numa 
área interditada pela Funai. Está previsto, para fevereiro de 1998, o envio de um 
Grupo de Trabalho para identificação de uma área definitiva para os Javaé de Boto 
Velho. 
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5.12.1.3.2.4 População 

A população Javaé em 1997, é de cerca de 860 pessoas distribuídas em sete 
aldeias. 

Aldeia: População: 

P.l.Canoanã 349 

S. João 61 

Cachoeirinha 24 

Txuiri 67 

Wari-wari 23 

P.I. Barreira Branca 130 

Boto Velho 111 

Total: 860 

A população Javaé, a partir do século XX, começa a diminuir sensivelmente, à 
medida que se dá a ocupação de seus territórios, num processo que se tornaria mais 
agudo na década de 50 e 60, chegando a seu ponto mais negativo em 1978, quando 
chegou a totalizar apenas 286 pessoas reunidas em uma única aldeia. Com a 
reocupação de seus territórios tradicionais, e a retomada de seus antigos 
aldeamentos, iniciou-se um processo de recuperação populacional. 

5.12.1.3.2.5 Organização social e território 

Assim como os Karajá, os Javaé são um grupo indígena especializado na 
exploração do rio Araguaia, que lhes fornece a base de sua alimentação e que ocupa 
lugar de destaque na sua visão e representação de mundo. Sua subsistência está 
profundamente marcada pela presença da pesca e da coleta do que o rio lhes oferece 
durante o ano. O calendário social do grupo, períodos de dispersão e concentração 
nas aldeias, reflete a importância e a presença diferenciada do rio na vida do grupo. 
No período das chuvas concentram-se nas suas aldeias e realizam sua festa 
"nacional", o Hetohoky, a festa da casa grande, o ritual de iniciação dos jovens que 
passarão a integrar a sociedade masculina, bem como a festa do Iweruhokã, ligado 
as suas atividades agrícolas. 

Segundo suas concepções, a subsistência é garantida, dentre outras coisas, por 
uma atitude religiosa correta e bastante conservadora que lhes garantiria a 
disponibilidade e a inesgotabilidade dos recursos naturais. 

5.12.1.3.2.5.1 Ecossistemas explorados 

Os Javaé e Karajá vivem numa região de transição entre a província do 
cerrado e o domínio amazônico. Seu território tradicional, a Ilha do Bananal, uma 
depressão no Brasil Central, possui uma ampla rede de drenagem formada por rios 
de médio e grande portes, riachos, nascentes, ipucas e muitos lagos. Na parte 
oriental da Ilha do Bananal, que corresponde ao território Javaé, existem solos 
profundos, com vegetação típica de floresta e cerrado. Essa maior qualidade dos 
solos para atividades agrícolas colabora para uma maior importância da agricultura 
na subsistência Javaé, comparativamente aos Karajá. 
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A vegetação se compõe de cerrado, cerradão, mata seca e inundada e extensos 
campos inundáveis. 

Suas aldeias localizam-se em áreas não-inundáveis e nas proximidades de 
lagos, ipucas e córregos e de cerrado, utilizadas em seus roteiros sazonais de pesca e 
coleta. As aldeias Javaé, ademais, localizam-se sempre próximas a terrenos 
adequados às suas atividades agrícolas. 

A existência de poucos locais que atendessem a essas especificações explica, 
durante o processo de ocupação do Parque Indígena do Araguaia, a coincidência das 
áreas ocupadas por índios e não-índios, que terminava sempre com a expulsão dos 
primeiros de seus locais tradicionais de aldeamentos. 

5.12.1.3.2.6 Relação dos Karajá com a população regional 

A pesca é o principal meio de subsistência da população Javaé e Karajá. Num 
processo que se agravou em anos recentes, a população não-índia vem explorando 
as pesca em níveis crescentes, de forma predatória, regulamentada somente em anos 
recentes e de forma parcial. "Caravanas", pescadores esportivos, ribeirinhos e 
pescadores profissionais da região e de fora da região Centro-Oeste, percorrem 
regularmente a Ilha do Bananal e outras áreas indígenas e áreas limítrofes no alto, 
médio e baixo Araguaia. 

A qualidade e quantidade de peixes e quelônios tem diminuído ano a ano, 
segundo registram os Karajá. A fauna terrestre também se ressente da atuação de 
caçadores e da presença da pecuária no Parque Indígena do Araguaia, submetendo a 
área a um pisoteio contínuo, importando doenças para a fauna local e introduzindo 
espécies vegetais intrusivas à flora nativa. 

A falta de uma política de planejamento e preservação ambiental tem causado 
o uso das terras e dos recursos hídricos de uma forma desordenada, principalmente 
na região a leste da Ilha do Bananal, contígua ao território Javaé, pela agricultura 
mecanizada, pecuária e pesca, no interior da ilha e nas regiões marginais ao 
Araguaia. 

O rio Araguaia e o Javaés vem sofrendo um processo de assoreamento, em 
função da destruição da cobertura vegetal, e de poluição, na forma de resíduos 
tóxicos, trazidos por inseticidas, pesticidas, herbicidas e demais produtos químicos 
utilizados pelas lavouras mecanizadas. 

Esta degradação ambiental atinge duramente os grupos Karajá e Javaé, 
ameaçando a sobrevivência da fauna íctiõlica e terrestre da bacia do Araguaia, 
contribuindo para a diminuição progressiva do estoque de alimentos à disposição 
dos grupos Karajá. 

A exclusão de parcelas importantes de territórios utilizados para a 
subsistência, irregularmente ocupados por particulares e pelo Ibama, e as pressões 
que estes exercem sobre os grupos indígenas também prejudicam muito a 
sobrevivência dos Karajá e Javaé, dificultando o pleno exercício de suas atividades de 
subsistência. 

5.12.1.3.2.6.1 Projetos governamentais para a região 

O governo do Estado do Tocantins, e anteriormente o do Estado de Goiás, 
tentaram atravessar a Ilha do Bananal, nas áreas atualmente ocupadas pelo PIA e 
PNA, com duas estradas, a BR-242 e a G0-262, com o objetivo de ligar os 
municípios a leste da Ilha do Bananal ao médio Araguaia. Esses projetos fracassaram 
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devido à resistência dos Javaé, dos Kar~já e de ambientalistas dentro e fora do 
governo federal. Essas pressões com a construção da hidrovia devem retornar com 
novo ímpeto. 

Posteriormente, o governo do Estado de Tocantins tentou legalizar a presença 
dos ocupantes do PIA e PNA com a criação dos "municípios ecológicos", que 
significava passar o controle desses parques aos seus invasores. Em 1989, 
finalmente, ocorreu a última tentativa: um projeto de "recuperação ecológica" 
visava explorar comercialmente o PIA, com a construção de estradas, infra 
estrutura para turismo e exploração da pesca. Todos esses projetos, na verdade 
simples meios de transferir o controle do PIA e do PNA para o Estado do Tocantins e 
para os grandes pecuaristas regionais, fracassaram pela resistência dos Karajá e 
Javaé. Atualmente o governo Siqueira Campos volta à carga com o Projeto do 
Parque Estadual do Cantão, que incluiria a parte norte da ilha, novamente em terras 
do PIA e PNA. 

5.12.1.3.2.7 Condições de vida 

5.12.1.3.2. 7 .1Assistênda 

Os Javaé recebem assistência da Funai através da Administração Regional de 
Gurupi (TO) e de dois postos indígenas, Canoanã e Barreira Branca. A assistência na 
área de saúde e educação vem, progressivamente, passando à esfera estadual. A 
infra-estrutura de saúde e educação nas aldeias é precária, com falta de pessoal 
treinado, recursos e instalações adequadas. 

5.12.1.3.2. 7.2 Saúde 

O atendimento à saúde é descontínuo e carente de profissionais habilitados. A 
maioria dos doentes é atendida em hospitais da rede pública ou particular em 
Cristalândia, Formoso e, principalmente, Gurupi. Dado o sucateamento da infra 
estrutura de saúde nos postos e nas aldeias, o principal recurso de saúde de que 
dispõem as comunidades é a remoção de doentes para atendimentos fora da aldeia. 
Assim como ocorre entre os Karajá, a situação de saúde é extremamente grave. ~ um 
quadro de populações carentes e desassistidas, com predomínio de doenças 
infecciosas e parasitárias conhecidas e evitáveis. 

5.12.t.3.2.7.3 Educação 

Existem escolas bilíngües na maioria das aldeias. O treinamento dos 
professores indígenas, bem como a produção de material didático, está a cargo do 
convênio Funai/' Summer Jnstitute of Linguistics. O ensino, no entanto, se limita às 
primeiras séries do 1 ° grau. A impossibilidade de prosseguirem os estudos além das 
primeiras séries do 1° grau, aliada à insuficiência de treinamento e de cursos de 
reciclagem para professores indígenas e inexistência de material de leitura para os já 
alfabetizados, compromete a qualidade do ensino oferecido aos Javaé. 
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5 .12.1.3 .2. 7 .4 Alimentação 

Apesar dos inúmeros projetos implantados entre os Javaé pela Funai, nas 
décadas de 70 e 80, que, como no caso Karaiá, tentaram transformar um povo de 
pescadores em agricultores sedentários ou vaqueiros, a subsistência dos Javaé, hoje 
como no passado, está baseada na exploração do rio, combinada com o que 
conseguem nas suas lavouras tradicionais. A pesca, para consumo e para venda, 
através de uma cooperativa, além das roças, formam a base de sua sobrevivência. A 
coleta de espécies vegetais silvestres também desempenha papel importante. 

A reocupação das aldeias e de territórios tradicionais trouxe uma melhoria 
geral da alimentação por ter permitido a seus habitantes recuperarem seus antigos 
circuitos de pesca e coleta, além de suas áreas de roças. 

Apesar disso, os Javaé não têm autonomia na produção de gêneros agrícolas 
básicos, o que acarreta uma falta crônica desses gêneros e compromete a qualidade 
de alimentação do grupo. Como no caso Karajá, somente a existência do Araguaia, 
fonte perene da base da sua alimentação, garante que a situação de subsistência não 
se torne crítica. 

,· 
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é2.1.3.3 KarajádoN~ ....• ~\v-ç,r..." 

5.12.1.3.3.1 Nome 
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Karaiá do Norte. Eram e são conhecidos ainda como Xarnbioá. Este termo 
designa um dialeto da família lingüística Karajá, pertencente ao tronco Macro-Jê, 
juntamente com o Karajá e o Javaé. 

5.12.1.3.3.2 Localização 

As duas aldeias atuais, Xambioá e Kurehe, no município de Araguaína (TO) 
localizam-se na margem direita do rio Araguaia, ao norte do Estado de Tocantins, 
na margem oposta e próxima à foz do rio Maria. 

5.12.1.3.3.3 Território 

Tradicionais habitantes do baixo Araguaia, as aldeias dos Karajá do Norte iam 
desde o atual patrimônio de Pau-d'Arco {TO) até Araguatins (TO). Com a grande 
perda de população e diminuição de aldeias, restringiram sua ocupação, atualmente, 
às cercanias da atual T .1. Xambioá, e ao trecho do Araguaia compreendido entre o 
rio Pau d'Arco {na margem paraense) e o ribeirão Andorinhas, no Tocantins, nos 
municípios de Araguaína e Arapoema (TO) e Conceição do Araguaia (PA). 

5.12.1.3.3.3.1 Histórico do contato 

Tiveram contato histórico com diversos grupos Kaiapó e Apínaié. A partir do 
século XlX tiveram conflitos com as guarnições militares, colonos e missionários 
capuchinhos que tentaram restringir sua área de ocupação tendo em vista viabilizar 
a navegação no baixo Araguaia e a ocupação da região. Foram duramente atingidos 
por epidemias entre 1900 e 1940, que causaram enorme perda de população e 
extinção de numerosas aldeias. Em meio à depopulação, alcoolismo, brigas internas, 
foram reunidos pelo SPI e submetidos a seguidas transferências até estabelecerem-se 
na atual terra indígena, que foi seguidamente reduzida e invadida pelos fazendeiros 
lindeiros. Continuam a percorrer seus antigos roteiros de pesca e coleta, dada a 
insuficiência da atual reserva. 

r: 
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5.12.1.3.3.3.2 Situação atual da terra 

A Terra Indígena Xambioá, 33.326,35ha, está reservada e demarcada 
fisicamente desde 1979 e registrada no Cartório de ]móveis de Araguaína. Um 
decreto presidencial homologou a demarcação administrativa feita pela Funai. 

A área não representa minimamente o território tradicionalmente ocupado 
pelo grupo e necessário a suas atividades de subsistência, principalmente de pesca, 
caça e coleta de alimentos e materiais. A exigüidade da atual terra indígena faz com 
que haja conflitos com os alegados "proprietários" dos territórios. É extremamente 
necessária a identificação de uma nova área para o grupo, que deve completar a área 
atual. 

5.12.1.3.3.4 População 

A população atual é de 185 pessoas que vivem em duas aldeias, Kurehe, com 
90 habitantes, e Xambioá, 95 habitantes em 1997. O grupo experimenta um lento 
processo de recuperação populacional. Os Karajá do Norte sofreram uma vertiginosa 
queda de população, sob o efeito de doenças, conflitos com neobrasileiros, perda de 
territórios e transferências forçadas. A sua população passou de cerca de 1.350 
pessoas em 1887 para 40 em 1959. Como limitantes a esse crescimento de 
população temos a insuficiência das terras destinadas ao grupo e as deficiências 
assistenciais, principalmente na parte de saúde. 

5.12.1.3.3.5. Modo de vida e uso dos recursos naturais 

5.12.1.3.3.5.1.0rganização social e meio ambiente 

Assim como os demais grupos de língua Karajá, os Karajá do Norte são um 
grupo indígena especializado na exploração do rio Araguaia, que lhes fornece a base 
de sua alimentação, e que ocupa lugar de destaque na sua visão e representação de 
mundo. Sua subsistência está profundamente marcada pela presença da pesca e da 
coleta do que o rio lhes oferece durante o ano. O calendário social do grupo, 
períodos de dispersão e concentração nas aldeias, reflete a importância e a presença 
diferenciada do rio na vida do grupo. No período das chuvas concentram-se nas suas 
aldeias e realizam o Aralahuni, o ritual de iniciação dos jovens que passarão a 
integrar a sociedade masculina. 

Segundo suas concepções, a subsistência é garantida, dentre outras coisas, por 
uma atitude religiosa correta e bastante conservadora, que lhes garantiria a 
disponibilidade e a inesgotabilidade dos recursos naturais. 

Assim como os demais grupos de língua Karajá, os Karajá do Norte podem ser 
definidos, basicamente, como pescadores. A base da alimentação do grupo é 
conseguida com a pesca e a coleta do que o rio e os terrenos marginais lhes 
oferecem sazonalmente. A reduzida produção de suas roças completa sua 
subsistência, que está longe do ideal. 

5.12.1.3.3.5.2 Ecossistemas explorados 

A maior parte das áreas utilizadas pelos Karajá para suas atividades de 
subsistência localiza-se fora da atual T.L Xambioá. Exploram a pesca ao longo do 
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baixo Araguaia, inclusive na foz e subindo alguns de seus tributários, como os rios 
Maria, Agua Fria e o Córrego Cabiriry. Além da beira do Araguaia utilizam-se de 
ressacas, pedrais, baixios e saranzais localizados nas proximidades ou relativamente 
distantes de suas aldeias e da T.I. Xambioá. Territórios marginais são sazonalmente 
explorados em atividades de coleta de espécies animais ou vegetais, em roteiros que 
reproduzem, parcialmente, os utilizados secularmente pelo grupo indígena na 
região. 

r: 

r· 
5.12.1.3.3.6. Relação do grupo com a sociedade regional 

S.12.1.3.3.6.1 Formas de inserção na economia regional 

A inexistência de matéria-prima para a fabricação de artesanato no interior da 
T.l. Xambioá faz com que os Karajá do Norte adquiram, da população regional, uma 
série de materiais de que necessitam, num caro e indesejado comércio. A pouca 
quantidade de turistas que visitam suas aldeias durante o verão, comparativamente 
aos demais grupos de língua Karajá, e a inexistência de matéria-prima no interior da 
reserva, limitam seus lucros com o artesanato turf stico ou destinado ao uso da 
população regional, além de empobrecer sua cultura material pelo abandono da 
elaboração de diversos itens. Outras formas de relacionamento com os não-índios 
garante-lhes empregos ligados à Funai e às secretarias de educação e saúde do 
Estado de Tocantins, aposentadorias e a venda esporádica e não sistemática de força 
de trabalho para as fazendas vizinhas. Também vendem pequenas quantidades de 
peixe para as corrutelas, garimpos e cidades próximas. 

5.12.1.3.3.6.2 Projetos governamentais para a região 

O asfaltamento, em fase de conclusão, da rodovia estadual que vai de 
Araguatna a Santa Fé e daí a Pontão, nas margens do Araguaia na divisa com o 
Pará, deve mudar em muito a vida dos Karajá do Norte pela valorização de terras e 
incremento das atividades agropastoris na região, que inclui as proximidades da T.l. 
Xambioá. 

5.12.1.3.3.7 Condições de Vida 

5.12.1.3.3. 7.1 Assistência 

r 

r 

r: 

r: 

r: 

r 

Os Karaiá recebem assistência da Funai através da Administração Regional de 
Araguaína (TO), com sede na cidade de mesmo nome, e através do Posto Indígena 
Xarnbioá, localizado na aldeia homônima. A aldeia Kurehe ainda não dispõe de 
infra-estrutura de educação e saúde implantada, ainda que seu funcionamento seja 
muito limitado na aldeia Xambioá. 

5.12.1.3.3.7.2 Saúde 

r 
r: 

Dados os limitados recursos de saúde, em termos de infra-estrutura, pessoal e 
recursos, o atendimento de fato é realizado através de remoções de doentes para as 
cidades próximas, principalmente Santa Fé e Araguaína, O atendimento é 
extremamente precário, com alta incidência de doenças infecciosas e parasitárias. 

r 
r: 5.12.1.3.3.7.3 Educação 

A alfabetização na língua original, Karajá do Norte ou Xarnbioá, se ressente da 
falta de material lingüístico específico para esse dialeto Karajá e de professores 
treinados. Os professores indígenas utilizam-se do material produzido para outros 
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dialetos, Javaé ou Karajá. A reversão do quadro atual de diglossia é uma das 
preocupações da comunidade Karajá do Norte 

5.12.1.3.3.7.4 Alimentação 

Além da pesca, os Karajá do Norte conseguem proteína animal através da caça. 
A produção de suas roças não é suficiente e recorrem ao comércio regional para a 
compra de gêneros agrícolas, principalmente farinha e arroz. A falta de perspectivas 
para obtenção de dinheiro, o isolamento do grupo indígena, o aumento de 
população e a existência de um bom número de crianças faz com que o grupo sofra, 
ciclicamente, a falta de alimentos básicos. A situação só não se torna mais grave 
devido à existência do rio, fonte perene de alimentos para o grupo indígena. - 

- r : 
\ - 
- 

- 
- - - A sociedade indígena Tapirapé pertence à família linguística tupi - guarani, 

subconjunto IV, onde também estão inseridos Parakanã, os Suruí, os Ternbé, no 
Estado do Pará, os Guajajara, no Estado do Maranhão e os Avá-Canoeiro, entre os 
estados de Goiás e Tocantins. O termo Tapirapé se constitui numa denominação tupi 
dada ao rio que tem esse nome, tendo sido extendida a população indígena residente 
junto às suas margens pela população regional, desde os séculos XVII e XVIII. 

- 
- 

5 .12.1.4.2 Localização 

Os Tapirapé estão localizados em duas terras indígenas distintas, denominadas 
a primeira Terra Indígena Tapirapé/Karajá e a sgunda Terra Indígena Urubu 
Branco, ambas situadas no Estado de Mato Grosso, nas proximidades do rio 
Tapirapé e Araguaia. A primeira delas, com seu território já demarcado, está situada 
no município de Santa Terezinha, e possui urna superfície de 66.166 ha., onde está 
situado o aldeamento atual, denominado Mayterytawa, e onde também estão dois 
aldeamentos dos índios Karajá. A Terra Indígena Urubu Branco que possui uma 
superfície de 15 7 mil hectares e está localizada entre os municf pios de Santa 
Terezinha, Confresa e Porto Alegre do Norte, se encontra ainda em processo 
demarcatório, e representa o resgate de parte do território tradicional. 

- - - 
- - - 

5.12.1.4.3 População - 
A população Tapirapé nas duas terras indígenas acima mencionadas soma um 

total de 430 pessoas, das quais 329 (166 homens e 163 mulheres) se encontram no 
aldeamento Mayterytawa, o qual possui não mais que 31 casas dispostas num 
grande quadrilátero, além da takana, a casa dos homens, ao centro. 

A população que se encontra na Terra Indígena Urubu Branco, por sua vez, 
soma um total 101 pessoas, sendo 44 homens e 57 mulheres, cf. Funai (ADR 
Araguaia), dados estes referentes ao mês de julho/97. Toral (1996) informa que a 
população de Urubu Branco era de "quase 90" no ano de 1994. 

As fontes bibliográficas, Wagley (1988.:54), informa que os Tapirapé 
chegaram a somar mais de mil pessoas por volta de 1900, sendo que estavam 
distribuídas em cinco aldeamentos, cada uma possuindo ccrcã de 200 a 300 pessoas. 
O autor acima referido, que os visitou pela vez primeira em 1939/40 encontrou 187 
índios, ao passo que Herbert Baldus, primeiro antropólogo a estar com esses tupi 
(1935), apontou urna população de 130 indivíduos. Um ataque dos fndios Kayapó, 
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no histórico aldeamento de Tampi'tawa, localizado na Terra Indígena Urubu Branco, 
em 194 7, além de doenças como a malária, etc., provocou considerável depopulação 
nos Tapirapé, que chegaram em 1953 com apenas 51 pessoas, de acordo com 
Wagley (oc.). Este antropólogo norte-americano, que trabalhou por um bom tempo 
com pesquisadores do Museu Nacional/RJ, contabilizou, em 1957, 55 pessoas já 
num outro aldeamento, Ta-wyao, localizado no interior da Terra Indígena 
Tapirapé/Karajá, para onde tinham sido transferidos esses Tupi em 1950. Em 12.§_5, 
somavam um total de 79 indivíduos. A Irmãzinhas de Jesus, ordem dominicana que 
convive com os Tapirapé desde 1951, informou que, em 1972, havia mais de 100; 
enquanto que, em 1976, o governo brasileiro afirmou em relatório que havia 136 
Tapirapé, cf. Wagley (oc.:64/67). 
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5.12.1.4.4 Histórico do Contato 

As fontes históricas indicam a presença de índios tupi na região dos Rio 
Araguaia/Tapirapé há bastante tempo e informes os mais variados datam pelo 
menos do século XVII quando, cf. Baldus (oc.: 20/21), foram encontrados por uma 
bandeira paulista em 1613. De outro modo, é interessante observar que o Rio 
Tapirapé, um dos alvos para a implantação da Hidrovia Araguaia - Tocantins, não é 
o único com essa denominação apresentado pela cartografia brasileira. Um outro 
Rio Tapirapé é encontrado como tributário do Rio Itacaiúnas, por sua vez afluente 
do Tocantins, às proximidades da cidade de Marabá, no Estado do Pará. Isto, na 
verdade, não teria significado maior visto que rios homônimos aparecem com certa 
freqüência nessas cartas. Todavia, este caso reveste-se de interesse face à informação 
de que os Tapírapé teriam-se deslocado da região ao norte de Conceição do Araguaia, 
em meados do século passado, região esta onde se encontram um considerável 
número de povos de origem tupi-guarani (Asurini do Tocantins, Suruí do Pará, 
Parakanã, Asurini do Xingu, etc.}, e de estar o tributário do Itacaiúnas junto às 
terras dos Kayapó-Xikrin. Os Tapirapé estariam, então, fugindo dos ataques de 
grupos Kayapó, e acabaram por subir o Rio Araguaia, a partir da segunda metade 
do século passado, quando chegaram a alcançar a Ilha do Bananal, onde travaram 
contatos com os Karaiá e os Javaé. 

Os Tapirapé chegam ao século XIX divididos em dois bandos, sendo que um se 
encontrava ainda em terras paraenses na fronteira com Mato Grosso, enquanto que 
o outro grupo situava-se mais ao sul, ocupando a parte setentrional da Ilha do 
Bananal, cf, Baldus (oc.: 37), até serem expulsos pelos Javaé. Com os Karajá, 
entretanto, até hoie mantêm contatos mais amiudados, até mesmo por residir com 
parte do povo Karajá num mesmo território e representados esses contatos, 
inclusive, pela constituição de famílias entre si. 

Os Tapirapé passaram a ter contatos esporádicos com segmentos da população 
regional até 1939, quando residiam ou tinham por referencia o aldeamento 
Tampi'tawa. Em 1911, tiveram o primeiro contato mais significativo com esses 
segmemtos, quando uma expedição de caucheiros, vindos do Ceará, alcançou três 
aldeamentos Tapirapé, como menciona Baldus ( 19 70: 46). Entre meados da década 
de vinte e meados da década seguinte, os Tapirapé recebiam visitas esporádicas de 
alguns missionários dominicanos, e também de um missionário escocês. 

O ataque Kayapó, em 1947, fez com que os Tapirapê se dispersassem em 
diversos grupos locais e, parte deles, passou a se radicar de forma mais efetivajunto 
ao Posto Heloisa Torres, do Serviço de Proteção aos fndios/SPI, localizado próximo à 
foz do Rio Tapirapé. Em 1950 construíram um novo aldeamento, denominado 
Tawyao, próximo ao aldeamento em que hoje habitam os Tapirapé da Terra 
Indígena Tapirapé/Karajá. 

A partir da década de cinqüenta, com a chegada das Irmãzinhas de Jesus junto 
ao aldeamento Tanyao, os Tapirapé passam a receber uma melhor assistência na 
área da saúde e mais tarde, na década de 70, com a vinda de missionários leigos da 
Prelazia de São Félix do Araguaia, essa assitência se estende à área de educação. 

- - - - 
- - 
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É interessante se ter em conta os dizeres de Wagley (oc.:66/67) quanto a esse 
período a partir da década de cinqüenta - "um novo conjunto de fatores ameaçou 
mais uma vez os Tapirapé. Naquela época, o rápido crescimento das frentes de 
expansão da sociedade nacional atingiu fortemente o Rio Araguaia . . . a localidade 
denominada Morro da Areia cresceu passando a ser conhecida como Santa 
Terezinha. Em 1965, ... Santa Terezinha tornou-se um centro de especulação de 
venda de terra ... a Companhia Imobiliária Vale do Araguaia (CIVA) foi dissolvida e 
substituída por outra, a Companhia Colonizadora Tapiraguaia. Esta reclamava 
urna vasta extensão de terra, do lado oeste do rio Araguaia, que incluía a aldeia 
Tapirapé e a terra onde plantavam suas roças ... ", Um considerável número de 
empresas passou, então, a se instalar na região e a fazer pressão para uma possível 
ocupação das terras Tapirapé. 

"Por algum tempo, parece ter havido um plano ... para remover os Tapirapé de 
sua localização na Aldeia Nova (Tawyao), na margem oeste do rio Araguaia, para a 
margem leste da Ilha do Bananal", cf. Wagley (oc.: idem), o que felizmente não 
acabou acontecendo. 

Além da "Tapiraguaia S. A. Agricultura e Comércio, ... , a Codeara (do grupo 
econômico do Banco de Crédito Nacional - BCN) e Porto Velho (do grupo econômico 
dos fertilizantes lAP) . . . e a Agropecuária Frenova começaram a se instalar na 
região, tendo o domínio de cerca de hum milhão e quinhentos milha., e com isso 
eram freqüentes os conflitos que mantinham com a população regional e com os 
Tapirapé e os Karajá, cf. Toral (1994:34). 

Os interesses dos grandes proprietários de terra se estendem até a região de 
Urubu Branco, com a instalação de latifíundios tais como o da Confresa, Codebra, 
Sapeva, Tapirapé e Brasil Central. Desde o final dos anos oitenta até os dias atuais 
"registra-se uma série de sangrentos conflitos envolvendo trabalhadores rurais e 
milícias da Colonizadora Confresa, fazenda Piraguassu do grupo Yamar - Tapetes 
Ita, fazendas Frenova, Agroselva e Tapiraguaia, nos municípios de Cedrolândia, 
Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha, Canabrava e Confresa", de acordo com 
Torai (oc.:34/35). 

A presença de frentes colonizadoras, e com isso a de grandes proprietários 
rurais, acabou por avolumar o contato entre os Tapirapé e segmentos da sociedade 
brasileira. A pressão sobre as terras ocupadas por esses tupi acabou por levar a uma 
significativa redução em seu espaço territorial. Ainda que a atual Terra Indígena 
Tapirapé/Karajá tenha sido demarcada ao início da década de oitenta, restava e 
ainda resta a demarcação da Terra Indígena de Urubu Branco, hoje em processo 
demarcatório, a presença de frentes colonizadoras, e com isso a de grandes 
proprietários rurais, acabou por avolumar o contato entre os Tapirapé e segmentos 
da sociedade brasileira. A pressão sobre as terras ocupadas por esses tupi acabou por 
levar a uma significativa redução em seu espaço territorial. Ainda que a atual Terra 
Indígena Tapirapé/Karajá tenha sido demarcada ao início da década de oitenta, 
restava ainda todo o território de Urubu Branco, hoje em processo demarcatório, 
através do Programa Piloto para Demarcação das Terras Indígenas da Amazônia 
Legal/PPT AL - PPG- 7. 

Em que pese ainda a boa vontade dos Tapirapê de Urubu Branco em deixar de 
lado "parcelas importantes de seu território, deixando 'de fora', por exemplo, áreas 
ocupadas por aldeias até a década de 70'', de acordo com Toral (1996:661), é preciso 
se ter em conta que os interesses de grandes proprietários de terra são mantidos. 
Deste modo, uma das recomendações a serem efetivadas neste Diagnóstico, refere-se 
à elaboração de um estudo, sem prejuízo do andamento do processo demarcatório 
da Terra Indígena Urubu Branco, e que isso fique bem claro, que analise a 
viabilidade de união dessa Terra Indígena à Terra Indígena Tapirapé/Karajá. 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

r 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 

r: 
r 

r: 
r: 
r: 
r 

TE.KfO l'RINCl!'AL 297 r: 



,_ 
,. - ~: - 

5.12.1.4.5 Organização Social e o Ambiente Tapirapé 
- ,-:. - - Os Tapirapé habitam um território com características amazônicas, coberto 

por floresta tropical entremeada por savanas, matas de galeria, similares ao cerrado. 
Constituem-se num povo por excelência agricultor e também com ênfase dada à 
caça, mas tendo como atividades de suporte alimentar a pesca nos lagos junto aos 
Rios Araguaia e Tapirapé, a de coleta de frutos silvestres e outros produtos da mata 
tais como mel e ovos de taratarugas, tracajás, etc. 

No dizer de Wagley (oc.:55) " ... pode-se conjecturar, segundo a memória 
tribal, que cada aldeia nunca estava afastada mais de 30 a 40 quilômetros de urna 
savana aberta, onde gostavam de caçar". À exceção de Chichutawa que distava cerca 
de seis dias de viagem da savana, "Todas as aldeias situavam-se na floresta, 
distantes dos tributários do rio Araguaia". Linhas antes, Wagley menciona - "A 
distância entre uma e outra aldeia girava em torno de um dia de caminhada ou, 
como dizem os Tapirapé 'urna dormida'. Elas formavam um arco que começava 
cerca de 50 quilômetros ao norte do rio Tapirapé e prosseguia em curva, para o 
norte e leste, em direção ao rio Araguaia." 

- 
- 
- - 

A ocupação do extenso território Tapirapé existente desde o início do século 
por segmentos da população brasileira, principalmente a partir de meados da década 
de cinquenta quando se acentuou a presença de grandes proprietários rurais, fez 
com que os Tapirapé tivessem de se adaptar a uma nova situação. O desmatamento 
advindo principalmente com a implantação da pecuária na região, acabou por fazer 
com que esses tupi tivessem de caminhar muito mais, quer para a feitura de 
roçados, quer para a obtenção da caça. Afinal, como diz Wagley (oc.:71) "Um local 
ideal para se construir uma aldeia era justamente o de Tampi'tawa, em 1939/40. 
Situava-se no interior da floresta, cerca de 15 ou 20 quilômetros afastada da 
savana, em um terreno relativamente elevado, não inundável na estação chuvosa. A 
50 metros da aldeia, havia um pequeno córrego de águas claras e próximo a ela 
ficava a floresta, isto é, as terras apropriadas para a abertura de roças". 

Se na Tampi'tawa de Wagley, o igarapé distava cerca de cinquenta metros do 
aldeamento, sua distância hoje chega, como mencionado, a cerca de um quilômetro 
no aldeamento Mayterytawa. Para um Jocal onde a água, retirada de poço semi 
artesiano, nem sempre está disponível no período da seca e onde não se tem água 
encanada nas casas, não é difícil supor das dificuldades existentes, face à distância 
mencionada acima, 

- 
- - 

-· 
- Hoje, como se afirma em Mayterytawa, a água está distante e as roças e a 

caça se concentram mais próximas às encostas da serra e seus arredores, distante 
deste cerca de dez quilômetros do aldeamento. 

Os animais que se pode obter, com certa dificuldade, são os veados mateiro e 
campeiro e porcos-do-mato, ou aqueles de porte médio como pacas, tamanduás, e 
os de pequeno porte como cutias, tatus, macaco-prego, etc. Importa salientar, 
ademais, que a caça se constitui numa importante atividade social, principalmente 
quando realizada de forma coletiva, face às relações de caráter simbólico 
estabelecidas entre os Grupos de Comer e a Associação de Pássaros, um dos 
princípios organizativos dessa sociedade. 

·- 
- - 
- 
- 
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Talvez por isso mesmo, tenha-se tenha conduzido a uma maior valoração da 
pesca pelos Tapirapé, e não é sem razão que Baldus { oc.: 219 /221) apresenta uma 
lista de 33 variedades de peixes, além de moluscos, tartarugas, tracaiás, peremas, 
etc., conhecidos desses tupi. Realizada mais durante o verão, os Tapirapé praticam 
também a pesca com timbó, o que é feito via grupos familiares, além da pesca 
efetuada com flechas e armadilhas. A coleta, por seu turno, se constitui, como em 
grande parte das sociedades indígenas numa atividade consorciada às demais (caça, 
agricultura, pesca). Ou seja, não se tem uma preocupação maior na coleta, a não ser 
com os ovos de taratarugas, com o mel, ou, com algum outro produto como a 
extração de pau-brasil; mas, ainda assim é mais comum que se a faça quando se 
tem por objetivo uma outra atividade mais específica. 

No que se refere à atividade agrícola, e como grande parte dos povos tupi, os 
Tapirapé cultivam a mandioca doce e a brava, esta para fazer a farinha, 
distinguindo entre e)as cerca de cinco variedades. Ao se falar da feitura de farinha de 
mandioca, tem-se um aspecto que pode ser visto como elemento comparativo entre 
a sociedade Tapirapé e algumas sociedades tupi corno a Parakanã, a Suruí do Pará e 
a Asurini do Tocantins, por exemplo. Refiro-me a não utilização do tipiti por esses 
índios, um tipo de prensa para espremer a massa de mandioca e assim extrair o 
ácido hidrociãnico, expremendo a massa da mandioca com as mãos. Outros 
produtos tais corno milho, amendoim, algodão, banana, mamão, feijão, batata doce, 
cará, etc. além do arroz, fazem parte da dienta Tapirapé e podem ser encontrados 
em seus roçados. Além, disso, podem ser vistos junto às moradias alguns pés de 
cuia, mangueiras, urucum. Ao que se sabe, os Tapirapé não plantam mais fumo, 
por terem perdido as sementes, utilizando do fumo adquirido em Santa Terezinha 
ou outras localidades. 

Todavia, Toral (1994:52) informa que "o potencial da Área Indígena 
Tapirapé/Karajá é muito limitado e o perfil de aproveitamento econômico . . . é 
incompatível com o de um povo eminentemente agricultor ... Mais de 60% de suas 
terras são baixas e anualmente submergidas pelas águas. Outra parte importante 
são pastos e terrenos arenosos ... As partes aproveitáveis, ao norte e noroeste da 
aldeia Ta"Yao, encontram-se bastante bem exploradas. O estabelecimento de uma 
nova aldeia Karaiá a aproximadamente 500 metros de sua aldeia fez com que se 
aumentasse a disputa sobre os terrenos agricultáveis". 

Atualmente, e no que diz ainda respeito às atividades econômicas, os Tapirapé 
vivem muito mais da pesca e da agricultura do que propriamente da caça e coleta. 
De outro modo, os Tapirapé têm uma incipiente atividade de pecuária que se resume 
a não mais do que cem ou cento e cinquenta cabeças de gado. E, de certo modo, 
pode-se ter nas palavras de Wagley (oc.:95) o que tem representado essas 
transformações - "Depois de 1950, ... os Tapirapé foram para a boca do rio Tapirapé, 
(e) sua adpatação ecológica foi fortemente afetada ... n 

Da minha ótica de estudos sobre os Parakanã, o aldeamento Tapírapê 
Maytcrytawa visitado causou certa estranheza, visto que a disposição das moradias 
se faz no formato de um grande retângulo, com a casa dos homens ao centro; este 
um importante centro aglutinador da esfera masculina. Entre os Parakanã, as casas 
estão dispostas de acordo com grupos de descendência existentes, mas não num 
formato geométrico claramente definido; ademais, a casa dos homens entre os 
Parakanã inexiste enquanto edificação física, havendo apenas um espaço aberto, 
numa clareira, distante cerca de setenta metros do aldeamento. Já no aldeamento 
Tawyao, os Tapirapé o construíram num formato circular, e ali, hoje, já não se tem 
a visão da casa do homens. 

r 

r: 

r: 

r: 

r 

r: 

r. 
r: 
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Do ponto de vista da organização social, é interessante situá-la a partir do que 
menciona Wagley (oc.:101 ), ao reconstituir o sistema sócio-cultural desses tupi ao 
início do presente século. Assim é que, "compunham um sistema sócio-cultural 
integrado por cinco aldeias..; constituíam um 'povo', ao invés de uma tribo 
politicamente organizada. Não havia organização tribal - chefia, conselho ou ação 
integrada. As cinco aldeias Tapirapé constituíam um povo no sentido de que 
partilhavam uma língua, instituições e padrões culturais comuns ... Uniam-nas 
ainda o fato de constituírem unidades endogãmicas. Embora a maioria das pessoas 
casasse em suas próprias aldeias, era possível o matrimônio entre indivíduos de 
aldeias diferentes, ficando estas, portanto, unidas por laços de parentesco." 

Esta forma de organização da sociedade Tapirapé ainda permanece, e em 
ambos os aldeamentos Tapirapé observa-se a presença de lideranças políticas 
distintas, não havendo qualquer instituição que esteja acima dessas. As decisões 
internas a cada aldeamento são tomadas no âmbito de seu próprio aldeamento; cada 
um deles se constituindo, portanto, num grupo local autônomo. Isso só se 
modificando quando da relação com a sociedade brasileira, caso de ameaças à 
integridade física e territorial do grupo, ou, de um processo de demarcação de terra, 
por exemplo, quando, então, ambos os atuais aldeamentos se unem, através de suas 
lideranças para discutir as formas de procedimento que irão tomar. 

Por outro ]ado, se o parentesco se constitui, sem dúvida, num dos aportes a 
organizar uma sociedade indígena, têm-se também outros componentes 
institucionais importantes que se assemelham entre algumas sociedades tupi, e que 
podem ser encontrados junto aos Tapirapé. Um desses componentes, por exemplo, 
nos remete à divisão interna de cada grupo local existente, nominados através de 
conformações míticas que contribuem não somente para a explicação das relações 
sociais de cada grupo local propriamente dito, mas, mais do que isso, para a própria 
distribuição e ocupação socioespecial dessas etnias. No caso Tapirapé, tem-se a 
presença de grupos internos baseados em determinadas configurações próprias - 
como Associação de Pássaros e Grupos de Comer, mencionadas anteriormente. 

Assim é que, no estudo de Baldus (1970) e de Wagley (1988) estas formas de 
organização da sociedade Tapirapé se apresentam no dizer de Wagley como "dois 
conjuntos de associações cortavam transversalmente os grupos de parentesco, 
constituindo importantes unidades sociais com relevantes funções .... O primeiro 
deles, a Associação de Pássaros, denominadas genericamente Wuran [vuira, para 
Baldus, oc.:323]. O segundo conjunto, que poderíamos denominar Grupos de Festa 
(ou Grupos de Comer), era genericamente chamado de Tentanopeo ítatá-upaua, para 
Baldus, oc.:3301 (tantan, 'fogo'; opao, 'para comer ao redor'), cf. Wagley (oc.:116). 
O autor menciona o nome de oito Grupos de Comer, durante a sua permanência em 
1939/40, sendo que cada um deles corresponde aos locais onde ancestrais 
mitológicos emergiram da terra - "Ampirapé ('o primeiro povo'), Maniutawera 
('povo da mandioca'), Chankanepera ('povo do jacaré'), Chanetawa ('povo da nossa 
aldeia'), Pananiwana ('povo do rio') e Kawano ('povo da vespa')" (oc.:128). Tora] 
(oc.:27) menciona que os nomes dados aos Grupos de Comer são produto da relação, 
no campo mitológico, de um líder, denominado "Capitãozinho", com seres 
cosmológicos, após a dispersão de povos tupi ao atravessar um grande rio, dentre os 
quais se encontravam os Tapirapé. 

Esta forma de organização social encontrada entre os Tapirapé, e também 
muito próxima da que se apresenta entre os Parakanã e a Suruí do Pará perpassa as 
relações sociais de modo geral, contando ainda com importantes instituiçiões sociais 
como as categorias de idade e a amizade formal. 
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Elemento fundamental para a consecução das relações sociais entre é a casa 
dos homens, denominada takana, a qual abarca toda a repesentatividade não 
somente do cotidiano masculino e dos ensinamentos nele contidos - um espaço 
polítíco-pedagógico >, como costumo me referir ao falar da tekatawa Parakanã, mas 
também carrega o simbólico contido na relação entre os mundos terreno e 
sobrenatural. Diferentemente destes, a takana Tapirapé parece representar tanto a 
casa dos homens, propriamente dita, como também a casa cerimonial, onde são 
realizadas as cerimônias do aruanã, no que se aproximaria dos Asurini do 
Tocantins, ao passo que entre os Parakanã a casa, ou, o espaço destinado à reunião 
dos fumantes encontra-se separado da casa cerimonial, esta, sim, tendo uma 
construção física. 

5 .12.1.4.6 Situação Atual das Terras 

- Aldeamento Mayterytawa, Terra Indígena Tapirapé/Karajá 

r: 
r: 

r: 

r: 

A Terra Indígena Tapirapé/Karaiá encontra-se homologada e registrada no 
SPU, mediante Portaria 1093/E, datada de 26 de agosto de 1981, cf. Wagley 11988), 
e, ao que se tem conhecimento, não tem havido tentativas mais recentes de invasão 
da mesma. 

r: - Aldeamento Tampi 'tawa/ TeJTa Indígena Urubu-Branco 
r: 

r 
r: 

As terras pertencentes aos Tapirapé do aldeamento Urubu-Branco por sua vez 
foram recentemente, a partir de 1993, identificadas através de um Grupo de 
Trabalho constituído pela FUNAI, coordenado por André Tora). Este Grupo realizou 
o levantamento fundiário e delimitou esse território; todavia, somente em 1997, ao 
que se tem de informações, a demarcação dessas Terras Tapirapé estão sendo 
viabilizadas, através do PPTAL/G7 (Projeto Integrado de Proteção às Terras e 
Populações Indfgenas da Amazônia Legal). 

5.12.1.4.7 Assistência - Saúde e Educação 

r: 
O antigo Serviço de Proteção aos Indios (SPI) até a segunda metade da década 

de sessenta, e a Funai a partir de 1967, de certo modo, sempre prestaram assistência 
médica à população Tapirapé. Além disso, e a partir das décadas de trinta e 
quarenta, os Tapirapé contam com a visita de missionários católicos e evangélicos. 
Anteriormente, alguns missionários da Ordem Dominicana já haviam estado entre 
estes tupi, como também é registrada a presença de missionários evangélicos 
durante a década de vinte. A partir de 19 51, com a efetiva presença das Irmãzinhas 
de Jesus, tem-se solidificado um prestativo auxílio no que diz respeito 
principalmente à área de saúde, com o treinamento de enfermeiros indígenas, 
repensáveis pelo atendimento à população Tapirapé, 

No que tange à educação, Mais recentemente, desde os anos 70, missionários 
leigos da Prelazia de São Félix do Araguaia, iniciaram um trabalho de alfabetização 
bilfngue, inclusive, com a publicação, neste ano de 1997, de um pequeno livro sobre 
os mitos Tapirapé, o que tem contribuído também e de forma significativa para uma 
melhor compreensão por parte dos Tapirapé da realidade por eles vivenciada ao 
longo dos anos, principalmente no que se refere à disputa pela terra, às invasões das 
Terras Tapirapé por fazendeiros, enfim dos conflitos existentes. 

r· 

r: 

r 
r: 
r: 

rtxro PRINCIPAL 301 



- 
Quanto a este tópico, é mister que se tenha como recomendação básica à área 

de saúde, a necessidade de se estabelecer poços artesianos e rede dágua em todas as 
casas dos aldeamentos. Além disso, é necessário que seja verificada a viabilidade ou 
não de se implantar energia elétrica, fim possam ser melhor acondicionados certos 
medicamentos. - 

5.12.2.1.lNome do grupo 

Os Xerente - autodenominados Acuen - formam com os Xavante do Estado do 
Mato Grosso, o ramo central das sociedades de língua Jê. 

5. t l.2.1.2 Localização Atual 

A Área Indígena Xerente localiza-se na região norte do atual Estado do 
Tocantins, sendo limitada a oeste pelo rio Tocantins, ao norte pelo município de 
Pedro Afonso, a leste pelo rio do Sono e ao sul pelo município de Laieado. Ainda ao 
sul cerca de 80 km de distância, encontra-se a capital do Estado, Palmas. 

A área, composta por duas parcelas interligadas, foi oficialmente demarcada e 
assim definida: 

-· - 
- 

Área Indígena Xerente - demarcada em 08.01. 76 

Área do Funil - demarcada em 29.10.91 

5.12.2.1.3 Território Xerente - 
A localização territorial tradicional dos Xerente no decorrer da sua história, é 

definida através de relatos de viajantes {Séculos XVI / XX), de etnógrafos que 
estiveram entre o grupo durante o século XX e de testemunhos orais de membros da 
comunidade Xerente. 

- 
O seguinte diálogo entre um cacique Xerente e o antropólogo David Maybury 

Lewis, em 1956, nós dá uma idéia da dimensão do antigo território Xerente: 

"Nós costumávamos caçar em todo o território entre o Tocantins e o Rio do Sono. 
Tínhamos aldeias nas margens do Tocantins a dois dias de viagem rio abaixo. Agora não 
há aldeias. Os civilizados se instalaram e os Xerente tiveram de sair. Qµando lutamos, 
eles mandaram soldados, e lutamos com eles também. Daí fizeram um tratado. Sim 
senhor! O próprio Imperador nos deu nossas terras num pedaço de papel. Mas os 
civilizados mandaram os rebanhos pastarem lá. Qµ.ando matamos o gado, disseram que 
éramos ladrões e que era impossível viver perto de nós. Agora nossas aldeias estão 
destruídas e os civilizados trabalham sem parar para nos expulser até de Tocantfnia. 
Você deve dizer ao governo que queremos de volta as terras em que costumávamos caçar, 
até a Panela de Ferro." 

- 

- "Mas isto fica a vinte léguas! Exclamei. A três dias de suas aldeias mais 
próxima. Há cidades entre lá e aqui" 

- "Ela é nossa (terra)". Ele repetiu. "O Imperador disse. Nós a queremos de volta". 
(Maybury-Lewis, 1990: 69; Wenzel, 1996:40) 
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Ainda nos dias de hoje, quando paramos para conversar com os mais velhos, 
as reclamações sobre a contínua redução do território tradicional Xerente são uma 
constante. Falam de um tempo em que suas aldeias localizavam-se acima do Rio do 
Sono - Peneires - ou em Miranorte - Sadu nõmrze, que caçavam nas imediações de 
Porto Nacional "Kri rã" , que pescavam no Rio dos Bois - Wdê ttê kâ . Todos estes 
locais ficaram de fora da demarcação da reserva. Hoje, é raro algum Xerente se 
aventurar em perambular por algum destes lugares. 

Foi durante o século XVIII, que se registraram as primeiras frentes de 
expansão sobre seu território tradicional através da ocupação da área por 
contigentes populacionais, dedicados quase que exclusivamente a mineração. O 
comércio, a agricultura e a pecuária serviriam, durante todo o século XVIU, apenas 
como meios de sustentação as atividades de mineração (Farias, 1990:21/22). 

'Os garimpeiros, mineradores e seus escravos, foram os primeiros a invadir o 
território, que, até então, era habitado por índios Karajá, Xavante, Xerenie, Acroá, 
Xacriabá, entre outros" (Farias,1990:21/22). 

Nos dias atuais, existem três cidades que, devido as suas localizações, exercem 
uma enorme pressão sobre o território atual Xerente. A cidade de Tocantínia, 
localizada em meio à reserva, tem sido palco de tensões entre a população local 
não-indta e os Xerente, por quase todo este século. A cidade de Miracema do 
Tocantins, do outro lado da margem, também possui uma importância crucial na 
vida dos Xerente, pois, além de ter abrigado antigamente várias de suas aldeias, hoje 
é para onde os Xerente se encaminham em várias ocasiões - corno por exemplo, 
recebimento de aposentadorias, compras de alimentos, vestuário, assistência médica, 
escolas de primeiro e segundo grau, etc. Miracema do Norte ficou famosa por ter 
sido escolhida a primeira capital do Estado do Tocantins, em 1989, com isto, seu 
nome mudou para Miracerna do Tocantins e, em menos de três anos, sua população 
saltou de 6.000 para quase 20.000 pessoas. A cidade de Rio do Sono, também 
possui uma importância fundamental na geopolítica da região. Devido à sua 
localização, limitando a reserva Xerente a oeste, este município encontra-se separado 
da atual capital do Estado, Palmas, localizada ao sul. Existe uma enorme pressão da 
população local para que a estrada de terra (T0-230), que corta a reserva Xerente, 
seja asfaltada e para o término da construção de urna ponte, iniciada em 1993. 

Duas estradas - TO 010 e TO 245 - atravessam a reserva Xerente, dando 
acesso de Tocantínia à Pedro Afonso e da primeira, à Aparecida do Rio Negro. A 
possível pavimentação da T0-01 O, também tem sido motivo de conflitos entre os 
Xerente e a população 1ocal de Tocantfnia. Esta estrada dá acesso direto à capital 
Palmas, a cerca de 80 km de distância. O Governo do Estado tenta há mais de dois 
anos conseguir o apoio da população desta aldeia para que aceite a pavimentação do 
trecho citado, através de uma série de promessas. Objeto de várias manifestações da 
população local de Tocantfnia a favor da pavimentação, e de liminares por parte da 
FUNAI e do Estado, contra e a favor do mesmo respectivamente, o litígio encontra 
se atualmente pendente, aguardando a elaboração de um EWRIMA, para se chegar 
a uma decisão definitiva. 

/: 

r 

r: 

r: 

r, 

r: 

r: 
r: 

r: 
Toda esta pressão sobre o território Xerente tem causado sérios transtornos ao 

grupo, com o acirramento dos conflitos políticos internos que, muitas vezes 
desunidos, acabam por deixar escapar possibilidades reais de concretizar projetos 
econômicos sérios - oriundos do órgão tutor, de universidades, de organizações não 
governamentais - que apontariam para sua autonomia econômica. Além do mais, 
muitos dos danos ambientais - causados por urna série de proietos que nada tem 
haver com o potencial da reserva e do grupo - são praticamente irreversíveis. 

r: 
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5.12.2.1.4 População Atual 

O total da população Xerente no ano de 1.997 atingiu 1.671 pessoas, 
distribuídas em 28 aldeias. Analisando-se a evolução da população desde meados do 
século passado nota-se um decréscimo acentuado, devido ao contato com a 
sociedade envolvente e a própria redução do território tradicional. Uma vez 
executada a primeira demarcação ocorre uma inversão da tendência de queda dos 
índices de crescimento populacional, ocorrendo um sensível e constante acréscimo, 
que se confirma a cada ano, apesar das pressões que ainda atingem a toda a 
comunidade e ao seu território em especial. 

QUADRO 5.12.2.1.4.1 - DADOS POPUlACIONAIS SOBRE OS XERENTE 
Ano Ponulacão Fonte 
1851 2.139 Frei Rafael Taazia (estimativa) 
1924 1.360 Urbino Viana {estimativa) 
1935 2.000 Júlio Paternostro (estimativa) 
1963 330 D. Mavburv-Lewis 
1982 700 Pastor Rinaldo de Matos 
1984 850 Lopes da Silva 
1987 1.000 D.R. Funai - Guruni - TO 
1994 1.364 D.R. Funai - Guruoi-TO 
1996 1.571 D.R. Funai - Guruoi - TO 
1997 1.671 D.R. Funai - Guruni - TO 

5.12.2.1.4.5 Modo de Vida e Uso dos Recursos Naturais 

Em relação a sua organização social este grupo possui um ordenamento social 
complexo que incluí grupos sociais específicos - metades, clãs, linhagens e grupos 
rituais (Lopes da Silva & Farias, 1984). A base deste ordenamento está centrada 
numa divisão em duas metades sócio-cosmológicas - Siptato e Sdakrã , associadas 
respectivamente ao Sol e a Lua, que organizam todo seu sistema social, econômico, 
político, cultural e de parentesco. 

Organizados politicamente de maneira tradicional - através de clãs, facções, 
metades - vários grupos Xerente disputam constantemente a liderança das diversas 
aldeias que compõem a reserva. Esta maneira de se organizar tem sofrido uma 
desestruturação enorme devido a uma série de fatores de ordem externa, o que tem 
ocasionado um aumento exagerado de aldeias. Em 1987, por exemplo, existiam 7 
aldeias na Reserva Xerente. Hoje este número chega a casa dos 30. Como veremos, a 
política de divisão das lideranças Xerente, que começou a ser implementada pelos 
governos estaduais do Tocantins durante o início da década de 90, é sem dúvida 
alguma, a maior responsável por esta fragmentação. 

Em termos socíoambientaís, os Xerente, como os demais grupos Acuen, 
tradicionalmente exploravam o meio ambiente principalmente através da caça e da 
coleta, associadas à urna agricultura de coivara complementar. Devido à tais 
características básicas de subsistência, a necessidade de um amplo território sempre 
foi fundamental para a constituição e a reprodução do grupo. 

Devido à contínua diminuição de seu território tradicional e a conseqüente 
pressão sobre seus recursos naturais (caça, pesca, coleta), as fontes de alimentação 
tradicionais dos Xerente encontram-se comprometidas. Este fato tem levado esta 
população indígena a uma dependência cada vez maior de empregos, cargos e 
benesses políticas locais, o que constitui um grande obstáculo a possibilidade de 
autonomia política e econômica do grupo. 
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5.12.2.1.4.6 Relação dos Xerente com a sociedade regional. 

A inserção econômica, política e social dos Xerente na sociedade regional em 
seus reflexos, demonstra que, devido à dependência cada vez mais contínua de 
fontes econômicas e políticas não - indígenas e do comprometimento de suas fontes 
de alimentação tradicional, os Xerente encontram-se numa situação social 
extremamente preocupante. Em outras palavras, a pressão sobre os recursos 
naturais existentes, tanto sobre o atual território Xerente, como também, sobre toda 
a região que o circunda, tem levado esta população - no decorrer dos anos - a 
viabilizar novas formas de sobrevivência. 

A venda de bebidas alcoólicas de maneira indiscriminada para os Xerente 
(mesmo sendo totalmente proibida!) e a retenção de cartões de aposentadoria por 
comerciantes locais - que só tendem a agravar a situação social do grupo - são 
alguns dos problemas que necessitam de respostas urgentes das autoridades 
competentes. 

Por outro lado a não inserção dos Xerente na política institucional na cidade de 
Tocantínia, produz igualmente problemas pois os Xerente poderiam eleger, segundo 
cálculos da Funai, no mínimo 3 vereadores nesta cidade, e devido a uma série de 
circunstâncias oriundas das políticas locais, os Xerente não possuem nenhum 
vereador eleito. Outra obstáculo à autonomia política Xerente foi o fim das 
atividades de sua Associação, que depois de um começo promissor - no ano de 1992 
- acabou passando por uma série de dificuldades e se encontra inativa nos dias 
atuais. 

Fechando esta situação os projetos governamentais em curso naquela região, 
têm contribuído significativamente para o atual quadro de desestruturação social da 
comunidade Xerente - Prodecer Ili, Hidrelétrica do Lajeado, Ferrovia Norte-Sul, 
pavimentação de estradas que cortam a reserva, ponte sobre o Rio do Sono e agora, 
a Hidrovia Araguaia- Tocantins. 

5.12.2.1.7 Condições de vida 

Para uma conceituação das atuais condições de vida da comunidade Xerente 
foram trabalhados dados e análises da condição de infra-estrutura das fontes de 
alimentação, saúde, educação e assistência que são propiciadas pelos poderes 
públicos (estaduais e federais). Sua subsistência atualmente é garantida pelas roças 
familiares, abertas anualmente nas matas de galeria localizadas próximas aos 
pequenos rios ou nos vãos de serra, com solos mais propícios à agricultura de 
coivara. Planta-se mandioca, arroz e feijão, sendo estes os componentes principais 
da dieta básica dos Xerente. 

O dinheiro proveniente das aposentadorias rurais e dos salários de 
funcionários da Funai, da Prefeitura ou do Estado, é em geral canalizado para 
compra de roupas ou bens industrializados - querosene, sal, café, açúcar, fumo, 
ferramentas, entre outros. 

O quadro geral da alimentação entre os Xerente revela assim, um alto grau de 
comprometimento das suas fontes tradicionais de alimentação com o conseqüente 
excesso de dependência de recursos externos. 

É bastante precária, de maneira geral, as condições de saúde e educação - 
observando-se a assistência propiciada pelos órgãos responsáveis - Prefeitura de 
Tocantínia, Funai e o Governo do Estado do Tocantins. 
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5.12.2.2. Ti:mbira 

5.12.2.2.1 Terra Indígena KRIKATI 

Nome 
- 

A autodenominação do grupo é Kricatijé significando "os lê da aldeia grande", 
lhes é aplicada também pelos demais Timbira. Seus vizinhos imediatos, os Pukopjê, 
se referem aos Krikati usando o designativo Põcatêgê que significa, "os Jê que 
dominam a chapada ". Devido à proximidade física e cultural entre os Krikati e os 
Pukopjê, estes dois grupos foram confundidos por muito tempo como um único sob 
a denominação genérica de "Gaviões". 

Localização 

- 
- As referências históricas de Casteneau (1844), Ferreira Gomes (1859), Marques 

( 18 70) coincidem com a descrição da ocupação territorial dos Krikati feita por 
Nimuendajú em 1946, informando que " ... os Krikati nunca abandonaram suas 
antigas sedes ao leste do Tocantins, onde este rio muda sucessivamente a sua direção de 
Sul/Norte para Leste/Oeste ao nascente de Imperatriz, no interior". 

Atualmente os Krikati habitam a aldeia de São José, localizada no município de 
Montes Altos, a sudoeste do estado do Maranhão. As rodovias estaduais MA-280 e 
MA----cortam a área reivindicada pelos Krikati, sendo que a primeira delas (que 
liga Montes Altos a Sítio Novo) passa apenas a 300 metros da aldeia São José. 

Os Krikati estão situados em uma única aldeia com uma população de 600 
índios, na rnícroregíões de Imperatriz. Esta região tem sido alvo, nas duas últimas 
décadas, de empreendimentos significativos e vultosos incentivos fiscais voltados à 
industrialização. A implantação do Programa Carajás trouxe alterações profundas 
na estrutura socioeconôrnica da região. A principal é o crescimento demográfico, 
agravando os problemas de regularização fundiária, numa região já marcada por 
sérios e sistemáticos conflitos pela posse da terra. 

O nível dessas tensões tem se acentuado com a desativação dos garimpas no 
sul do Pará . Para os Krikati, este processo tem significado apenas a divisão de seu 
território, agravado pela passagem de dois circuitos de linhas de transmissão da 
E.letronorte, além da rodovia estadual que atravessa o território no sentido leste 
oeste e que passa a apenas 300 metros da aldeia. Os Krikati tiveram seu território 
delimitado por uma portaria ministerial em julho de 1992, obedecendo a todos os 
preceitos administrativos necessários e de acordo com a legislação da época. O 
período de 1992 à 1997, é marcado pelas várias tentativas infrutíferas por parte da 
Funai para a demarcação da área. Em fevereiro de 199 7 os Krikati cansados de 
esperar pela ação governamental, acabaram por colocar fogo em uma torre de alta 
tensão da Eletronorte situada no interior da área. Em decorrência deste episódio a 
área Krikati está no momento em processo de demarcação. 

- 

- 
- 

População 
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Devido à já mencionada referência comum nas fontes históricas entre os 
Krikati e os Pukopjê, no início do século XIX o total da população dos dois grupos foi 
estimado por Paula Ribeiro em aproximadamente 2.000 índios e, em 1919, um 
censo do Serviço de Proteção ao lndios (SP1) indicou uma população de 273 índios 
distribuídos entre as aldeias Engenho Novo e Canto da Aldeia. Foi só a partir dos 
anos de 1960 que as populações dos dois grupos começaram a ser indicadas em 
separado. 

r: 

r: 
DATA FONTE NUMERO DE ÍNDIOS 
1963 Serviço de Proteção ao Indío 230 
1964 J.C. LAVE 210 
1969 NEWTON 204 
1979 Funai 291 
1984 SANTOS 338 
1990 Funai 420 
1996 Centro de Trabalho lndiaenista 530 

r: 
r: 

r Assist~ncia 

r: 
Os Krikati estão subordinados à FW1ai através da Administração Regional de 

Araguaína (TO). Até 199 5 estavam vinculados à Administração Regional de 
Imperatriz (MA), entretanto, por desavenças com esta Administração devido ao que 
consideravam seu pouco empenho em relação a demarcação de seu território, 
conseguiram a transferência administrativa para Araguaína. 

Reduzidos a uma única aldeia, por força da invasão de seu território e da 
situação de tensão subseqüente, os Krikati enfrentam graves problemas em relação a 
devastação de seu território com a escassez de água, caça e as frutas silvestres. Em 
1974 foi instalado um posto indígena da Funai junto à aldeia São José, acabando 
por atrair, com a promessa de uma assistência mais digna, os grupos familiares que 
ocupavam ainda porções distintas do território Krikati. 

Beneficiários do Convênio CVRD/Funai os Krikati tiveram entre 1982 e 1991 
vários recursos em sua aldeia (caminhão, trator, garagem, açude, banheiros, etc.) 
que não contribuíram para uma melhoria efetiva em sua qualidade de vida. O 
mesmo aconteceu em relação aos "beneffcíos" do convênio Eletronorte/Funai, que 
continuam até hoje de forma pontual e assistemática. 

A aldeia São José conta com uma única escola, com 118 alunos (Funai) e uma 
professora não-índia contratada pela Funai. Segundo relatórios do CTI, há uma 
professora indígena que recebe seus vencimentos pelo município responsável pelas 
aulas de alfabetização na língua juntamente com uma missionária evangélica. Os 
Krikati contavam com uma casa de apoio para os estudantes na cidade de Montes 
Altos, distante da a]deia apenas 1 hora, mas que recentemente foi desativada devido 
à tensão nas relações entre os índios e os regionais devido à demarcação do território 
Krikati. 

Situação Atual da Terra 

r. 

r: 
r: 
r 

r: 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 
r 

r: 

r: 

r: 
,,- A área Krikati está delimitada (Portaria Ministerial 328 de 07 /07 /92 declara de 

posse permanente indígena e revoga a Portaria Ministerial 258 de 28/05/92/DOU 
08/07 /92), com extensão de 146.000 ha e no momento encontra-se em processo de 
demarcação física e levantamento fundiário dos ocupantes não-índios situados no 
território delimitado. 

r: 
r 

Modo de vida 

r: 
r: 
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A exemplo de seus vizinhos Pykobjê - e com um pouco mais de dificuldade do 
que estes, corno veremos - os Krikati extraem sua subsistência das roças familiares 
feitas nas poucas matas de galeria ou de encosta que restaram no seu território, 
invadido e depredado por mais de 600 famílias (posses) de colonos. Poucos são hoje 
os recursos naturais de que podem dispor com exclusividade, como reza a 
Constituição Federal. Com isso, a dependência da criação de pequenos animais é cada 
vez maior, assim como do dinheiro (dos velhos aposentados, dos funcionários - 
índios da Funai, da venda de artesanato e do trabalho temporário). 

A caça de pequenos animais e a pesca com tingui (restrita hoje ao ribeirão 
Arraias) complementam a alimentação. Do mesmo modo que os outros Timbira, os 
Krikati mantêm um pequeno rebanho de gado para fazer frente às necessidades 
emergenciais de dinheiro ou carne para os grandes rituais. 

A palha para a confecção das poucas casas que ainda utilizam esse material de 
cobertura e as entrecascas e madeiras especiais para a feitura do artesanato 
comercial são encontrados ainda em poucos nichos preservados nas imediações da 
aldeia. Os utensílios de alumínio substituem hoje, quase completamente, aqueles 
tradicíonais, elaborados a partir de materiais disponíveis nos cerrados e matas da 
reserva invadida. A maioria dos jovens do sexo masculino cortam o cabelo ao estilo 
ocidental - apesar de muitos haverem, quando crianças, perfurado os lóbulos das 
orelhas para a introdução do kui - um dos sí mbolos ou marca registrada dos 
Timbira, ao lado do corte de cabelo tradicional. 

Apesar dessas inovações - muitas forçadas pela situação de contato - os Krikati 
continuam realizando a maioria dos rituais do ciclo anual - e com extremo rigor, no 
que são elogiados pelos demais povos Timbira. 

Caracterização do ambiente regional e o grau de inserção da população 
indígena nesse ambiente 

Os municípios onde se insere a Área Indígena Krikati - Montes Altos e Sítio 
Novo - se caracterizam pela pobreza de sua gente e a estagnação das suas 
economias, restritas às tradicionais culturas do ciclo anual (mandioca, arroz, milho 
e feijão) e à criação de gado - em geral extensiva. Estas atividades são as principais 
nesta região desde os primeiros tempos da colonização, em meados do século 
passado. 

O surto de progresso na região ocorreria somente na década de 1970, com 
chegada dos "paulistas" e com a implantação de estabelecimentos agropecuários 
modernos- com a derrubada da vegetação nativa e a introdução de pastagens 
artificiais. Registra-se a criação da Cooperativa dos Pequenos Produtores 
Agroecologistas de Montes Altos, em 1995, com uma linha de trabalho à "esquerda" 
das elites políticas tradicionais. Aquela entidade está ligada à rede do Projetos 
"Frutos do Cerrado" e seus dirigentes são explicitamente favoráveis à demarcação 
das terras Krikati nos termos propostos pela Funai. 

Por força da situação de quase permanente tensão, em função das invasões das 
terras dos Krikati e à indefinição quanto às dimensões destas terras - fatores que 
forçam os Krikati a disputarem cotidianamente os recursos de seu território com 
terceiros - a relação dos índios com os diversos segmentos sociais locais é ambígua. 
Por várias ocasiões os chefes Krikati foram "aliciados" (isto é, agraciados com 
cabeças de gado e dinheiro) pelas forças políticas dominantes para concordarem com 
um território não superior a 20.000 ha ou mesmo para se mudarem para as terras 
dos Gavião. 
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Estes "acordos II nunca prosperaram na verdade - com o chefe Krikati, seu 
promotor, caindo em desgraça - mas revelam as circunstâncias delicadas que 
envolvem as relações dos índios com os regionais, neste contexto. Por outro lado, 
muitos índios mantêm uma relação de troca com o posseiro vizinho pobre, por 
vezes intensa e que acaba por levar a sedimentação daquela relação numa relação de 
"compadrio", legitimando de certo modo a ocupação do compadre. 

Enquanto os setores da elite tradicional urbanizada ou aqueles recém-chegados 
e "modernos"(os paulistas) buscam vencer a disputa territorial com os índios 
negando-lhes o direito a um território digno e atiçando o preconceito ("muita terra 
para pouco índio", "preguiçosos que vivem fazendo festa") junto aos seus vizinhos 
pobres. 

A Funai - que deveria atuar enquanto órgão de defesa dos interesses dos povos 
indígenas e guardião legal das terras ocupadas por eles - acabou por interpor-se 
localmente como uma espécie de mediador institucional do conflito - daí as várias 
(quatro) delimitações conciliatórias da área Krikati propostas por aquele órgão e que 
se sucederam ao longo das décadas de 1970 e 1980 - e que só serviram para 
aumentar o clima de tensão na região, protelando e escamoteando o problema. 

Hoje, com a demarcação física sendo executada com a cobertura de policiais 
federais, a situação de tensão chegou a seu ponto extremo: o apoio, ainda que 
velado do atual Governo do Estado do Maranhão aos índios e à Funai- isolando, até 
certo ponto e por um momento, as elites políticas locais contrárias à demarcação - 
talvez favoreça um final mais justo para os índios e os pequenos posseiros - se as 
promessas de indenização justa por parte da Funai e dos órgão aliados (Eletronorte e 
CVRD) de fato se concretizarem. 

Levantamento de Projetos governamentais e não-governamentais em 
curso na região 

Governamentais: pavimentação da rodovia MA-280 que corta a área, 
interligando Montes Altos a Sitio Novo e Grajaú; Fundo Constitucional do Nordeste 
(FNE), por meio de financiamento à produção agropecuária; influências: MA 
Carajás/ alvará de pesquisa mineral/ linha de transmissão. 

Não-Governamentais: "Projeto Frutos do Cerrado", elaborado pelo Centro de 
Trabalho lndigenista, envolvendo a Cooperativa dos Pequenos Produtores 
Agroecologistas de Montes Altos e os índios Timbira congregados na Associação 
Vyty-Cati, que recebeu apoio do PPG7, subprograma PD/A 

5.12.2.2.2. Terra Indígena Krahô 

Nome 

r: 
r: 

r: 

r 
r: 
r: 

r: 
r: 

r: 

r: 
r: 

r: 

r. 

r: 

r: 

Í' 

r: 
Os Krahô estão classificados como Timbiras Orientais e pertencem ao tronco 

lingüístico Jê, A origem da denominação Krahô é desconhecida pelos atuais 
integrantes do grupo. O termo aparece na literatura em meados do século XIX , 
possivelmente dado por colonos da região. Na verdade os atuais Krahô resultaram 
da junção, nas primeiras duas décadas do século XIX, de duas etnias: os Pãrecemekre 
(ou Kenpocatêjê} e os Mãcamekra. Estas autodenominações ainda são reconhecidas 
pelos índios. 

r: 

r: 
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Localização 

Os Krahô estão localizados em um território de 3 .200 Krrr', entre o rio Manoel 
Alves Pequeno e o rio Vermelho, um afluente do rio Manoel Alves Grande, na bacia 
do rio Tocantins. A área Krahô está situada nos municípios de Goiatins (antiga 
Piacá) e ltacajá, ao norte do estado do Tocantins. 

No início do século XIX, os Krahô habitavam a região banhada pelo curso 
inferior do rio Balsas e seus afluentes, Neves e Macapá, no Maranhão. 

População 

Atualmente os Krahô estão distribuídos em 08 aldeias circulares: Pedra Branca, 
Pedra Furada, Manuel Alves, Santa Cruz, Calheiro, Cachoeira, Rio Vermelho, Aldeia 
Nova e Forno Velho e em 04 núcleos residenciais: Lagoinha, Riozinho, Roça do 
Aleixo e Morro do Boi. Nas aldeias Krahô encontramos descendentes dos Apínaié, 
Apaniekra e Xerente e dos extintos Kenkatejê, que tiveram sua aldeia massacrada em 
1913 por fazendeiros locais. 

A população atual é de 1423 índios distribuídos pelas seguintes faixas 
etárias": F M 

- - - - - 
01 -05 128 109 

06- 09 103 102 

10-14 85 95 

15 -19 87 86 

20-29 92 96 

30-39 72 65 

40-49 37 46 

50- 59 16 22 

60-69 17 18 

70- 79 28 26 

+ 80 12 19 

. ....,, 

- 
-· 
- 

(*) neste quadro não estão computados 62 pessoas (das aldeias Riozinho e 
Serra Grande) cujo censo realizado pela Funai não discriminou por faixa etária. 

Assisténcis: 

Os Krahõ estão subordinados à Funai através da Administração Regional de 
Araguaína (TO) sendo que a Funai mantém na área 04 Postos de Assistência (PINs). 
Entretanto a assistência na área, nos campos de saúde e educação, é precária. Aliada 
as dificuldades crônicas da Funai e o total desconhecimento da realidade indígena 
por parte das Secretarias Estaduais de Educação e Saúde, a dificuldade de acesso a 
grande parte das aldeias é grande. 

Em 1975 os Krahô foram alvo de um projeto de Desenvolvimento Comunitário 
realizado no âmbito da Funai, que viria a alterar o modo de relacionamento de 
algumas de suas aldeias com o Estado, iniciando uma nova etapa em suas relações 
com a sociedade nacional. Estes projetos, de caráter experimental, foram 
desenvolvidos em quatro áreas indígenas diferentes, consideradas como 
emblemáticas da problemática indígena de então. 

- 
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A área Krahô tem um total de 08 aldeias e 04 núcleos populacionais onde 
funcionam 11 escolas, de modo intermitente e com variações significativas entre si. 
o total de alunos é de 482 alunos; são 19 os professores e monitores indígenas 
contratados ou pela Funai, Estado do Tocantins (SEDUC) e por uma ONG, o CTJ. 

Situação Atual da Terra 

A área Krahô (Kraolândía) encontra-se Homologada e Registrada no CRJ e SPU 
Decreto 99062 de 07 /03/90 homologa a demarcação (DOU 08/03/90) Reg. CRI de 
Goiatins, Matricula 1377 Liv 2.F Fl 269 em 10/03/92 Registro CRI de ltacajá, 
Matrícula. 2150 Livro 2-F Fl 100 vem 10/03/92. Registro SPU TO -29 em 1990, 
com extensão de 302.533 ha. Localiza-se nos municípios de Goiatins e ltacajá (ver 
Anexo 2). 

Os Krahô tiveram seu território atual delimitado em 5 de agosto de 1944, 
através de um decreto do Governo de Goiás que lhes concedia o uso e gozo das terras 
que ocupavam. Este ato foi decorrente de um ataque de fazendeiros locais à duas 
aldeias Krahô, quando 26 índios foram mortos. O Governo Federal foi acionado por 
um antigo missionário batista que havia vivido entre os índios entre 1926 e 1938. 
Imediatamente foram tomadas as devidas providências, sendo que os dois 
fazendeiros considerados como responsáveis foram condenados a sete anos de prisão 
e alguns outros a penas menores. Foi após esse massacre que o SPI instalaria um 
posto de serviço junto às aldeias e o Governo de Goiás lhes de1imitaria o território. 
Há uma correção de limites (no sudoeste da área) reivindicada pelos índios. 

Modo de Vida 

r: 
r: 

r: 

r: 

r: Os Krahô - como os dois grupos Canela do Maranhão - continuam mantendo 
seus padrões sócio-culturais tradicionais sem muitos problemas. O isolamento 
relativo da área - e sua distância em relação aos pólos mais dinâmicos e modernos 
da região - contribuiu (e contribui ainda) para este fato. Cerca de 85% do território 
da área Krahô é constituído de cerrado típico, onde os índios caçam, coletam, 
plantam roças de subsistência que incluem arroz, feijão, fava e mandioca. 

As aldeias mais populosas estão próximas de Itacaiá, enfrentando problemas 
de subsistência por falta de caça e dificuldades na recuperação das capoeiras para 
roça, que precisariam de descanso por uns oito a dez anos. Os índios obtém dinheiro 
com a venda de artesanato (pouco), com a aposentadoria dos velhos, e com 
pequenos serviços que eventualmente os mais jovens prestam nas cidades vizinhas 
ou estabe1ecimentos agrícolas da região. Os mais velhos viajam muito para centros 
urbanos maiores, vendendo artesanato e sua imagem de "índio puro". Esta prática já 
vem de longa data e através dela os Krahô passaram a construir uma rede de 
"amigos" pelo Brasil afora. 

r 
r 

r: 
r: 

r: 
r: 
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Caracterização do ambiente regional e grau de inserção da população 
indígena nesse ambiente 

' - -· 
Os municípios onde se insere a Kraholãndia, se caracterizam pela pobreza de 

suas economias, restritos às tradicionais culturas do ciclo anual (mandioca, arroz, 
milho e feijão) e à criação de gado - em geral extensiva. Estas atividades são as 
principais nesta região desde os primeiros tempos da colonização, em meados do 
século passado. 

Ocupando extensa área de cerrado, os Krahô estão cercados por pequenos 
proprietários, 80% dos quais vêm ainda utilizando as pastagens naturais dos 
cerrados e suas matas de galeria para sobreviverem. As relações estabelecidas com 
muitos destes vizinhos é pacífica, envolvendo a troca quase cotidiana de bens e 
serviços. 

Levantamento de projetos governamentais e não-governamentais em 
curso na região 
Governamentais ou com apoio dos Governos Federal e Estadual: 

Hidrovia Araguaia-Tocantins 
Estrada de Ferro Norte-Sul 
Asfaltamento das rodovias TO - 222 (Araguaína - Filadélfia) e MA - 330 (Balsas a 

Alto Parnaíba) 
PRODECER IV 

Não-Governamentais 
Projeto "Frutos do Cerrado", coordenado pelo CTI e executado por 11 entidades de 

pequenos produtores rurais e pela Associação Indígena Vyty-Cati, para a coleta e 
processamento de frutas nativas da região (polpas congeladas), visando o 
aproveitamento não-predatório dos recursos naturais e geração de renda; conta 
com recursos do Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PP 
G7. 

- -· - - - - - 
- 

- 
5,12.2.2.3. Terra Indígena Apinajé 

Nome - 
Os Apinaié estão classificados como Timbiras Ocidentais e pertencem ao tronco 

lingüístico Jê. Apinayé ou Apinajé não é autodenornínação do grupo, porém é 
atualmente a forma com os quais se designam e são designados pelos demais grupos 
Timbira e por seus vizinhos regionais. No vocábulo Timbira Oriental, o sufixo yê/jê 
assinala coletividade. 

Curt Nimuendajú fornece outras designações para o grupo, todas elas 
derivadas do termo hõt: - hõto entre os Timbira Orientais, que significa "canto" e se 
refere ao território tradicional dos Apinajé localizado no "canto" formado pelo 
Araguaia e Tocantins, região conhecida como Bico do Papagaio. 

Localização 

- 
- 
- Os Apinaié nunca deixaram de habitar a região compreendida pela confluência 

Araguaia/ Tocantins e cujo limite meridional era dado, até o início deste século, 
pelas bacias dos rios Mosquito (no divisor de águas do Tocantins) e São Bento (no 
Araguaia). Atualmente a Área Indígena Apinajé está localizada nos municípios de 
Tocantinópolis e Itaguatins, no extremo norte do Estado do Tocantins. A área 
Apinajé sofre o impacto das rodovias Transamazônica e T0-291 e é cortada ainda 
por outra rodovia estadual, a T0126, que liga Tocantinópolis a ltaguatins. 

- 
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População 

As referências históricas apontam o seguinte quadro populacional: 

,r 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r 
r: 
r: 
,. 

data fonte número de fndios 

século XIX Cunha Matos 4.200 

1859 Ferreira Gomes 2.000 

1897 Coudreau 400 

1926 Snethlage 150 

1928 Nimuendajú 150 

Esses dados mostram que em menos de 60 anos os Apinajé tiveram sua 
população reduzida em mais de 90%. A partir de meados deste século a população se 
estabiliza e inicia um rápido processo de recuperação demográfica, como aponta os 
seguintes dados: 

, r 
r> 

r 
r 
r' 
r> 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r 
r: 
r 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r 
r 
r: 
r> 
r 

data fonte número de índios 

1967 Matta 253 

1977 Waller 364 

1980 Galvão 413 

1985 Funai 565 

1993 CT1 780 

1997 Funai 1.025 

A população Apinajé atual, segundo censo da Funai (ADR/Araguaína1997) é 
de 1.025 pessoas distribuídas pelas seguintes faixas etárias: 

IDADE F M 

1-5 155 208 

6-9 60 69 

10-14 70 48 

15-19 45 60 

20-29 70 57 

30-39 43 33 

40-49 27 19 

50-59 17 04 

60-69 04 08 

70-79 08 06 

+ 80 06 06 
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- Situação Atual da terra 

A Area Indígena Apinajé encontra-se demarcada e com registro no CRI e 
SPU ( Dec, 90969 de 14/02/85 /DOU 15/02/85. Reg CRI de Tocantinópolis. Matr 
957 Liv 2-C Fl 63 em 07/11/86 .Reg SPU GO 382, 2-TO em 15/03/89). Os Apinajé 
reivindicam a ampliação da área, tendo a Funai através da portaria 429 de 
27 /04/94, instituído grupo de trabalho que identifica a área indígena Apinajé li, 
em trâmites dentro do órgão indigenista para levantamento fundiário. 

extensão: 141. 904 ha 

- - - 
- municípios: Tocantinópolis, São Bento e ltaguatins 

A área de ocupação tradicional Apinajé vem sendo invadida desde a primeira 
metade deste século. Em 1940 o SPI instala um posto entre esses índios com a 
justificativa de exercer um melhor controle dos invasores e mediar os conflitos entre 
índios e civilizados. Desde então e até 19 75, sucedem-se os ofícios de agentes do SPl 
e posteriormente da Funai narrando episódios de conflitos e pedindo a demarcação 
da área Apinaié. Entre 1975 a 1982 são instituídos pela Funai vários GT para 
delimitação da área Apinajé tendo sido iniciado, em 19 79, o processo de demarcação 
física da área, que teve de ser suspenso por imposição dos índios que discordavam 
dos limites que lhes estavam sendo impostos. 

Os Apinaié tiveram parte de suas terras reconhecidas pelo Estado brasileiro em 
fevereiro de 1985, após terem interrompido o tráfego da Transarnazônica e terem 
iniciado "por conta própria" com o apoio de guerreiros Krahô, Xerente, Xavante e 
alguns Kayapo, a demarcação de seu território. 

Por ocasião da luta pela demarcação física, esta área estava ocupada por 641 
invasões, com um total aproximado de 5 mil pessoas, cujos ocupantes foram 
indenizados por suas benfeitorias com recursos do Convênio CVRD/Funai e 
intimados a deixar a área demarcada. Somente não foram indenizadas as famílias 
que residiam no limite norte da área, a região do ribeirão Pecobo, onde a Funai não 
havia realizado o levantamento fundiário necessário para o cálculo das indenizações. 

Somente agora, em abril de 1997, doze anos após a demarcação física da área, 
a Funai, através da Resolução 44, reconhece como de boa-fé os ocupantes não-índios 
da região acima do Pecobo, responsabilizando-se pelo pagamento de suas 
benfeitorias, procedimento necessário para a extrusão desta parcela do território. 
Em junho de 97 a Funai, através da DAF (Departamento de Assuntos Fundiários) 
iniciou o pagamento destas indenizações. Segundo dados da ADR de Araguaína, 
foram indenizadas cerca de 30% das famílias a serem retiradas. 

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

Contudo, a área demarcada em 1985 pelo decreto nº 95.960, não era aquela 
pleiteada pelos índios, não tendo sido incorporado em seus limites, uma porção de 
seu território, nos limites sul/sudeste: as áreas dos rios Mumbuca e Gameleira , 
férteis e vitais para a reprodução dos habitantes da maior das aldeias Apinajé, a 
aldeia São José., que vinha sendo exigido desde a primeira proposta de delimitação 
feita pela Funai em 1979. Na ocasião os Apinaié interrompem a demarcação que 
estabelecia uma área de 85.000 ha, exigindo que estas suas terras, na beira do 
córrego Gameleira até o ribeirão Cruz fossem incorporadas a área que estava sendo 
demarcada. Assim, em 1980, a Funai propõe uma área de 102.000 ha , 
acrescentando justamente esta faixa de terras férteis ao longo do Gameleira. 
Entretanto esta área só seria encaminhada para apreciação do GETAT, em abril de 
1983. Durante este período foram inúmeras as pressões para que os Apinaié da 
aldeia São José abandonassem este pleito se retirando mais para o interior da área. 

-· - - - ._; - - 
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A proposta de 1985 encaminhada pela Funai para decisão do MEAF (Ministério 
Extraordinário de Assuntos Fundiários) incluía esta parcela do território tradicional 
dos Apinajé. Entretanto a Funai foi voto vencido e esta área não foi incluída na área 
do decreto. 

Os Apinajé desta aldeia são os que mais sofreram reduções sistemáticas em 
seu território, desde o início deste século, com a expansão da vila de Tocantinópolis 
e, na década de 70, com a construção da Transamazõnica e da rodovia Belém 
Brasília. Desde o dia posterior à edição do decreto de demarcação, em 1985, o 
pessoal da aldeia São José vêm demonstrando seu inconformismo em relação às 
parcelas perdidas de seu território. 

Assim, após a demarcação, ainda em 1985, a FUNA[ enviou dois Grupos de 
Trabalho para a redefinição dos limites da AI Apinaié, sem entretanto, dar 
continuidade ao processo. A partir de 1986, alegando que o decreto nº 94.945 
impedia a redefinição dos limites de qualquer Area Indígena enquanto todas as 
demais áreas indígenas já aprovadas no país não estivessem regularizadas, a FUNAI 
deixa de considerar o pleito dos Apinajé. A partir de 1991, quando da assinatura do 
decreto presidencial nº 22 (que altera os procedimentos e as normas para a 
regularização das áreas indígenas do país), os Apinajé, com o apoio do CTI, 
pressionam a FUNAI para reabrir a questão, conseguindo que a Comissão Especial 
de Análise considerasse pertinente o estudo do seu caso. 

Em 27 de abril de 1994 a FUNAI assinaria a Portaria n" 0429/94, criando o 
Grupo Técnico de Revisão da Área Indígena Apinaié.O GT instituído inclui parte 
desta área reivindicada pelos Apinajé, criando a proposta de área, denominada nos 
processos internos da FUNAI como T.I. Apinaié ll. O processo encontra-se, no 
momento aguardando a realização do levantamento fundiário na área a ser 
acrescida como condição para seu encaminhamento para a decisão do Ministro da 
Justiça. 

Assistência 

r: 
r: 

r: 
r: 

r· 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

(' Os dois Postos Indígenas mantidos pela FUNAJ nesta área (Apinajé e São José) 
estão jurisdícionados à ADR de Araguaína (TO). O PIN São José atende à aldeia do 
mesmo nome (a maior aldeia Apinajé e sede do PIN), além das aldeias Patizal e 
Cocalinbo. Estas aldeias estão situadas a leste da área indígena. Um chefe de posto 
da FUNAI coordena os trabalhos de assistência nestas três aldeias. O PIN Apinajé 
atende as aldeias de Mariazinha (sede), Riachinho, Bonito e Botica, todas situadas à 
oeste da área. Quando da demarcação da área, em 1985, existiam 2 aldeias, São 
José e Mariazinha. Após a demarcação, a aldeia São José cindiu-se, dando origem a 
outras duas, Cocalinho e Patizal; a aldeia Mariazinha por sua vez deu origem as 
outras três aldeias (Bonito, Riachinho e Botica}. 

Beneficiários do Convênio CVRD/FUNAI, os Apinajé receberam no período de 
abrangência do Convênio, 1982 a 1991, vários recursos ( trator de esteira, 
caminhões, garagens, banheiros, etc.) que cm nada contribuíram para a melhoria da 
qualidade de vida dos índios. 

Modo de Vida 

,,..... 

r 
r: 

Até a década de 1940, os Apinaié mantinham, com rigor, seu sistema ritual 
operante - e com ele toda a estrutura social e cultural que os aproximavam e 
afastavam, ao mesmo tempo, dos demais Timbira. As fotografias tiradas por Curt 
Nírnuendaiú - o "pai" da etnologia científica brasileira - entre estes índios, nos anos 
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1930, são chocantes: os homens ainda nus, toras de corrida espalhadas por todos os 
cantos da aldeia (a marca da intensidade da· vida ritual), o rigor dos enfeites e 
adereços usados pelos rapazes e "donzelas associadas" nos flagrantes dos rituais de 
iniciação tomados por Nimuendaiú, tudo isso causa espanto, admiração e uma certa 
inveja nos Timbira que hoje revêm estas fotos. A depopulação drástica que 
sofreram, aliada ao engajamento imposto pelo SPI e posteriormente FUNAI nas 
atividades produtivas de coleta e quebra de coco, vieram a interferir neste quadro, 
contribuindo para a determinação de um outro horizonte de futuro que o 
"continuar sendo índio" e no conseqüente abandono do calendário ritual como 
norteador das atividades econômicas. Atualmente, depois da área demarcada e de 
uma ré-aproximação mais intensa com os demais grupos Timbira, acentuada pela 
participação na Associação Vyty-Cati, os Apinajé vem retomando com maior 
empenho alguns de seus rituais. 

Levantamento de projetos governamentais e não-governamentais em 
curso na região 

Governamentais 

A Terra Indígena Apinajé sofre a interferência de 3 estradas: 

- TO 126 que liga os municípios de Tocantinõpolís e Itaguatins, passando por 
Maurilãndia, seccionando no sentido norte-sul todo o território em seu lado leste; ao 
longo de seu eixo estão localizadas as aldeias do PIN Apinajé (Mariazinha, Botica, 
Riachinho e Bonito). 

- BR230, a Transamazônica, que atravessa a área aproximadamente por 30 
Km e continua como limite da Terra Apinaié em sua parte oeste. Na faixa de 
influência desta estrada encontram-se as aldeias do PIN S.José (Cocalinho, Patizal e 
São José). 

- TO -134, trecho município de Anjico ao entroncamento da BR230, seguindo 
até Tocantinópolis, sendo, em um trecho, limite sul da área. Esta estrada passa a 
poucos km da aldeia S. José. 

As três estradas, de terra, estão em obras com vistas a seu asfaltamento. 
Recentemente, início de junho, o IBAMA interditou as obras da BR230, em seu 
trecho Araguatins-Estreito, exigindo o licenciamento ambiental para o 
prosseguimento das obras. É muito difícil para a FUNAI implementar, de forma 
isolada, procedimentos eficazes para a defesa dos territórios indígenas. 

UHE {projetada) de "Serra Quebrada" afetará diretamente a terra indígena. 
Hidrovia Araguaia-Tocantins. 
Estrada de Ferro Norte -Sul. 
Projeto Ferro-Carajás. 

Não-Governamentais 

Projeto da Associação Tirnbira Vyty-Cati busca retomar a produção extrativista na área 
indígena. 
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5.12.2.2.4 Timbira: Modo de Vida e Uso dos Recursos Naturais1 

r: 
r: 

Organização Social e Meio Ambiente 

Os cerrados do Brasil Central, muito tempo antes da colonização portuguesa, 
constituem-se no habitat privilegiado de um grande conjunto de sociedades 
indígenas chamadas, pela literatura etnológica, Jê. Os Kaiapó, os Bororo, os Karajá, 
os Timbira e os Akwen (Xavante e Xerente) dominavam uma vasta extensão destes 
cerrados, que ia do norte de São Paulo, sul de Minas ao sul do Maranhão/sudeste do 
Piauí e do oeste da Bahia ao leste do Mato Grosso. 

Estas sociedades têm em comum uma sofisticada organização social (com 
vários sistemas de metades cerimoniais e grupos rituais - sem paralelo no contexto 
das sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul), aldeias relativamente 
populosas e de serem predominantemente caçadores-coletores, praticando - 
antigamente mais do que hoje - apenas uma horticultura centrada em tubérculos. 

A adaptação destas sociedades ao ambiente dos cerrados atingiu um tal 
requinte que impressionou os primeiros estudiosos europeus, que, perplexos, 
indagavam como seria possível se constituírem, sobre uma base material tão pobre 
(isto é, sem cerâmica, sem agricultura desenvolvida, sem tecelagem), sociedades 
requintadas, demograficamente importantes e, sobretudo, expansionistas. De fato, 
antes do contato dizimador com os europeus - que se inicia no final do século XVII - 
estas sociedades possuíam aldeias circulares ou semicirculares com 2 mil a 3 mil 
pessoas. 

A região dos cerrados, com seus amplos horizontes - que lhes permite urna 
movimentação fácil {todos os Jê são andarilhos e corredores) e a possibilidade de 
explorarem, simultaneamente, as várias fisionomias vegetais que caracterizam o 
cerrado (matas de galeria, cerradões, campos, etc. ) sedimentou nos Jê o que se 
chama de "cultura de cerrado". 

r: 

r: 
r: 
r' 
r: 
r 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 

r: 
r: 

Mesmo quando compelidos a viverem em outros nichos ecológicos (como os 
Kayapó ou os Gavião Paracateiê do Pará), os Jê fazem esforços para recompor de 
algum modo seu antigo habitat (as matas de apêt dos Kayapó - "cerrados" 
cultivados e manejados por eles - ou os "caminhos de corrida de tora" abertos na 
floresta de terra firme pelos Paracatejê do Pará). Os Jê estão extremamente 
adaptados aos cerrados e em função disto acredita-se que ocupam a região há pelo 
menos três mil anos. r: 

r 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 

.- 
1 Os Timbira caracterizam-se pelo seu tradicionalismo ou "conservantismo" cultural. Apesar dos 

150 anos de contato, continuam mantendo a língua como um sistema vivo e operante, a sua 
organização social e política, a circularidade de suas aldeias e a profusão de seus rituais. As descrições 
sobre a morfologia social e o modo de vida aqui consignadas, são válidas ou se aplicam, grosso modo, 
para os Krahô, Krikati e Apinajé (as diferenças são "dialetais" digamos assim) - o que nos livra de 
trazer para o escopo deste trabalho sutilezas comparativas que só interessam aos especialistas. 

r: 
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Os Krahô - como os dois grupos Canela do Maranhão - continuam mantendo 
seus padrões socioculturais sem muitos problemas. O isolamento relativo da área - e 
sua distância em relação aos pólos mais dinâmicos e modernos da região - 
contribuiu (e contribui ainda) para este fato. Cerca de 85% do território da área 
Krahô é constituído de cerrado típico, onde os índios caçam, coletam, plantam roças 
de subsistência nas matas de galeria ou de encostas, onde cultivam em pequena 
escala o arroz, feijão "trepa-pau", fava, mandioca, batata-doce, inharnes, guandu, 
abóbora, melancia, mamão e banana. As aldeias Krahô mais populosas estão 
próximas de Jtacajá e enfrentam graves problemas de subsistência por falta de caça e 
dificuldades na recuperação das capoeiras para roça. 

Até a década de 1940, os Apinajé mantinham, com rigor, seu sistema ritual 
operante - e com ele toda a estrutura social e cultural que os aproximavam e 
afastavam, ao mesmo tempo, dos demais Tirnbira. As fotografias tiradas por Curt 
Nimuendajú - o "pai" da etnologia científica brasileira - entre estes índios, nos anos 
1930, são chocantes: os homens ainda nus, toras de corrida espalhadas por todos os 
cantos da aldeia (a marca da intensidade da vida ritual), o rigor dos enfeites e 
adereços usados pelos rapazes e "donzelas associadas" nos flagrantes dos rituais de 
iniciação tomados por Nimuendajú, tudo isso causa espanto, admiração e uma certa 
inveja nos Timbira que hoje revêm estas fotos. A depopulação drástica que 
sofreram, aliada ao engajamento imposto pelo SPI e posteriormente FUNAI nas 
atividades produtivas de coleta e quebra de coco, vieram a interferir neste quadro, 
contribuindo para a determinação de um outro horizonte de futuro que o 
"continuar sendo índio" e no conseqüente abandono do calendário ritual como 
norteador das atividades econômicas. Atualmente, depois da área demarcada e de 
uma ré-aproximação mais intensa com os demais grupos Timbira, acentuada pela 
participação na Associação Vyty-Catí, os Apinajé vem retomando com maior 
empenho alguns de seus rituais. 

Os Krikati, por força da invasão de suas terras por mais de 500 famílias de 
"posseiros", dispõem de poucos recursos do seu ambiente. Por conta desta situação - 
e por imposição de uma política equivocada da FUNAI - estão residindo desde o 
início dos anos 1970, numa única aldeia. A convivência forçada entre subgrupos 
autônomos é a causa da instabilidade política permanente que se verifica entre eles 
(cujo reflexo imediato são as constantes trocas de chefes) que, somada a situação de 
tensão advinda da indefinição sobre a demarcação de seu território, favorecem o 
clima de "fuxico" permanente em que vive a aldeia São José. Mas a presença de 
muitos velhos, por outro lado, propicia as constantes "festas" em vive a aldeia, 
aliviando um pouco o clima de tensão ali reinante. 

Chefia e Representação Política 
Uma aldeia Timbire se constitui em um "grupo local" autônomo, isto é, que 

age politicamente e se apresenta frente as outras aldeias como unidade. Esta 
autonomia é gerada em e por um processo de cisão que leva algumas famílias a se 
desligarem da aldeia-mãe, por razões diversas (em geral, por acusações de feitiçaria 
ou por fuxico das mulheres). Mas esta autonomia só se completa quando o novo 
grupo tem condições reais de realizar sem concurso das demais aldeias, os rituais 
mais importantes do ciclo anual (ver infra, p. ). Esta unidade do grupo local se 
manifesta ainda na chefia (o pa'hi possui delegação dos grupos domésticos para 
decidir autonomamente sobre os interesses da aldeia - kri) e na utilização exclusiva 
de uma porção do território para caça e coleta (quando uma nova aldeia é formada, 
seu local de instalação é em geral acertado com os membros remanescentes da aldeia 
original, de forma a não sobrepor seus territórios de caça, fonte constante de atritos 
entre as aldeias). 
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,. 
Cada aldeia tem seu "chefe" (pa'hi), como já foi dito, e possue autonomia de 

decisão; não existe nenhum outro poder, que acima das aldeias, representaria todas 
aldeias Krahô ou Apinaié ou Kricati (como um conselho de chefes ou algo parecido). 
Mais recentemente, alguns Krahô das aldeias situadas ao sul da área, constituíram, 
com apoio de um padre e um funcionário da FUNAJ, uma associação civil sem fins 
lucrativos, denominada Cààpéj (pátio grande), com sede no interior da área indígena; 
as aldeias das margens do rio Vermelho também passaram a integrar uma outra 
associação formal indígena, denominada Vyty-Cati (ryty grande, com sede em 
Carolina e apoiada pelo CTI e congregando outras aldeias de povos Timbira); os 
Krikati também constituíram uma associação recentemente. Mas estas associações 
não tem mandato nem representação para tomar decisões pelas aldeias ou pelos 
Timbira "em geral". Por mais que se tente (a FUNAI ou pessoas de fora, amigas dos 
índios, que vêm nesta generalidade um avanço político para eles), a autonomia 
política do grupo local ainda prevalece. 

Mo,fologia Social e Subsistênda 

r: 
r: 

r· 
r: 

Do ponto de vista da sua morfologia, as aldeias Timbira tem as suas casas 
dispostas em um círculo cujo centro é um área também circular e limpa (o pátio ou 
càà ). Ligando as casas, tem-se um caminho sempre mantido limpo, o kr'i.capé; deste 
caminho nasce um outro, mais estreito (prycarã), que saindo da frente de cada casa 
leva até o pátio. Lembra a forma de uma laranja cortada transversalmente ou uma 
roda de bicicleta com poucos aros. 

As atividades quotidíanas nas aldeias obedecem a um calendário ritual, 
regulado pelas atividades do "pátio", centro das aldeias circulares e lugar da cena 
política propriamente dita e dos homens. Ali, toda manhã e no final da tarde, os 
homens se reúnem com os "governadores" para decidirem ou avaliarem as 
atividades do dia (quem vai para a roça, quem vai caçar etc.) ou as atividades 
necessárias para a conclusão ou prosseguimento de wn ritual em curso. Os 
"governadores"(sempre dois jovens) são escolhidos pelos mais velhos e pertencem 
necessariamente à metade sazonal que "domina" a aldeia: se no "Verão" (estação 
seca) pertencem à metade Wacmej~; se no "Inverno" (estação das chuvas), devem 
pertencer à metade Catãmjê. O pátio é o lugar das atividades rituais e da vida 
pública: tudo o que chega ali (sejam pessoas de fora ou bens materiais ou 
simbólicos) tem que ser visto por todos, participado com todos ou dividido com a 
totalidade da aldeia. 

O kricapé, ao contrário, é o lugar da mulher, da vida privada e das atividades 
cotidianas de subsistência; aqui nada se divide porque se está entre parentes. A casa 
é da mulher, assim como a roça, locais onde tem lugar as atividades de geração e 
procriação dos filhos. A "casa" ('kré) constitui o "grupo doméstico", unidade social 
que inclui uma mulher, seu marido e filhos, casados ou não. Logo, numa mesma 
casa, é possível encontramos de duas a quatro famílias elementares 
(pai/mãe/filhos). Em cada casa, seus membros maiores atuam juntos para prover a 
subsistência dos filhos, obrigando os genros a trabalharem na roça das sogras e a 
repartir a carne conseguida (o homem sempre deixa um pedaço da caça abatida por 
ele na casa da sua mãe e irmãs; mas é obrigado a dar a maior parte para sua 
mulher e filhos). 

Estes fatos são acentuados pela regra de residência uxorilocal (que determina 
que, com o matrimônio, o homem vá residir na casa da mulher, isto é, com a sogra) 
e fixa as atividades de subsistência e procriação em torno da mulher, fazendo os 
homens "circularem" entre duas casas (aquela da sua mãe, onde nasceu e foi criado 
e a aquela onde vai gerar sua descendência) e pelos matos e cerrados, atrás da caça. 
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A regra de residência é responsável ainda pela constituição de outro grupo 

social, mais abrangente que o grupo doméstico, o segmento residencial: quando uma 
a família elementar já possui filhas em condições de casamento, ela constrói uma 
nova casa ao lado da casa de sua mãe. Portanto, numa aldeia Timbira, sempre 
teremos um linha de casas formada por um grupo de irmãs, que se ajudam 
mutuamente na tarefa de sustentação dos seus filhos. E a nomenclatura e regras de 
parentesco enfatizam esta soJidariedade das irmãs ao determinar que todos nascidos 
num mesmo segmento residencial (e numa mesma geração, claro) são chamados e 
tratados como "irmãos" (isto é, os filhos de irmãos de mesmo sexo são "irmãos" e 
não "primos", como entre nós; logo, os filhos das irmãs são "filhos" e não 
sobrinhos). Coerente com estas regras, os maridos das irmãs são tratados também 
como "maridos" (e não cunhados), e as relações sexuais entre eles toleradas. A regra 
é simples e clara: se as irmãs (ou irmãos) são "iguais" {porque gerados numa mesma 
"casa"), então os homens (e mulheres} permitidos a uma (ou um) são permitidos(as) 
às demais. 

O sistema de nominação 

- 

- - - - - 
"As pessoas passam, mas os nomes perduram". Toda perpetuidade e dinâmica 

da estrutura social Timbira são dados e estabelecidos pelo sistema de nominação. Os 
nomes pessoais integram um estoque finito (é raro - mas não impossível - criarem 
se nomes pessoais novos) que "pertencem" ou estão vinculados a determinados 
"segmentos residenciais": as mulheres agem como "donas" dos "seus" nomes e são 
responsáveis pela sua transmissão. 

Muito antes de uma criança nascer o conjunto da sociedade já sabe o nome que 
terá, seia masculino ou feminino. A regra geral de transmissão determina que dois 
"irmãos" (e o espectro genealógico preenchido por esta categoria é amplo) de sexo 
opostos, ao se tratarem com o termo ituarémeinxi (o "irmão" falando) e ituarémehü 
("irmã" falando) transmitem seus nomes pessoais para o "sobrinho" ou "sobrinha" 
(ituaré), que passa a chamar o tio nominador de kêtti e a tia nominadora de tyj. Ao 
herdar o nome pessoal, os sobrinhos herdam também todas as posições sociais dos 
tios norninadores. seiam elas posições de parentesco, cerimoniais ou rituais. Isto 
quer dizer que, ao dizer o seu nome para um terceiro (de uma outra aldeia), um 
Timbira já saberá de antemão a qual das metades cerimoniais este indivíduo 
pertence, se é seu "parente" ou seu "afim" e sobretudo, quais as mulheres ou 
homens que lhes são permitidos ou proibidos. Está demonstrado (in Ladeira, 1982) 
que para a "casa" onde vai o nome não vai o cônjuge e vice-versa. A dinâmica e a 
teia responsável pela estrutura social Tirnbira é dada por estes dois sistema de trocas 
vinculados: a troca de nomes e a troca de cônjuges, sistemas estes que fundam e 
determinam as relações de aliança entre os grupos domésticos e segmentos 
residenciais de toda e qualquer aldeia Timbira. 

As mulheres e as roças 

- 

- - 
- - - ._· 

- - As roças de subsistência - que pertencem às mulheres - são abertas na matas 
de galeria ou de encosta mais ou menos distantes das aldeias, que se localizam 
sempre perto de pequenos ribeirões e em lugares altos, com boa visão, 
preferencialmente na "chapada" (põpej) - com predominância de uma fisionomia 
vegetal de cerrado (senso estrito). Naquelas matas, os solos são mais argilosos e 
ricos em nutrientes. A média colocada por grupo doméstico é de 1,5 hectares (ou de 
0,5 há por família elementar). Os homens são responsáveis pela "broca" (desbaste da 
vegetação arbustiva), a derrubada e o plantio do arroz; as mulheres participam da 
semeadura do milho, mandioca e demais gêneros (fava, inhame, feijões, batata 
doce, abóbora, melancia, amendoim, mamão e banana). 

- - 
- - - 

320 TP.:TO Pkl~CIPAl - 



r: 
r: 

As roças Timbira não diferem daquelas observadas em outros grupos indígenas 
sul americanos - e que se diferenciam bastante daquelas dos regionais vizinhos. 
Enquanto as roças destes últimos privilegia o arroz e a mandioca, plantados 
separadamente, as roças indígenas aparentam um certo caos, apresentando um mix 
de espécies: utilizam-se de um método de consorciamento de fazer inveja a qualquer 
agrônomo-ecologista. O arroz, o milho e a mandioca são plantados antes, com 
pequenos intervalos de tempo (novembro/dezembro) e intercalados ao longo de toda 
extensão do roçado; depois são plantados, em setores específicos, os inhames e a 
batata-doce (janeiro); após a colheita do milho verde (março), são plantados as favas 
e o feijão "trepa-pau" junto aos pés do milho deixados para secar; nas Ieiras 
remanescentes da coivara são plantadas abóboras e finalmente são distribuídas pela 
área mamão e banana. A vida útil de uma roça é determinado pelo ciclo da 
mandioca (9 a 1 O meses) e da banana. 

Os Apinajé e os Krlkati, receberam como benefício do Convênio CVRD-FUNAI, 
maquinário e implementos agrícolas sofisticados. As roças "da FUNAI" abertas com 
estes equipamentos servem, no passado mais do que hoie, para prover o PIN de um 
"excedente" (de arroz basicamente) para fazer frente às suas necessidades. Os índios 
eventualmente recebem alguma parte deste "excedente": mas as roças familiares de 
subsistência nunca deixaram de ser colocadas por aqueles índios, independentemente 
do tamanho das roças mecanizadas. 

r: 

r: 

r 
r: 

As "festas" 

r: Entre os Krahô raramente as roças são suficientes para prover a alimentação 
dos grupos familiares ao longo do ano. A razão desta carência alimentar se encontra 
na intensa vida ritual e cerimonial imperante nas aldeias (nos núcleos isolados, esta 
carência não existe). As "festas" (amji kin , literalmente: "alegrar-se") preenchem o 
calendário anual das aldeias quase integralmente: sempre, em qualquer período do 
ano, uma aldeia estará preparando uma festa, executando outra ou aguardando 
condições - veremos quais são -para finalizar uma outra. Melatti (1974) 
inventariou cerca 325 ritos e situações cerimoniais entre os Krahô. Estas festas 
exigem uma farta distribuição de alimentos, e hoje em dia algumas festas se 
prolongam em período de "latência" de vários meses até que a aldeia promotora 
possa providenciar comida e outros itens necessários para sua conclusão (pedindo 
contribuições para antropó]ogos que lá estiveram, para a FUNAI, vendendo bens 
industrializados para os regionais vizinhos etc.). Além da comida, são necessários 
miçangas e cortes de pano, que são oferecidos para os participantes das outras 
aldeias. 

Cada festa é marcada pelo nome de uma tora de corrida específica e por cantos 
específicos - o que leva à conclusão que sem um "cantador" (hapryrcatê) que domine 
os cantos, não se pode realizar determinado ritual. As aldeias que se encontram 
nesta situação, superam o problema "contratando" um cantador de fora (de outra 
aldeia Krahõ ou mesmo Timbira, Canela, Krikati ou Gavião). 

r: 
r: 
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As festas Tirnbira são relativas ao ciclo anual (festa do milho - põnhuprõ, da 
batata - jétjõpin, da tora grande ou da mudança da estação do ano - pàrti), à 
iniciação dos jovens entre 9-16 anos (kêêtwajê, ikrerékam e o pemcahààc), à 
regulamentação das relações de parentesco e interpessoais usando as relações entre 
os animais como paradigma (como a festa do peixe - tepjarkwá , do papa-mel - 
kràkràc, das máscaras côkrithtehô), as festas relativas a assunção ou a entrega da 
dignidade vyty a alguém ou ainda as festas e pequenas cerimônias relativas ao ciclo 
vital de um indivíduo (fim de resguardo do casal pelo nascimento de filhos, ritos de 
reintrodução de alguém que ficou afastado por muito tempo do convívio na aldeia, 
por doença ou luto). Nestes dois últimos casos (vyty e ciclo vital), a responsabilidade 
pelo suprimento de comida e bens a aldeia é da casa de origem do homem ou 
mulher. 

As festas marcam a solidariedade necessária ao convívio nas aldeias e são 
momentos onde se enfatizam as regras de comportamento. Os amjkin, além de 
proporcionar um momento de "alegria" e descontração (pois nestes momentos, os 
jovens têm a oportunidade de conhecer mulheres de fora e os homens e mulheres 
casada, para experimentarem relações sexuais cxtramatrimoniais, porém 
permitidas), são fundamentais para a atualização da estrutura sociocultural e para 
o equilíbrio das relações internas; daí porque os núcleos isolados não se constituírem 
como aldeias de fato, seus integrantes preferindo a "barriga cheia" (como dizem) 
aos compromissos sociais que as festas necessariamente obrigam. Os Krahô dizem 
que as famílias que assim agem que são "sovinas", isto é, não compartem da sua 
comida e nem das suas mulheres, guardando-os para si. Ser "sovina", para os 
Timbira ( e também para muitos grupos Jê) é o pior comportamento que podem 
imaginar e a palavra para designá-lo - hõõxy- soa como um palavrão. 

Os homens e a caça 

A carne é outro item indispensável nas festas e hoie em dia, para a finalização 
dos grandes rituais, muitas aldeias recorrem a à carne de gado - e não de caça - para 
esta finalidade. Apesar de caçadores, esta atividade já não atrai como antes as novas 
gerações, principalmente onde ela exige um esforço maior devido a escassez de 
animais de caça - como é o caso das aldeias Krahô situadas ao sul-sudoeste das 
áreas, próximas a Itacaiá ou dos Krikati e Apinaié. Substituem a caça pela criação de 
pequenos animais (porcos e galinhas) - o que causa constantes conflitos entre as 
famílias, porque são criados soltos no terreiro da aldeia e não raro "alguém" acaba 
matando uma peça de um terceiro. Nestas aldeias, quando se pergunta porque não 
caçam mais como antes, argumentam que a caça "acabou", argumento que acaba 
sendo corroborado pelas infrutíferas caminhadas pelos cerrados, provocando o 
desânimo dos jovens. O fato é reforçado pela cada vez maior atração das "coisas da 
cidade" sobre estes mesmos jovens. 

Nas aldeias Krahô situadas ao longo do rio Vermelho, nordeste da área 
indígena, a oferta de caça é ainda razoável e seus habitantes praticam a caça com 
freqüência; nestas aldeias ainda é possível observar-se a prática das caçadas 
coletivas, necessárias para suprir os grandes rituais. Entre os Apinajé, as aldeias 
situadas nos limites sul/noroeste e ligadas ao PIN São José (Patizal, Cocalinho e a 
própria São José) ainda dispõem de uma oferta razoável de animais de caça, apesar 
da concorrência dos caçadores clandestinos. 
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Em geral, a caça é praticada com espingardas (tipo "por fora" em grande parte} 

e, mais raramente, com arco e flecha. Além das caçadas coletivas (hoje feita com o 
auxílio de cães e não utilizando-se o fogo, como antigamente) são feitas na estação 
seca, época ideal para realização dos grandes rituais. A técnica empregada na caçada 
individual varia com a estação do ano: no "verão" (seca), a preferência é pela 
"espera'{que tomaram emprestado dos regionais brancos); no "inverno" (chuvas), 
quando as pegadas são mais visíveis, por rastejamento. O termo que os Timbira 
empregam para a atividade de caça é sinônimo de "espantar" {ajahêr), o que reforça 
a suposição de que aprenderam a caça por espera com os regionais. Dai também o 
sentido do termo que empregam para o boi t prycahààc - "falsa caça", porque é uma 
"caça" que não se espanta - e no início do contato os Timbíra "caçavam" o gado do 
invasor branco ... ). 

Para os Timbira em geral, os principais animais de caça são os seguintes, por 
ordem de importância e apreciação gastronômica: veados (mateiros, cnttngueiros e 
campeirosJ, anta, tatus (peba, china, verdadeiro e rabo-de-couro; o canastra 
desapareceu), paca, cutia, tamanduás (o mirim, pois o bandeira está cada vez mais 
raro), quatí, o macaco-capelão, quandú (porco-espinho) e prcá. Os porcos (queixada 
e caitetu) praticamente desapareceram das áreas indígenas. Os Krahô não comem os 
seguintes mamíferos: a mucura (gambá), o mocó (cuíca), a preguiça, os mamíferos 
aquáticos (lontra e ariranha), o furão, o papa-mel e o lobo-guará . Comem jacaré, 
arraia, porequê (peixe-elétrico), camaleão e todas as espécies de peixe, mas não 
comem a sucuri (dos Timbira, somente os Apinajé comem a preguiça, o teiú e a 
sucuri). Comem as onças que eventualmente matam (por ter causado algum 
prejuízo: mas ela não é, a rigor, caçada; nos primórdios da colonização, criadores 
recém chegados incentivaram - em troca de cabeças de gado - os Krahô a caçarem 
onças; na década de 60, comerciantes de ltacajá usaram alguns índios nesta prática 
para o comércio do couro). 

Como todo grupo caçador-coletor, os Timbira têm pela atividade de caça uma 
verdadeira paixão: sonha-se, muito, com caça e caçadas e relata-se com 
pormenores, no pátio à noite, as aventuras do dia de cada caçador, momento em 
que se trocam informações sobre a caça, sua argúcia, comportamentos e até mesmo 
suas características individuais. Neste sentido, todo Timbira é um et6logo em 
constante formação. 

Os Timbira também apreciam muito o peixe e além disso é um item 
importante como substituto da caça para indivíduos em condição de "resguardo" 
(pessoas em estados liminares e, logo, sob restrições alimentares rígidas). É uma 
atividade menos importante que a caça; porém se a oferta de pescado fosse maior na 
área indígena, certamente cresceria sua importância dentro da dieta do grupo (aliás, 
uma das razões alegadas pelos Krahõ que mudaram suas aldeias para as margens do 
rio Vermelho foi a oferta de peixe neste rio). Os Apinajé, principalmente devido a 
escassez da caça nas aldeias situadas nas proximidades do Tocantins (pois até a 
pouco era ainda compartida com os regionais que ocupavam a sua área), têm na 
pesca uma importante complementação alimentar. As aldeias situadas a nordeste 
da área pescam quase que quotidianamente. 

,-. 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r: 

r: 

r: 

r 
r: 

r: 
r: 

r: 
TEXTO PRINCIPAL 323 



Além da pesca com anzol e linha, praticam as "tinguizadas", pesca coletiva 
realizadas na estação seca em pequenos ribeirões com o uso do tinguí (planta tóxica 
que diminui o nível de oxigênio da água deixando os peixes "bêbados"). Apesar de 
bastante produtiva, esta prática só pode ser feita com intervalos de 3 a 4 anos num 
mesmo ribeirão, para não comprometer a ictiofauna. Uma das grandes queixas dos 
Apinajé da aldeia São José é que o lugar preferencial em que praticavam a 
"tinguizada", o ribeirão Mumbuca, não foi incluído na área demarcada em 1985. 

A relação com os recursos nanirais: uma relação entre suieitos 

Em outro plano, caçar não se reduz a "matar para comer", como em geral 
entendemos esta atividade. Para as sociedades caçadoras-coletoras, este fato bruto é 
permeado - e sobredeterrnínado - por uma outra ordem de fatos, simbólicos, que 
têm nas cosmologias indígenas sua raiz. Para a maioria dos grupos indígenas do 
Brasil, caçar significa interagir com forças simbólicas da natureza, pois toda caça 
possui uma subjetividade particular (um "espírito" que define o "caráter" de uma 
espécie animal determinada) que coloca a atividade de caça (a relação predador 
/presa) como uma relação entre sujeitos. Além disso, os itens "naturais" (sobretudo 
os animais) nunca são apreendidos na consciência indígena como únicos ou isolados, 
mas como participes de uma cadeia de relações que envolve de uma só vez os 
humanos e não-humanos e estes entre si. 

Para os Timbira em geral, as relações entre determinados animais (por 
exemplo, o predador e sua presa) serve de matriz simbólica (como metáfora) para 
ilustrar - e portanto regrar - as relações entre os afins ou os inimigos (do mesmo 
modo como as relações simbióticas de companheirismo são usadas para ilustrar as 
relações entre consangüíneos). A mitologia também enfatiza a "humanidade" dos 
animais, dado que "antes, todos os bichos falavam", como dizem; os animais são 
tidos como ex-humanos, a concepção indígena neste ponto se diferenciando 
radicalmente da cosmologia ocidental, para quem a condição "comum" entre os 
humanos e os bichos é a "animalidade" (somos animais racionais). 

Na concepção Timbira, os espíritos dos humanos mortos (carõ) sofre uma série 
de metamorfoses, passando a utilizar os corpos de animais e vegetais como avatar, 
em uma escala regressiva (dos mamíferos superiores aos insetos; das plantas 
cultivadas ao "pau podre", para finalmente se transformar em pedra, deixando 
então de se comunicar com os vivos). Além de revelar a hierarquia implícita na 
ordem natural na concepção Timbira, estas metamorfoses indicam que, sob a pele de 
um ente natural, o carõ pode estabelecer contato com os humanos, contato sempre 
perigoso (pode trazer doença e a morte) e que dá ao sujeito contatado (se ele aceita 
os termos "oferecidos" pelo carõ) a possibilidade de vir a ser xamã (wajaka), 
adquirindo por essa via o poder de manter uma interlocução permanente com o 
"outro lado" e o poder de cura. 

Além disso, o mundo natural é povoado por "espíritos guardiães" das espécies; 
são agentes inominados (é o ijãxycaU, o "dono" do veado mateiro, por exemplo) que 
se manifestam na roupa de um espécime individual com alguma característica 
marcante (tamanho, força, esperteza etc.). Os "espíritos guardiães" se comunicam 
com os humanos nos sonhos ou nos estados liminares de um sujeito (doenças, 
resguardos), mandando mensagens sobre o estado de seu "rebanho". Por exemplo: 
um Krahô (Afonso Cuupõ) gostava muito de paca (kra) e fazia muitas "esperas" ou 
armadilhas para abatê-las; em dada ocasião, começou a sentir-se mal, ficou doente e 
logo apareceu na sua frente (sonho, delírios) o krecatê dizendo que, se ele quisesse 
se recuperar. deveria dali em diante abster-se que matar paca ou mesmo comer da 
sua carne. Cumprindo esta determinação, sarou. Desta forma, o "espírito guardião" 
regula o estoque da espécie que protege, agindo como uma espécie de vetor para o 
maneio e controle destes estoques. 
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Portanto, quando a caça desaparece, não é somente a dieta alimentar Timbira 
que perde uma fonte de proteína (que aliás pode ser suprida pelo boi, a galinha etc.): 
este desaparecimento pode pôr em risco pautas socioculturais importantes para estes 
povos, pela sua impossibilidade de atualização. 

A conservação dos recursos naturais e sua utilização 
r Do ponto de vista da conservação dos ecossistemas locais, as Terras Indígenas 

Krahô (302 mil hectares) e Apinajé (142 mil) estão relativamente bem preservadas. 
Isto se dá porque, além da - ainda - pouca pressão para sua exploração pelas 
atividades econômicas do entorno, os índios dependem bastante dos recursos 
florísticos (dos faunísticos já comentamos) disponíveis: a coleta de frutas, plantas 
medicinais, palha para construção e confecção de utensílios domésticos (cestarias) 
são absolutamente fundamentais para os Krahô e demais povos Timbira. Como 
caçadores-coletores, conhecem a relação vital entre recursos florísticos e a fauna. 
Aliás, sob este aspecto, os Tlmbira impressionam: enquanto que a ciência ocidental 
identifica atualmente 06 fisionomias de cerrados, eles identificam e classificam 17 
fisionomias, considerando os aspectos de relevo, solo, drenagem, a fenologia e 
ecologia das espécies dominantes e "companheirismo" (fitossociologia empírica), 
efetuando nesta classificação urna verdadeira "análise de paisagem" extremamente 
requintada nos seus detalhes, deixando pouco a desejar em relação àquela praticada 
pela moderna ciência ecológica. 

Os cantos Timbira reforçam este conhecimento: pode-se dizer que o "mundo é 
cantado" por estes povos ( e canta-se praticamente todo o tempo numa aldeia 
Tlmbira). Todas as músicas (e são dezenas de milhares) falam sobre um aspecto 
diferencial de um determinado recurso natural (da fauna, flora, da água, pedras, 
nuvens, raios, estrelas cadentes, meteoros, enfim: 110 mundo"). E canta-se aquilo que 
marca e distingue, esteticamente pode-se afirmar, os fenômenos naturais, aspectos 
da flora e até determinados comportamentos da fauna. Por exemplo: não se canta 
sobre o preá (amxy) em si, mas sobre um pequeno redemoinho produzido pela sua 
pelagem e localizado em sua cabeça; ou sobre uma determinada espécie de peixe 
comedor de barro (?), mas sobre as borbulhinhas que produz quando se alimenta 
etc. Outro exemplo revelador: certa feita, um homem estava perguntando sobre um 
certo pássaro que estava naquele momento cantando; uma mulher de pronto 
respondeu: "este é aquele ... " e cantou a música que descrevia a espécie!! 

Para um Timbira, portanto, cantar é conhecer os detalhes do ambiente. E esta 
apreensão estética do mundo natural reafirma o caráter fundamentalmente não 
utilitário destes índios com o ambiente, ao mesmo tempo em que permite a 
transmissão deste conhecimento para as gerações seguintes. 

Outro aspecto da relação dos Timbira com o ambiente diz respeito à prática 
das queimadas: na seca, os membros da metade wecmejê (ligada ao verão e ao fogo) 
têm por hábito limpar a "chapada" com fogo. Justificam esta prática dizendo que 
isto é feito para renovar a paisagem, à espera das águas. Têm o conhecimento sobre 
o poder "renovador" que este elemento têm sobre determinadas fisionomias do 
cerrado, indo de encontro a algumas teses científicas sobre o papel positivo das 
queimadas sobre a quebra de dormência de determinadas espécies vegetais e como 
modo de renovar e incrementar as fontes de alimentos para a fauna herbívora. Mas 
ouve-se também os velhos reclamando dos jovens pelo fogo colocado na "chapada" 
cm hora e dia inapropriado, prejudicando a coleta de determinadas frutas - o que 
leva a suposição que os Timbira devem praticar uma espécie de "manejo do fogo", 
onde seus efeitos negativos seriam minimizados. 
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Outro aspecto negativo diz respeito às invasões regulares das áreas indígenas 
Krahô e Apinajé por caçadores brancos. Os Krahõ denunciam com freqüência estes 
fatos, chegando mesmo a apreenderem as armas quando os pegam em flagrante. 
Mas estas denúncias não conduziram nem a FUNAI e nem o JBAMA a uma ação 
punitiva mais rigorosa (talvez porque estes caçadores, como dizem os índios nas 
suas denúncias, integrem a elite política dos municípios vizinhos ... ). Não há 
ocorrência de venda de madeira por parte dos índios- como virou moda em outras 
áreas indígenas. 

A Terra Indígena Krikati está completamente descaracterizada em função 
das atividades exercidas pelos 539 invasores da área. Convivendo com estas "posses" 
(pequenas fazendas), os Krikati extraem sua subsistência das roças familiares feitas 
nas poucas matas de galeria ou de encosta que restaram no seu território. Poucos 
são hoje os recursos naturais de que podem dispor com exclusividade, como reza a 
Constituição Federal. Com isso, a dependência da criação de pequenos animais é cada 
vez maior, assim como do dinheiro (dos velhos aposentados, dos funcionários - 
índios da FUNAI e da venda de artesanato). 

5.13 PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

Os dados obtidos através de pesquisas bibliográficas e de campo, 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. 

6 ÁREAS ESPECIAIS 
A importância das áreas ditas especiais que envolvem as reservas indígenas e 

as unidades de conservação, é um claro indicativo da riqueza natural e 
antropológica de uma região. Estas áreas por sua expressão e destaque possuem um 
forte apêlo junto a opinião pública, sendo ainda fator de preocupação da 
comunidade científica em geral, além de exigir uma individualização própria. 

A área abrangida pela Hidrovia Tocantins - Araguaia, apresenta características 
bastante interessantes quanto a estas áreas especiais, pois a Ilha do Bananal destaca 
se neste cenário, possuindo em sua área tanto reserva indígena como um Parque 
Nacional. 
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r: 
r: 6.1 RESERVAS INDÍGENAS 

As áreas indígenas extensamente descritas no item anterior, encontram-se 
resumidas e apresentadas sob o ponto de vista de localização política. 

QUADRO 6. 1. 1 - ÁREAS ESPECWS - TERRAS INDÍGENAS 

r 
r: 
r: 

Povo Bacia Município 
r: 
r: 

Area Indígena 

(, , 1 V 'J t....r,l.;_ J ' 
Jarudore ~ 

São Lourenço/ ~ 1 Perigara - P. !' I': · · v ' • J 

Vermelho q_.'.r.adarimana 
Teresa Cristina ; 1;, >1c-·-c!- r: 

r 
r: 

Bororo 
: 

l Merure , *·, 
Araguaia/Mortes S:;.:....gr. _ai dÕ~ro. ·,..,,. j~~ - 

ao 1v • , • - ....-t 
Areões 
Maraiwa tese dr 
Marechal Rondon 

Araguaia/Mortes I Parabubure 
Pimentel Barbosa 
Sangradouro 

r 
r: 
r: 

r: Xavante 

r: 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

KaraJá Araguaia 

r: 

r Javaé 
r: Araguaia 

Taplrapé Araguaia r: 
r: 
r: 
r 

Karajá do Norte Araguaia 

Xerente Tocantins 

Krahô Tocantins 

Apinajé Tocantins 

Krikati 1 Tocantins 

r: 

r: 
r: 
r: 
r 

São Marcos 
Parque I. Araguaia 

Aruanã 1 
Aruanã II 
Aruanã III 
Santana do Araguaia 
São Domingos 
KarajáíTapirapé 

Parque 1. Araguaia 

tato Velho 
Urubu Branco 
Tapirapé/Karajá 

Xambioá 

Xerente 
Fwúl 

Kraolândia 

Apinajé 

Krikati 

Poxoréo/ Rondonópolis - MT 
Barão de Melgaço - MT 
Rondonópolis - MT 
S.A.Leverger/ Rondonópolis - 
MT 
Barra do Garças/ Gen. Gomes 
Carneiro - MT 
Gen. Gomes Carneiro/ 
Poxoréo/ Novo S. Joaquim - 
MT 
Água Boa - MT 
Alto da Boa Vista - MT 
Paranatinga - MT 
Água Boa/Campinópolis - MT 
Nova Xavantina - MT 
Gen. Gomes Carneiro/ Poxoréu 
/ ~ovo S. Joaquim - MT 
Barra do Garça - MT 
Pium / Cristalândia I Formoso 
do Araguaia - TO 
Aruanã-GO 
Cocalinho - MT 
Aruanã-GO 
Sta. Maria das Barreiras - PA 
Luciara-MT 
Santa Terezinha / luciara - 
MT 
Piwn / Cristalândia / Formoso 
do Araguaia - TO 
Pium-TO 
Santa Terezínha / Confresa / 
Porto Alegre do Norte - MT 
Santa Terezinha I Luciara / 
MT 
Santa Fé e Araguaína - TO 

Tocantínia - TO 
Tocantínía - TO 

Goiatins / ltacajá -TO 

Tocantinópolis / ltaguatins - 
TO 
Montes Altos / Sítio Novo / 
Amarante do Maranhão - MA r 

Fonte: Povos lndigcn;is no Brasil - 1991/199~. ISA (Instituto Socroambíentej) - SP. 
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r: 
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6.2 

- - No Parque Indígena Araguaia, na ilha do Bananal existe um pequeno grupo 
Avá-Canoeiro, localizado no P.I. Canoanã. 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

6.2.1 

Na área de influência direta da hidrovia, apesar da riqueza biológica da 
região existem poucas unidades de conservação. Na verdade diretamente situada na 
área do empreendimento, pode-se dizer que apenas o Parque Nacional do Araguaia 
está efetivamente implantado. Duas outras áreas no Mato Grosso e Tocantins 
encontram-se em fase de implantação, a primeira no rio das Mortes, denominada 
Pantanal do rio das Mortes e a outra no Araguaia atendendo por Reserva Biológica 
do Coco-Javaés. 

Interessante, apenas citar, que além destas existem nas proximidades do 
empreendimento apenas outras duas áreas de interesse, constituída pelo Parque 
Estadual da Serra das Andorinhas, à jusante de Xambioá, ponto final da hidrovia, no 
próprio rio Araguaia, próximo da localidade de Santa Isabel. Outro espaço de 
conservação foi encontrado à montante de Miracema, ponto inicial da Hidrovia no 
rio Tocantins, denominada reserva da Serra de Taquarussú. Esta área fica nas 
proximidades da capital do Tocantins, Palmas e está assente sobre a serra que lhe 
empresta o nome, na margem direita do rio. 

Recentemente a imprensa divulgou a criação ou provável criação de uma 
nova reserva denominada Meandros do Araguaia, a qual não se encontra abordada 
neste item pois a sua criação coincidiu com a conclusão das revisões. 

- - 
Parque Nacional do Araguaia 

Entre as unidades de conservação que ocorrem na área destaca-se o Parque 
Nacional do Araguaia que possui uma área de cerca de 562.312 ha e situa-se 
também na ilha do Bananal, especificamente nos municípios de Formoso do 
Araguaia, Pium e Cristalãndia, todos pertencentes ao Estado do Tocantins. A ilha do 
Bananal formada pelo rio Araguaia e seu braço menor, denominado rio Javaés, 
constitui-se numa das ilhas fluviais mais importantes, sob o ponto de vista 
ecológico, abrigando uma riqueza biológica de destaque, possuindo ainda 
caracterf sticas únicas em função do comportamento hídrico a que é submetida 
sazonalmente. A enorme diversidade biológica que abriga coloca todo o seu entorno 
como área de preservação, destacando-se a ponta sul da ilha como área de 
procriação da ictiofauna, constituindo-se num verdadeiro berçário de todo o rio. 

A ilha, por sua importância e riqueza de sua biota, já foi detalhadamente 
descrita em todos os itens deste estudo, razão pela qual não se apresenta aqui uma 
caracterização minuciosa da área. 

·..,,,; 

- 

- - 
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Pantanal do Rio das Mortes 
Entre os rios Araguaia e das Mortes, há uma área que é conhecida como o 

"Pantanal do Rio das Mortes" Este Pantanal como é conhecido, apesar de pertencer 
ao Biorna Cerrado se apresenta de maneira diferente dos cerrados lindeiros. Esta 
formação envolve uma área de cerca de 80.000 ha recentemente transformada em 
Reserva Estadual do Estado do Mato Grosso. 

As características desse "Pantanal" são condicionadas por fatores que definem 
, mais deterrninantemente, os indivíduos que povoam essa área. Dentre estes fatores 
estão a topografia do terreno, que é muito plana e baixa, o tipo de solo, 
hidromórficos com drenagem imperfeita, e a quantidade de chuvas a que está sujeito 
durante todo o ano. 

A fisionomia do relevo é muito plana e baixa deixando a área sobre forte 
influencia das cheias tanto do rio Araguaia e do Rio das Mortes. Os solos 
hidromórficos e o lençol freático na superfície, condicionam o aparecimento de uma 
vegetação características onde aparecem os varjões ou várzeas , e os campos de 
murundus. 

As áreas sujeitas a inundações periódicas dos rios , por possuírem solos 
hidromórficos de drenagem imperfeita, na sua maioria, agem como fatores seletivos 
para o povoamento da área por espécies vegetais ,que são selecionadas por sua 
adaptação aos solos encharcados. Estes solos se tornam impróprios ávida de um 
grande número de espécies, fazendo com que ocorra a substituição das espécies 
arbóreo-arbustivas por espécies herbáceas, principalmente gramíneas . As espécies 
arbóreo-arbustivas se limitam, nessa região, as áreas mais altas e no caso do campo 
de murundus, aos montículos de terra produzidos pela ação da erosão diferencial. 

Os campos de murundus, formação que predomina nesse chamado "Pantanal 
do Rio das Mortes", é típica. O seu aspecto é determinado por um campo dominado 
por herbáceas onde são vistos montículos de terra, com mais ou menos, 1,5m de 
altura, onde se distribuem de 5 a 1 O indivíduos de várias espécies. O solo desse 
ambiente edáfico cíclico, é o Gley hidromõrfico, de drenagem imperfeita, apresenta o 
lençol freático a menos de lm de profundidade, selecionando assim, as formas 
vegetais mais adaptadas e mais especializadas. Nos montículos de terra esparsos 
pela planície de inundação se estabelecem de 5 a 1 O indivíduos, que não atingem 
mais do que 2 ou 3m, das seguintes espécies : Lixeira (Curatella americana), 
Curriola (Poutería sp), Murici (Byrsonima crassifolia), Ipê Tabaco (Tabebuia 
ochracea), Marupá (Simarouba versicolor), o Pequizeiro (Caryocar brasílíensis), 
Pau-dólínho (Copaífera eliptica), Mirincliba (Bulchenavia sp), Sucupira branca 
(Pterodon polygalaeflorum), Angelim amargoso (Andira sp ) . Além dessas 
espécies, completam o ambiente do montículo vários tipos de herbáceas e pequenos 
arbustos . A área de inundação é coberta por gramíneas e herbáceas . 

O outros tipo de formação encontrada nesta área são as várzeas ou varjões 
onde a topografia plana e baixa aliada as inundações sazonais , e o tipo de solo, 
favorecem o aparecimento de comunidades vegetais quase que totalmente 
homogêneas como as comunidades de Murici (Byrsonima sp) e de Pau doce 
(Vochysia rufa) . 
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6.2.3 

- 
Mesmo essas comunidades são determinadas pelas condições do solo como por 

exemplo, as comunidades de Murici ( Byrsonima sp), que se estabelecem em 
ambientes de elevada saturação hídrica, sendo encontrado principalmente na 
planície de inundação sobre solo de acumulação pluvial, hidromórfico de cor cinza. 
Os indivíduos encontrados aí alcançam elevado porte ( 12 a 20m ) Além do Murici 
(Byrsonima sp), são encontradas aí raras espécies diferentes , aparecendo, no entanto, 
várias gramíneas e algumas caméfitas, formando o tapete graminoso. 

Já as comunidades de Pau doce {Vochysia rufa) se estabeleceram em ambientes 
com alto teor de umidade do solo, sem serem, no entanto diretamente atingidas 
pela inundação dos rios. O relevo plano e a drenagem imperfeita, expõem-se a 
inundação sazonal dos rios. Nesses locais o solo predominante é de laterita 
hidromórfica mal drenada, com espécimes arbóreos atingindo de 3 a 4 m de altura e 
nesses comunidades não há a formação de estratos intermediários. O tapete 
graminoso é denso. Existem também comunidades de Pau-d'olinho (Copaifera 
eliptica), que também se encontram nas proximidades das barrancas dos rios, entre 
as florestas de galeria e do campo cerrado. Essas áreas também estão sujeitas a 
inundação, porém, sua drenagem perfeita impede a acumulação de água após as 
enchentes. Esse tipo de formação apresenta também representantes de várias outras 
espécies, sendo que o Pau-d'olinho ( Vochysia ruja), predomina em quantidade sobre 
as outras espécies observadas, onde destacam-se: o Murici(Byrsonima crassifolia), o 
mercúrio do campo (Erythroxylum sp ), e o Pau-terra-da-folha-miúda (Qµalea 
parvif1.ora), a Lixeira (Curatella americana), o lpê Caraíba (Tabebuia aurea), entre 
outras. Esta formação apresenta uma estratificação, onde os elementos podem 
atingir alturas acima de 1 Om, o estrato graminoso é denso, composto 
principalmente pelas gramíneas Trachypogon plumosus e Leptoceryphum lanatum . A 
presença da palmeira acaule Piaçaba (Orbygnia eichleri) é importante pelo seu 
número no estrato mais baixo. 

- 

- - 
- 

- 
- - 

Na área do 'Pantanal' são formados, durante as cheias dos rios, os lagos que 
representam papel importante na reprodução das espécies ictiícas da região. 

Reservas Biológica de Coco-Javaés 
Na ponta norte da Ilha do Bananal, entre os Rios Coco e Javaés e seu encontro 

com o Rio Araguaia, existe uma região que já foi cogitada, há alguns anos atrás, 
como área de preservação ambiental e apesar desse fato não haver sido tornado 
concreto, a área merece um olhar mais atento. Atualmente encontra-se novamente 
em processo de implantação através de um financiamento do BID ao Estado do 
Tocantins.· 

Local do encontro de três rios, de vegetação abundante, e por isso mesmo, local 
de refúgio de rica fauna, que tem no binômio vegetação/água o local necessário para 
satisfazer suas necessidades de sobrevivência e perpetuação da espécie. 

Area pertencente também, à "Depressão do Bananal ou Planície do Bananal" , 
onde o relevo plano e baixo , fica sujeito as inundações sazonais dos rios e que ao 
aliar-se às características do solo aluvial, e ao regime pluviométrico, transformam 
se em fatores condicionantes para o povoamento vegetacional, onde as espécies são 
selecionadas por sua maior ou menor adaptabilidade ao fator saturação hídrica dos 
solos versus tempo de saturação . 

- - 
- - - 

- 
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É assim, que nas proximidades das margens dos três rios, Araguaia, Coco e 
Javaés aparece uma floresta ciliar expressiva, sobre solo hidromórfico, sendo que as 
espécies vegetais selecionadas, são especializadas em suportar a saturação hídrica 
por períodos relativamente longos. Sob essas condições é que são observadas espécies 
como o Landí (Calophyllum brasíhensís), a Amburana de Cambão (Bursera 
leptophlocos) , o Murici da mata (Byrsonima laxíflora), o Pau cobra (Ouratea 
parviflora), o Bacupari (Rheedía gardneríana), a Guapeva (Pouteria sp), a 
Quaruba (Vochysia sp), o Ingá (Inga sp). o Tamaquaré (Caraípa sp), o Tauari 
cachimbo (Couratari sp) e a Mirindiba (Buchenavia tomentosa). 

A outra fisionomia presente na região citada, é a de cerrado típico, que se 
formou sobre latossolo amarelo, em topografia ainda plana porém, não tão baixa e 
portanto não tão susceptível as enchentes dos rios. Além disso, o tipo de solo 
permite a drenagem perfeita das águas, que portanto não se acumulam, provocando 
o encharcamento do solo. 
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Sob estas características as espécies que povoaram o local são as de um cerrado 
comum e a freqüência das espécies obedecem a critérios de composição química de 
solos . É assim que vamos observar sobre um tapete de gramíneas e herbáceas 
várias, de bromélias e palmeiras acaules, árvores de pequena estatura, troncos 
tortuosos e córtex desenvolvidos, de folhas grandes e muitas vezes coriáceas, das 
espécies mais comuns como a Quineira (Strychnos pseudoquina),a Lixeira 
(Curatella americana), a Copaíba ou Pau-d'ólinho (Copaífera elíptica), o Ipê 
Tabaco (Tabebuia ochracea). o tpe Caraíba (Tabebuía aurea), a Sucupira branca 
{Pterodon polygalaeflorum), o Angelim (Andira sp). Araçá (Myrda sp), o 
Marupá (Símarouba versicolor), entre muitos outros. 
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CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS 
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r: CAPÍTULO IV 

AMBIENTAIS 
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

r: 
r: 1 ASPECTOS GERAIS 
r: Um estudo ambiental que envolve uma área de cerca de 750.000 km', cinco 

estados situados em regiões não homogêneas, uma imensa bacia hidrográfica 
dividida em duas sub-bacias com características bastante diversas, como a do 
Araguaia e do Tocantins, a análise de impactos é uma tarefa que exige um esforço 
efetivo de todos os técnicos envolvidos. Mais ainda quando esta equipe 
multidisciplinar reúne um número grande de profissionais das mais diversas 
formações e tendências, em função desta diversidade, surgem inúmeros pontos de 
conflito de opiniões e de posições que se acentuam nesta fase do trabalho. Cabe à 
coordenação gerir estas questões que surgem naturalmente, procurando um ponto 
de equilíbrio, que atenda principalmente aos aspectos técnicos e acima de tudo de 
preservação ambiental. Para que houvesse uma harmonia no conteúdo dos estudos, 
a análise de impactos foi sempre que necessário, reunida em um único texto que 
envolvesse os múltiplos aspectos abordados. Como a análise de impactos obedeceu 
ainda a divisão temática do diagnóstico, houve uma concentração dos assuntos 
dentro de cada tema, evitando-se repetições ou mesmo colocações desprovidas de 
base científica. 

r: 

r 
r 

r: 

As análises iniciais de impactos aqui apresentadas envolveram todos os itens 
técnicos e científicos abordados pelos estudos e a medida que foram sendo 
detalhados foram os mesmos classificados previamente, passando a 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 intensos, os quais 
mereceram destaque. 

--~ª-P-::P:te específica .de a.I)ft_}_is_~ de _i_rnp~.i:;~Q_$_ ~_<?pr~~~~m. _O_$. ~P-ectos ligados a __ 
questão dos pro_cessos erosivos nas bacias envolvidas, a ~~Pli~AQ_da ár~_íç_oJ_a_e _ 
as consequências diretas das intervenções sobre __ a_ . ictiof auna, As comunidades 
indígenas em seus múltiplos contatos com o ambiente e com os rios em especial, 
também foram destacadas. 

r-· 

r: 

r- 
A questão das erosões nas cabeceiras do rio Araguaia, pela importância que 

possuí 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 tema um mapeamento específico, podendo-se destacar o Mapa de Pontos 
Críticos lmpactantes e Pontos para Monitoramento da Carga Sedimentar em Sub 
bacias Fluviais, como um dos produtos mais valiosos no seu combate. 

r 
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2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

2.1 Identificação Preliminar de Elementos Ambientais Afetados 

Como passo anterior ao da avaliação de efeitos, é necessário realizar uma 
identificação preliminar de elementos ambientais afetados, com este propósito 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 complementado com outros que os consultores e a equipe participante 
consideraram de importância, levando em conta os alcances do estudo. 

Para se chegar a esta lista foram definidos previamente os seguintes termos: 
Meio: É uma divisão ampla do ecossistema; como resultado da qual determinam-se os 

meios físico, biótico e antrópico. 
Elemento: Cada meio é dividido em uma série de elementos que o compõe, os quais são 

avaliados. 
Indicador: É um atributo ou caracterfstica 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. Este método 
de trabalho não deve, por outro lado, representar obstáculo para eventuais 
mudanças, com a inclusão de novos indicadores que possam ser destacados após a 
listagem preliminar, pois a busca dos efeitos do empreendimento e dos impactos 
resultantes é um processo permanente e não deve ser restringida. 

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. 

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 consequente 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 
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2.2 Descrição dos Componentes Técnicos do Projeto 

r: 
r 

r 
r: 

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

r 
r: 2.3 Interações Ambientais 
r: 

r: 

r: 
r-· 
r: 
r: 
r 
r: 

2.4 Critérios e Escalas de Avaliação 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r 

comunidades, destaque especial mereceram as indígenas em suas diversas 
localizações e grupos. 

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, oficinas e depósitos de combustíveis, 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. 

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

Merece menção ainda as atividades de balizamento e sinalização, cuia execução 
apesar de consideradas não impactantes pelo IBAMA e fUNAl, foram devidamente 
analisadas em seus efeitos, tanto na implantação como na manutenção da via 
navegável. 

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. Permite ainda uma 
constatação rápida de qual atividade é mais impactante, bem como de qual 
indicador e por extensão elemento ambiental, sofre mais interações e portanto é 
mais impactado. 

Esta análise é apresentada no Quadro A - Matriz Interativa Ambiental 

Após a elaboração da matriz interativa ambiental, cabe a cada meio elaborar 
uma nova análise dos impactos que foram detectados. Os seguintes critérios e 
escalas de qualificação por parte da equipe profissional de trabalho, em suas 
discussões interdisciplinares, foram utilizados: 
Ação que o produz: Neste caso analisaram-se qual ou quais ações tecnológicas 

construtivas produziram o efeito e por quais motivos, ou se estes são produzidos 
pelo projeto em si e encontram-se identificadas com o mesmo número com que 
foram citadas na matriz de interações ambientais. 

Tipo de efeito: Refere-se às características benéficas ou prejudiciais de um impacto e 
sua classificação é de tipo qualitativo, como positivo ou negativo. 
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Probabilidade de ocorrência: É uma análise do grau de certeza de que o efeito apareça 

ou não, e se qualifica como certo, de moderada probabilidade e de baixa 
probabilidade. 

Magnitude do efeito: Refere-se ao grau de afetação que apresenta o impacto sobre o 
meio. Qualifica-se sempre que possível de forma quantitativa, quando isto não é 
possível, apresenta-se uma qualificação suficientemente sustentada, como muito 
baixa, baixa, moderada, alta ou muito alta. 

Duração: Determina a temporalidade do efeito, qualificando-se como muito curta se 
é de poucos dias, curta se é menor que um mês, moderada, se não supera a um 
ano, permanente, se sua duração é de vários anos. Assim mesmo, a duração pode 
qualificar-se corno estaciona), se está determinada por fatores climáticos ou 
sazonais. 

Área de influência do efeito: É uma avaliação espacial sobre a localização do efeito 
em análise. Qualifica-se como pontual, quando o efeito se restringe a áreas muito 
pequenas, (exemplo: barrancos localizados), local, se sua área de influência é 
restrita, zonal, se sua área de influência é maior, regional, se sua área é a mesma 
que se tem em estudo e extra-regional, se sua influência transcende aos limites da 
região em estudo. 

Mitigabilidade: Determina se os efeitos negativos são mitigáveis quanto a um ou 
vários dos critérios utilizados para sua avaliação e estão classificados como não 
mitigáveis, pouco mitigáveis, medianamente mitigáveis, altamente mitigáveis e 
totalmente mitigáveis. Deve-se levar em conta que a mitigabilídade depende tanto 
da possibilidade de execução técnica e econômica como da vontade política de 
fazê-lo. 

Implicações: Devido a existência de efeitos que em alguns casos ocasionaram outros 
(efeitos secundários) ou que unidos a outros, apresentam fenômenos de 
sinergísmo , é necessário analisar as implicações do efeito em si sobre outros 
componentes do entorno e especificar quais são estes (ex. implicações biológicas, 
sobre a qualidade da água). 

Relevância: É uma avaliação que engloba os demais critérios, determinando a 
importância real do efeito sobre seu entorno. É a qualificação de maior 
importância e a que requer maior discussão interdisciplinar e se qualifica como 
baixa, moderada, alta e muito alta. 

Em função desta metodologia, cada tema será abordado num quadro próprio 
denominados respectivamente Quadro Bl - Impactos Sobre o Meio Físico, Quadro 82 
- lmpactos Sobre o Meio Biótico e Quadro B3 - Impactos Sobre o Meio Antrópico. 

- 
-- _ ... 

- 
- ._. - 

- 
- 
-· 

2.5 Plano de Manejo Ambiental - 
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 Maximizadoras: 
Medidas Compensatórias; 
Época de Implantação das Medidas; 
Plano de Acompanhamento e Monitoramento; 

- 

- 
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Em função das determinações de mitigação e compensação, será estabelecido 
ainda uma matriz resumo aonde constará claramente a medida tomada o impacto 
mitigado o responsável pela medida, a etapa e área de aplicação. Esta matriz 
encontra-se apresentada como Quadro C - Resumo de Aplicação das Medidas 
Mitigadoras. 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 
Em conformidade com a metodologia descrita foi elaborada a Matriz Interativa 

Ambiental que reúne todos os impactos prognosticados ao longo dos estudos, dentro 
de uma visão clara e direta, para posterior análise descritiva mais profunda. 
Apresenta-se à seguir o Quadro A - Matriz Interativa Ambiental. 
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Quadro A(2) 
Matriz lnteraUva Ambiental 

AFETADOS 

OPERAÇÃO 

AÇÕES TECNOLÓGICAS 

,, 
D 2 
'tl.i 
.!! • 
D i, 
•• ~ o ,n 
1 I' 

Melo I Elemento 1 4 1 :, 1 6 7 I 8 I O 10f'll 12 I 13 I 14 ,snu u 1 rs 19 No. 2 J 

BIÓTICO 

FAUNA lct10flluna 

Mastolauna 

S1lunformes / G1mno11formos/Caracilormos " , "'i, 
Habitats 
Cado1a trór,ca 
Mi9ra~o 
Espécies do valor comercial 
ESl)éctl'S ornumen\als 
ES!léCtes aquâbcas /se1n1-aquâbcas/Mb aquàucos ~:l,ti!J .r . 

Qu,r~feros ,(~; 

Halntats a9uá~cos ~ 
! '··! 

Habnats riha,rinhos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·,..,·c• I :1J 1 !... i.,l,.J.'.v,l·:\!ílilt-1,~·· 11 
NichosecotóQicos 1 1 1 1 1 1 1 1 ._. 1 . 1 ·,~•\, 1 ,: .-·.1 l...íí-il,'i.d•Jhll·~l~·II~l~I 13 
Cadeia ltófica 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . , 1- .. l •·,·,· I-:!)~; 1 <Si-'!::.-1 1 1 l.lftM:iil'.11 t.m.!Ud;l,IH 10 
E_S!l_éciesc1negé1Jcas/•enmbabo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IM li,,l ;IJ;jl·~tl l~L~~l~1I 9 

AvP.s 

Esr,éciesocholagas/deháb1tosaquàhoos 1 1 1 1 1 1 1 1 , •~-- IM;.13,, 1 1 1 1 ~TI.],l;i;._J_~l,ifl;I 9 
Hal>tcacs nbe,nrllos 1 1 1 1 1 1 1 1 · ..1 1 1 1 ,,ia• 1 AIEI~I J~ l~I~~ MillU -:tH 11 
Nicho~ ccotóg,cos 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 , , L.;1 _,J. __ ,<.i: 1 '·." 1 I ,~~~ '1.liiHffl~ l~Ltifitll.l 13 

Anllb1os 
Hab11~1s 1 1 1 1 1 1 1 1 -·· L..>..'11., 1 1 1 1 lft~l ~..,lli,f,,11 8 
N1chosme_rodulMl6 1 1 1 1 1 1 1 1: 1·,.' •·~·-,·..f :.-1 1 1 •~M~lt;I li~'\1,'l•~l 19 

Espó<:iesc,negélir.as 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :.,.1 1 11~-1 1 l',;·foiitl:.G.I 5 

OUd,os 
Espócies aquáueas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 . : . 1 1 1 1 'JTI :~-- 1 igr_>j; l ,1',11 9 
Espé()ies serm-aquáncas J1;1 1 

Hal>tlals nbeinnllo.~ 
Cadeia trófila 

Quelõn,os 
rãspe<:,es ameaçadas 
EsJl.é<:ies cinególicas t ,erimuabo 
Nichos reproduuvos ,·, 
C;,de1~ trófica 
Halntats "<:, I I d .. 11.11·}?-} 

Nichos t!COtóQICOS ,.,.,,· 

Transmigraç.lo de J>r<l93S 
En tomoíauna Transm,çir.i~o do vetores I 01ssen11naçilo zoonoses 

Nümero d• alte~Õffpor atividada 2 o 2512612.3 13 1 111 1 1• 1 31 1 21 1 ,a 1 " 1 36 16 22 8 Q 8 10 
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' 1 1 1 1 1 -~ '\ 1 ) ') ') ') ') ) ') ) 1 1 , "l ') ) "> 1 > "l 'J ) ') ) ') ) ') ') , J , 1 "') , -, 1 ·1 1 ) > -) l 

l FASE PREI.IIUIIAR CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO 

ELEMENTOS AMBIENTAIS Au)dllarea Principais - .......•• 
o ~ 
1 1 " !! 

o ...• 

1 zt l l i e .g 
o '8- .,. 

o o t 1 " ...• D -,; il ~ 1 i AFETADOS AÇÕES TECNOLÓGICAS o I; & 1 l 1 t i ] 8 a .•• 1 l " i •• l 1 E • " -" 1 .5 J 8 • • D' 

l ~ ~ l o ,ã ' ,, u 't. o E u • ~ • • .. 
o il e . ,8 '2 o ~ o .._ e .., ...• o o ... ti .., 

t l 
.... o ! •• ,8 ' l '& l .., .,. ... 

i a l o ... .... o = " it 
.. 11- 1 ! t JJ o I D .§ o e ; 

i i i l 1 a -! .~ i i ~ i ,'l ,i 
Mola Elemento lndlc.ador 1 No. 1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 12 u 1, 15 16 17 18 19 

Goracllo de Fluidos 
... , .. 1 

Fls!CO Ar Emissllo de Partlculas .. )'. t.=:! .. 4 

Emissl!o de Gases 
.. : ,•:t· '.(~ 6 ~.·•/ 

Aoua Atteracao de ôiJahdade 
.• ·1f' ..•. :ç,, ' 

1•\ 10 ·:·· 

Solos Al1eracAo de Ouallclade e Uso ~~ +ft~ '': 3 

lnlenslllcar.An d& Processos EroslYllS /( :• '~ e 
Rocha Alleracilo de D1Ques N11lura1s 1 

Planlcio Dearad acAo da Pa""""'m Natural '1 •• !i."· 5 

de lostab,hdade de Taludes Marmnais '. •.ij;I ~;· ·?i" 5 

lnundacão All<?racões na Morfnlnnia ' 
,, :: ~~ .. ,, .. ll'j, 6 

Leito dos Rios Mocllílc:acão rw Oinamica dos Fluios das Anuas 
.,., .:··., ·.1·~~ fV., 5 

Alle<acões nas Cond,r::ões de Transoorte e Denos,cilo 
·, '. : ,, 

5 

de Sólíclos 
A1terocão da v-tacAc> na hea de tnunrt,,,,31> 

.1,, '\I~ "',J.> :• 7 

BIÔTICO Vegetação Ateraçoo da Flora NaUva -~ ·'lt~~- :, 3 

FLORA Alteracão da Fiofa na Área do Pres Permanente ~11:: .1;.r I' 3 

Alteracão das N"5COO!es 
·.~J·· ::t," ,, 

3 .. 
Altcraçato de Hahftal& ~· ':f"r. ,:r 3 

Ecossislefll& Alle<a<..\n da Qualidade Biélicll i1l' ~'(,!. .; 3 

Alle,acào em N,cl,os l'r.nlMicos 
, .. , ·' 1 3 

Número de alterações por atividade 4 • • o 9 8 8 • z 1 14 10 • 9 2 1 11 

Quadro A(1) 
Matrtz Interativa Ambiental 
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Quadro A (3) 
Matriz Interativa Ambiental 

OPERAÇÃO 

AFETADOS AÇÕES TECNOLÓGICAS 1 
t 
j 

o 
'C 
t 

l • .• 
i 

.li > .g 
J .s ,3 
l!' I l!' 

i! d 1 
: ,g ~ ••• , a li' t .•• I,6 
1 A I I if 

• o e ~ 

Melo I Bemen1o Indicador l No.l 1 5 e 7 1 8 9 10 11 12 1 1l I 14 I 15 1 16 1 17 I 18 19 2 3 

Aumento de Oemoocla 
.<n11 3 

ANTRÓPICO Saúde e E olo Sanitário 
Saneamento Reslduos Sólidos ~ .e;· •. C,,• 1 U\t:1 

8 
~•,i 10 

Acidenles com Camas Poluooles 

Cont3r1Wlaç~ das ~uas 
Comunidades l 1oe1emen10 PoplÃciooar 

Mcl~ona da Qualidade da Vicia 

·L~, 

l 
e 

Melhoria do Ensmo 

lnlcrferêfloia nas Atividades Rl!CfealJVas 
lntiorfertnaa na Pesca 

AtiVldade 
Econômica 

Incremento ao Turismo 

Gataçào de Empregos 
Desen\lOlvímento do Comércio ··~ l:líH 

' • 1,.,. 1 .; •. 

Desenvolvm •• ,lo de Intra-Estrutura Armazenadora 

Li.!i.J 1 

lnaemento da MoooetAtura 
.. ~. Mudança da Eslnrtura Fuod1érla 

Alleraçlo do Valor ela Terra 
•1'•lt• 

lí.i! 1 3 

.)~ .. hiii. ·tu e 
lricremonto s,Mculural .. ~. 1 

Í-WI t 

Mclhoramenlo na lnfra-Es\ruturo ',1).l·il.. .~~· -~·· ' ·iilí!I 2 

ReduÇão da Oferta da Ahmenlos ·._ ·~· 'ili 1 13 

O esenvol >'Ím enlo de Polos Ecooõm icos 
Melhotameuto na Srti.a(:ão Pública 

lnterferércia nas Coodoções o no Modo de V,ds '!:;, I 11 
Comunidades 

lndfgr.nas 
Ptessão sobre Torras lndígenss 

• , 1 :JA.I ;;~ lttJI 
lntorteritncra nas Margens 
lnlerfcrên<:10 no Uso da Áglla e Transporta 8 

tfúrnero de alteraçõeS por aUvldade o 2 17 I 8 11 1 12 1 22 a 23 

tlilmoro Total de a11eraçÕ85 por allvldade 

4 o o 9 

42 

5 

39 

9 4 
28 47 I 32 40150142 78 12 21 o 42 IS 
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,-.. 3.1 IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO 

r: 
r: 
r: 

Durante a elaboração do diagnóstico do meio físico evidenciaram-se as 
diferenças fisiográficas entre as duas bacias hidrográficas envolvidas, deixando claro 
que os componentes do meio físico de uma bacia pode sofrer diferentes processos 
naturais diante das ações tecnológicas, sob os pontos de vistas do estado de 
conservação, uso e ocupação, obras de engenharia, extensão e grau dos efeitos, entre 
outros. 

r: 

r: 
r: 

Na fase de identificação e análise dos impactos observou-se que aqueles que 
ocorriam na bacia do Araguaia também ocorriam na bacia do rio Tocantins, muito 
embora as diferenças quanto a magnitude, significância, duração, extensão e outros 
parâmetros considerados para análise dos impactos seiam bem evidentes. 

Dessa forma, numa tentativa de propiciar maior clareza dos efeitos da hidrovia 
sobre o meio físico, em bacias hidrográficas e cursos d'água com características 
diferentes, optou-se pela apresentação dos impactos especificamente para o meio 
físico, compartimentadas por bacias, muito embora a análise seja feita 
conjuntamente. 

Estas planilhas tratam ainda os impactos de acordo com as áreas de influência 
consideradas, isto é, indireta (bacia hidrográfica) e direta (planícies de inundação, 
margens e leito dos rios), sintetizando e agrupando os impactos detalhados em cada 
capítulo dos estudos ambientais específicos do meio físico. 

Importante frisar que pela importância do assunto, os aspectos morfológicos 
ligados aos impactos foram exaustivamente estudados e mapeados, apresentando-se 
no volume 8 de cartas e mapas, o mapa de Pontos Críticos impactantes e Pontos 
para Monitoramento da Carga Sedimentar em Sub-bacias Fluviais. 

Da mesma forma a grave questão da erosão, especialmente na bacia do 
Araguaia, foi extensamente abordada já na fase de diagnóstico, tanto nos seus 
aspectos pedológicos como geornorfológicos, destacando-se o mapa do Potencial 
Erosivo do Relevo. 

Apresenta-se a seguir uma análise sobre os impactos identificados. 
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Impactos sobre o Meio Flslco 
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EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE íllPOOE DROBABIUDADlMAGNITUDE DURAÇÃO I AREA DE ~ITIGABIUOAD IMPLICAÇÕES RELEIIÃNCIA 

O PRODUZ EFEITO DE OCORRtNCIA INFLUêNCIA 

Geral 

Geração de ruteos e emissão de gases 1.1 3.7.9.11 .15, 16.17 - Certo Baixa Permanente Local Pouca Flsíca e Biótica Banca 

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

Ampliação de exploração 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 Permaneme Regional Moderada Física e Social Alta 

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

Alteração na qualidade das éguas superficiais 1.6 3,7,8,9, 10, 13, 15,16,17, 19 - Certo Moderada Permaneníe Regional Moderada Física e Biôtica Alta 

Planícies de Inundação 

Instabilidade de taludes marginais naturais 1.7 7,9,13, 16, 16 - Certo Alta Estacionai Zonal Pouca Flsica Moderada 

Alterações na morfologia 1.8 7,8,9.10.13.16 - Certo Moderada Permanente Local Pouca Física e Biótica Alta 

DegradaçAo da paisagem pela disposlçé'lo do 1.9 8,10,13,16,19 - Certo Moderada Estacionai Local Moderada Flslca Moderada 

material proveniente de dragagem e derroca- 

menta 

Leito dos Rios 

Alterações nas condições de transporte e 1.10 7,8,9, 10.16 - Certo Alta Permanente Local Moderada Flsica e Biótica Alta 

depcstção dos sólidos associados a dragagem 

e derrocamento 

Modiíicações localizadas na otnárnica do fluxo 1.11 7,8,9, 10, 16 - Moderada Moderada Curta Local Moderada Física e IMtica Moderada 

das águas 

Alterações na qualidade e uso das águas 1.12 3,8, 10, 13, 14, 16, 19 - Moderada Moderada Curta Zonal Alta Física e Biótica Moderada 
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Quadro No. B1 (2) 
Impactos sobre o Melo Flslco 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE rTIPODE bROBABIUDADlMAGNITUDE DURAÇÃO I AREA DE JuTIGABIUDAD IMPLICAÇÕES RELEVÃNCIA 
O PRODUZ EFEITO 1E OCORfftNCIA INFLUtNCIA 

Bacia Tocantins 

Intensificação de processos erosivos 1.13 8.10.13.14.16,19 - Cerlo Baixa Permanente Regional Moderada FfsíCil e Social Baixa 

Alteração na quaidade e no uso dos solos 1.14 13, 14,19 . Certo Baixa Permanente Regional Moderada Flsica e Social Baixa 

Alteração na qualidade das âgUas superficiais 1.15 3,7,B.9.10.13.15.16.17,19 - Certo Baixa Permanente Regional Moderada Flslca e Biótica Baixa 

Planlcies de lnundaçao 

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

Alterações na monologia 1.17 7,8,9. 10.13.16 . Baixa Baixa Estacionai local Pouca Ffsiea e Biótica Baixa 

Degradação da paisagem pela disposição do 1.18 8,10,13,16,19 .. Certo Baixa Estacionai Local Moderada Ffslca Baixa 

material proveniente de evenlual dragagem 

Leito dos Rios 

Alterações nas condições de transplY!e e 1.19 7,8,9.10.16 . C&1o Baixa Permanente Local Moderada Física e Biótica Moderada 

deposição dos sólidos associados a ctagagem 

Modificações localizadas na dinamlca do fluxo 1.20 7.8,9.10. 16 . Baixa BaiKa Curta Local Moderada Flslca e aeeca Baixa 

das águas 

Alterações na qualidade e uso das águas 1.21 3,8,10.11.13.14.16,19 - Moderada Baixa Curta Zonal Alta Física e BiOtica Moderada 
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3.1.1 NOAR 

3.1.1.1 Geração de Ruídos, Emissão de Partículas e Gases 

Durante as obras de implantação da hidrovia irão se intensificar os impactos 
sobre o ar, através do incremento de partículas sólidas em suspensão, ruídos e gases, 
provenientes dos equipamentos envolvidos com a construção das obras e 
especificamente das atividades de dragagem e derrocamento. 

Na fase de operação da hidrovia persistem o escape de gases e ruídos, 
provenientes do funcionamento dos motores das embarcações e ainda dos 
equipamentos envolvidos com a dragagem de manutenção. 

O alcance destes impactos são localizados e de magnitude baixa, restringindo 
se aos leitos e as margens dos rios envolvidos com a navegação. 

3.1.1.2 NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS TOCANTINS -ARAGUAIA 
A implantação e operação da hidrovia resultará como um fator de fomento ao 

desenvolvimento regiona], ocasionando modificações no uso e ocupação das terras 
no interior das bacias e respectivos rios Araguaia, Mortes e Tocantins 
incrementando inclusive outras atividades que não aquelas existentes, 

3.t.t.2.1 Intensificação de Processos Erosivos 

Dentre outras atividades a expansão da produção de grãos, intensificando a 
monocultura, é preocupante, uma vez que, a mesma promove a retirada da 
cobertura vegetal com modificações e concentração dos fluxos de águas superficiais, 
aumentando o grau de erodibilidade dos solos pela rede de drenagem tributária. 

A expansão das atividades agrícolas nas áreas de planalto e chapadões 
existentes nas cabeceiras dos rios Araguaia e das Mortes, onde a ocorrência de solos 
arenosos e frágeis, associados as condições de relevo e, a pouca cobertura vegetal 
existente, irá intensificar os processos erosivos ali instalados. Como este será um dos 
impactos que certamente ocorrerá e como ainda a situação atual da bacia do 
Araguaia é bastante crítica, diante dos processos erosivos já instalados nas suas 
cabeceiras, as quais apesar de estarem fora da área de implantação do 
empreendimento, portanto em área de influência indireta, trazem reflexos que 
podem ser evidenciados nos próprios volumes a serem dragados, visando a 
implantação dos canais de navegação. Assim, apesar de indireto este impacto tem 
grande magnitude pois afetará diretamente os volumes a serem dragados nas 
operações de manutenção da via navegável. 

O fomento a atividade garimpeira, capaz de desencadear comprometimentos 
ambientais significativos constitui outra preocupação, também pelo aspecto erosivo 
e conseqüente assoreamento. Ainda nesse aspecto, a continuidade e uma possível 
expansão da garimpagem no alto rio Araguaia e rio das Mortes, irá favorecer a 
continuidade e a intensificação dos processos erosivos ali existentes. 

De uma maneira geral, a intensificação de processos erosivos no interior da 
bacia hidrográfica do rio Araguaia, contribui para o aporte de sedimentos para o 
leito dos rios navegáveis, exigindo a dragagem de maiores volumes de areia para a 
manutenção do canal de navegação. 

Apesar da natureza indireta desse impacto, ele possui longo alcance e alta 
significância para a viabilidade da hiclrovia, tanto no rio Araguaia, como no rio das 
Mortes. 
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r: 
r: 

r Na bacia do rio Tocantins, no trecho em questão, apesar da possibilidade de 
novas oportunidades econômicas e agrosilvopastoris serem induzidas pela hidrovia, 
modificando as condições atuais, o aporte de sedimentos para o leito do rio é 
reconhecidamente menor. 

r: 
r: 
r: 

r: 
As áreas de maior potencial erosivo estão localizadas a uma maior distância da 

calha do rio e com maior grau de conservação, sem a existência de grandes focos 
erosivos já instalados, separadas por uma extensa e larga área lateral de deposição, 
drenada pelos tributários. Soma-se a isso, a existência neste rio atualmente da 
barragem da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa {GO) e, em futuro próximo a Usina 
de Lajeado (TO), constituindo obstáculos artificias, modificando o fluxo natural das 
águas, e conseqüentemente, o transporte e deposição de sedimentos no seu leito, 
portanto, no rio Tocantins este impacto é localizado e de baixa significância. 

Em síntese, os impactos induzidos que podem ocorrer na área de influência 
indireta a médio e longo prazos após a implantação da hidrovia, estão relacionados 
com a intensificação dos processos de ocupação que geram e aceleram ações erosivas 
nas vertentes e conseqüentemente ocasionam perda de solos e processos de 
assoreamento de canais fluviais. A área de ocorrência desses impactos está 
relacionada a toda a área delimitada como de influência indireta onde há maior 
potencialidade de ocorrência dos processos erosivos e conseqüentemente de 
assoreamento (vide mapa do potencial erosivo do relevo). 

Os impactos induzidos que estão associados aos processos erosivos e de 
assoreamento dos canais fluviais são os seguintes: 

Relacionados a erosão: perda de so]os, abertura de sulcos, ravinas e voçorocas, erosão e 
degradação de cabeceiras de drenagem, abaixamento do lençol freático e processos 
de desertificação. 

Relacionados ao assoreamento: enchentes, perda de capacidade de armazenamento de 
água, mudança na morfologia e dinâmica do canal fluvial e da planície de 
inundação dos cursos d'água, alterações no regime hidrográfico e hidrológico dos 
cursos dágua, aumento da carga sedimentar de fundo e de suspensão. 

Esses impactos devem ocorrer preferencialmente nas áreas com maior 
potencial erosivo, desde que ocupadas por atividades agropecuárias outras 
relacionadas à urbanização sem manejo e planejamento urbano adequados. Nesse 
sentido, destacam-se todas as áreas com potencial erosivo para ocorrência de 
processos de assoreamento diagnosticadas (vide mapa do potencial erosivo do relevo 
e, mapa dos pontos críticos impactantes e de pontos para monitoramento da carga 
sedimentar em sub-bacias fluviais, volume 8) com ênfase maior nas sub-bacias 
localizadas nos trechos do rio Araguaia à montante da cidade de Araguaiana (MT) e 
entre as cidades de Araguaiana e São Félix do Araguaia no estado do Mato Grosso, e 
a uma grande parte da região sudoeste e oeste do estado de Goiás e região sudeste do 
estado do Mato Grosso, áreas onde as terras se apresentam apropriadas para o 
desenvolvimento agropecuário. 

3.1.1.2.2Alterações na Qµalidade e Uso dos Solos 

Novas oportunidades econômicas induzidas pela hidrovia irão trazer 
modificações no uso e conseqüentemente na qualidade dos solos no interior das 
bacias Tocantins - Araguaia. 

Processos tais como lixiviação e compactação decorrentes do uso mais 
intensivo do solo e, de contaminações diversas por combustíveis, resíduos sólidos e 
outras substâncias, são possíveis de ocorrer. 
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A intensificação do uso contribui ainda para o aumento do grau de 
erodibilidade dos solos no interior das bacias, elevando a carga de sedimentos para o 
leito das drenagens tributárias e conseqüentemente para o Jeito dos rios navegáveis. 

Na bacia do rio Araguaia, a intensificação do plantio de lavouras irrigadas, em 
especial na região da ilha do Bananal, somadas às já existentes em Luís Alves (GO) e 
Formoso do Araguaia (TO), em áreas de várzeas, poderá trazer modificações muito 
significativas neste importante elemento do meio físico, face as grandes extensões 
envolvidas e, a importância destas áreas no contexto ecológico da bacia. 

3.1.1.2.3 Alterações na Qµalidade das Águas Superficiais 

O incremento de novas atividades nas bacias hidrográficas Tocantins - 
Araguaia irá proporcionar a possibilidade direta da elevação de contaminação das 
águas superficiais dos tributários e por conseqüência aquelas dos rios navegáveis 
Tocantins, Araguaia e das Mortes. 

Na bacia do rio Araguaia a possibilidade de ocorrência desse impacto possui 
maior significância, em virtude da existência de maior número de garimpas e de 
exploração das extensas várzeas para projetos de irrigação. Estas duas atividades 
constituem fontes de contaminações, pelo uso de substâncias contaminantes ou de 
poluição hídrica, tais como mercúrio, fertilizantes e agrotóxicos, os quais podem 
atingir os cursos d'água pelas inundações, chuvas intensas, lixiviação e, até pelo 
contato direto, por descuidos e desconhecimentos operacionais. 

3.1.1 . .2.4 Ampliação de Exploração Mineral 

Como impacto positivo ressalte-se que, em decorrência do uso mais intensivo 
dos solos da bacia do Araguaia e rio das Mortes, estas poderão responder mais 
facilmente com a elevação da produtividade agrícola face a existência de ocorrências 
de rocha calcária, de natureza calcítica e dolomítica, inclusive moinhos já instalados 
com produção do pó calcário, com amplas possibilidades de constituir um produto a 
ser transportado pela hidrovia. Ainda nesse aspecto de outras alternativas para o 
transporte hidroviário, as pedras ornamentais existentes em [porá, Jaupaci e Jataf, 
no Estado de Goiás, e passíveis de exportação, merecem ser lembrados. 
Evidentemente a implantação da hidrovia irá viabilizar a exploração dos recursos 
minerais das duas bacias, uma vez que os custos de fretes deverão ser sensivelmente 
reduzidos. 

3.1.1.3 NAS PIANÍCIES DE INUNDAÇÃO DOS RIOS ARAGUAIA, DAS MORTES .e 
TOCANTINS 

3.1.1.3.1 Instabilidade de Taludes Marginais Naturais 

A movimentação de embarcações de grande porte certamente irá provocar 
deslocamentos na massa de água dos rios navegáveis, provocando ondas com 
freqüência e energia suficiente para atingir os taludes marginais naturais. 

A energia provocada pela ação dessas ondas nos taludes naturais dos rios, irá 
acelerar processos erosivos naturais, já existentes, provocando desbarrancamentos e 
quedas da massa de solo para o interior dos leitos, somando às erosões naturais 
provocadas pela energia dos fluxos de suas águas, contribuindo para a maior 
incidência de sedimentos no leito do rio e, conseqüentemente, dragagem dos canais 
de navegação. 
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A ação dessas ondas será mais intensa naqueles trechos onde o canal de 
navegação está localizado junto a uma das margens, e/ou em trechos onde o canal é 
meandrante. 

No rio Araguaia e no rio das Mortes, face às peculiaridades geológicas 
representadas pelos sedimentos mal consolidados e frágeis, que constituem a 
unidade Planície do Bananal, associadas à uma vegetação marginal de raízes rasas e 
a própria retirada da cobertura vegetal, a maior incidência desse impacto, muito 
embora seja localizado. 

No rio Tocantins, por longos trechos os taludes marginais são sustentados ora 
por afloramentos rochosos, ora por solos de maior resistência, conferindo aos 
mesmos maior estabilidade. Arcas com risco de instabilidade dos taludes marginais 
são mais restritas, tornando o impacto pouco significativo. 

Em geral este tipo de impacto tem grande incidência especialmente nas 
margens mais altas (terraços fluviais) posicionadas nos trechos navegáveis e nos 
pontos de estrangulamento das planícies de inundação cartografadas como pontos 
críticos (símbolo T e E) no Mapa de Pontos Críticos Impactantes e Pontos para 
Monitoramento da Carga Sedimentar em Sub-bacias Fluviais. 

3.1.1.3.2Alterações na Morfologia 

As atividades construtivas das obras de apoio e instalações portuárias 
juntamente com as operações de dragagem, derrocamento, execução de bota-fora, 
circulação de embarcações e conservação do canal de navegação, irão ocasionar 
alterações nas diversas formas que constituem a planície de inundação dos rios 
navegáveis. Dentre as formas que podem ser afetadas, destacam-se as ilhas fluviais e 
demais feições deposicionais, várzeas e lagoas associadas às planícies de inundação. 

Estas alterações decorrem principalmente das modificações no fluxo, nível e 
nas condições de transporte e deposição de sólidos pelas águas. Isto poderá trazer 
alterações especialmente nas dinâmicas das lagoas que tenham ligação direta com o 
canal. 

A planície de inundação com maior possibilidade de ser afetada é a dos rios 
Araguaia e das Mortes, reconhecidamente mais planas e com maior incidência de 
lagoas, ilhas, meandros e áreas úm.idas, em alguns trechos de seus cursos. 

Procurando-se dar uma visão mais abrangente e direta as diversas questões 
morfológicas que podem ocorrer com a implantação do empreendimento, pode-se 
sintetizar nos seguintes itens, igualmente mapeados e correlacionados no Mapa de 
Pontos Críticos Impactantes e Pontos para Monitoramento da Carga Sedimentar em 
Sub-bacias Fluviais: 

Processos Deposicionais no Leito Principal e Aprofundamento do Canal Principal que 
serão ocasionados pelas atividades de construção {dragagem, derrocamento) e de 
operação (circulação de embarcações, dragagem de manutenção, manutenção e 
conservação da via navegável). Esses tipos de impactos terão maior inciência nos 
pontos cartografados como críticos (símbolos B e TR), onde há grande incidência de 
bancos de areia e travessões. 

Alterações na Dinâmica de Áreas Úmidas que serão ocasionados pelas atividades de 
construção (construção, bota-fora do material dragado, bota-fora do material 
derrocado, operação de maquinário, instalações portuárias). Este tipo de impacto 
terá incidência nos pontos onde a planície de inundação (símbolo ln) mostra-se mais 
larga, especialmente nas áreas alveolares posicionadas entre os pontos de 
estrangulamento {símbolo E). 
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Alterações na Dinâmica de Lagos e Lagoas que serão ocasionadas pelas atividades de 
construção (construção, dragagem, bota-fora do material dragado, bota-fora do 
material derrocado, instalações portuárias, estradas de acesso) e de operação 
(dragagem de manutenção, manutenção e conservação da via navegável). Este tipo 
de impacto deve ocorrer especialmente naquelas lagoas e lagos que tenham ligação 
direta permanente ou temporária com o canal fluvial principal e estão associadas às 
planícies de inundação nas áreas alveolares. A maior parte destas lagoas/lagos são 
encontradas no trecho entre Aruanã {MT) e a foz do rio Bananal (nas proximidades 
do paralelo 8°30' de lat. Sul) no rio Araguaia; no trecho entre o meridiano 52° de 
Jong. Oeste, quando este secciona o rio das Mortes, e a desembocadura desse rio no 
Araguaia; e no trecho entre o paralelo 8º30' de lat. Sul, quando esse corta o rio 
Tocantins, e a cidade de Palmeirante - TO. 

Ressuspensão de Material Sedimentar Sólido e Alterações na Morfologia e Dinâmica dos 
Bancos de Areia que serão ocasionados pelas atividades de construção (dragagem, 
bota-fora do material dragado, derrocamento, bota-fora do material derrocado) e de 
operação (circulação de embarcações, dragagem de manutenção, manutenção e 
conservação da via navegável). Estes tipos de impactos devem ocorrer especialmente 
nos trechos com grande incidência de feições deposionais ao longo do canal, como 
aqueles localizados nos pontos críticos (símbolo B). 

Alterações na Morfologia e Dinâmica de Ilhas Fluviais que serão ocasionados pelas 
atividades de construção (construção, dragagem, bota-fora do material dragado) e 
de operação (circulação de embarcações, dragagem de manutenção). Este tipo de 
impacto deve ocorrer nas ilhas fluviais localizadas ao longo do canal principal que 
quando se apresentam mais expressivas espacialmente são apontadas como pontos 
críticos(símbolo I). 

Alterações na Morfologia e Dinâmica de Barras Laterais, Longitudinais e Transversais 
que serão ocasionadas pelas atividades de construção (construção, dragagem, bota 
fora do material dragado, derrocamento, bota-fora do material derrocado, 
instalações portuárias, estradas de acesso) e de operação (circulação de embarcações, 
dragagem de manutenção). Este tipo de impacto deve ocorrer ao longo do canal 
principal em áreas onde se concentram feições deposicionais associados à ocorrência 
de bancos de areia (símbolo B). 

3.1.I.3.3 Degradação da Paisagem Pela Disposição do Material Proveniente da 
Dragagem e Derrocamento e Obras de Apoio 

A disposição do material proveniente da dragagem e derrocamento constitui-se 
num impacto significativo e de longo alcance. Saber ao certo o que fazer com os 
volumes de areia e de rocha retirados constitui um sério problema ambiental a ser 
resolvido. 

Os efeitos decorrentes do lançamento no leito do rio ou de estocagem nas 

margens, resultam em impactos diferentes e requerem estudos e critérios específicos. 

O lançamento do material dragado no leito dos rios, dependendo das condições 
locais, irá modificar o fluxo das águas, alterando principalmente, as condições para 
a ocorrência de processo erosivos e deposicionais nas imediações. 

Com esta operação poderá surgir desde a turvação das águas pela 
ressuspensão de sólidos e até mesmo, a formação de novos bancos de areia e 
assoreamento de novas áreas, resultando na alteração da paisagem desses locais. 
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r· 
r'. No caso de transporte e disposição do material dragado nas margens, 

formando pilhas de estoque podem ocorrer processo erosivos nas mesmas, por ação 
das águas pluviais e até mesmo eólica, provocando o assoreamento de drenagens e 
partes baixas. Ainda neste caso, a formação de pilhas de estoque desses materiais 
degrada a paisagem. 

Para o derrocamento dos travessões rochosos deverão ser utilizadas técnicas de 
desmonte com uso de explosivos industriais, a base de nitroglicerina, nitrato de 
amônio e lamas, mais comumente utilizadas e aceitas no mercado. 

Os explosivos à base de nitroglicerina são resistentes à águas, sendo portanto 
desejáveis no caso da hidrovia onde as detonações serão do tipo subaquáticas. As 
lamas também têm excelente resistência e desempenho em detonações subaquáticas. 

O desmonte com explosivos requer um conjunto de operações e serviços, tais 
como, perfuração, carregamento e detonação inseridas no plano de fogo, resultando 
na fragmentação da rocha através da onda de choque que percorre o maciço até a 
frente livre da bancada onde ocorre o lançamento. 

O desmonte dos maciços rochosos em blocos maiores e até mesmo em 
fragmentos, depende fundamentalmente do plano de fogo, o qual deve considerar as 
características geomecãnicas dos maciços. 

No caso do material de desmonte ser deixado no próprio leito do rio é desejável 
que ele sela fragmentado o suficiente para que sofra o arraste pelas águas, 
resultando no assoreamento de zonas mais profundas nas imediações. 

O desmonte com produção de blocos e matacões pode gerar acidentes de 
percurso em épocas de estiagem. 

Caso este material seja transportado para as margens, constituindo bota-fora, 
os blocos deverão ter tamanhos compatíveis para facilitar as operações de carga e 
descarga, provocando neste caso a degradação da paisagem através da construção de 
pilhas de estoque. 

Caso seja feita a opção de dispor o material dragado e derrocado em pilhas nas 
margens, a degradação ambiental será maior no rio Araguaia, em virtude da maior 
incidência de bancos de areia no trecho correspondente a Planície do Bananal e, de 
travessões rochosos entre Conceição do Araguaia (PA} e Xambioá (TO). 

No rio Tocantins a degradação da paisagem será insignificante, em virtude de 
que as intervenções em bancos de areia ao longo do trecho navegável, caso venham 
a ser necessárias, serão escassas. 

r: 

r· 

r: 

r: 

r 

r: 

r 
r: 

3.1.1.4 NO LEITO DOS RIOS ARAGUAIA, MORTES E TOCANTINS 
r: 3.1.1.4.1 Alterações localizadas nas Condições de Transporte de Deposição de Sólidos 

Associados a Dragagem e Derrocamento 

Por ocasião da implantação da hidrovia, alguns pontos localizados do leito dos 
rios Araguaia, Mortes e Tocantins, sofrerão intervenções por conta de serviços e 
obras de engenharia. Esses serviços terão impacto durante a época em que estarão 
sendo realizados e que deverá coincidir com a época de vazante, normalmente entre 
junho até agosto/setembro, quando se atinge as menores cotas de nível d' água. 
Pode-se prever portanto, sua duração em cerca de três meses envolvendo 
principalmente a dragagem de manutenção a qual deverá se repetir anualmente, 
fato que não ocorrerá com o derrocamento que será único. 

r: 
,.,.- 

r: 
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Estes serviços serão basicamente dragagem e derrocamento. 

Dragagem 

A dragagem será realizada para garantir a navegabilidade dos rios em áreas 
onde os bancos de areia aflorantes ou submersos, interferem com o canal de 
navegação. Esta deverá se repetir, eventualmente, em função da dinâmica dos rios. 

A dragagem tem a finalidade de aprofundar o canal, provocando modificações 
localizadas no tocante às condições de transporte e deposição de sólidos do leito dos 
rios. - 

O material proveniente da dragagem poderá ser conduzido e despejado em 
locais no leito do rio, ou depositado nas margens formando pilhas e áreas de bota 
fora. 

- - 
Estes serviços trarão alguns transtornos ao equilíbrio ambiental, na medida em 

que irão provocar alteração e degradação da paisagem local, erosões nas margens, 
assoreamento e aprofundamentos de canais naturais, desaparecimento de bancos de 
areia e ilhas tidas como referências, bem como o aparecimento de outros acidentes 
quaisquer, nos rios Araguaia e das Mortes estes impactos serão mais significativos, 
face a maior incidência de bancos de areia nos seus leitos, principalmente no trecho 
onde estes rios atravessam a unidade Planície do Bananal, onde na dinâmica desses 
cursos d'água predominam os processos deposicionais. 

No rio Tocantins, onde o transporte de sedimentos pelas águas do rio é menor, 
a incidência de bancos de areia é bem mais restrita e não está prevista, dragagem, o 
impacto é menos significativo para o equilíbrio ambiental. 

Derrocamento 

- - -· 
- 
- -· 

O derrocamento nada mais é do que a operação de desmonte de rocha. Esses 
serviços incidirão sobre diques e travessões rochosos naturais, que afloram no leito 
dos rios navegáveis, dificultando ou, até mesmo, impedindo a navegação durante o 
período de estiagem. Portanto, o derrocamento tem como finalidade a regularização 
do canal de navegação, em profundidade e/ou lateralmente, constituindo-se numa 
intervenção localizada, que resulta na fragmentação dos maciços rochosos 
envolvidos. 

- 
- - - 

O material rochoso proveniente do derrocamento poderá ser lançado e 
espalhado no leito do rio ou, então transportado e depositado às margens, 
constituindo áreas de bota-foras. 

A execução dessas escavações no leito dos rios trarão modificações localizadas 
no fluxo das águas, resultando novas condições de erosão e assoreamento nos leitos, 
desaparecimento total ou parcial de pedrais tidos como controles do fluxo das águas, 
com alterações na paisagem desses locais. 

A maior incidência dessas intervenções será no rio Araguaia, no trecho 
localizado entre Conceição do Araguaia (PA) e Xambioá (TO), onde afloram 
suscessivos diques naturais. 

A maior parte desses diques são formados por rochas coerentes com boas 
características geomecànícas. exigindo a aplicação da energia de explosivos para 
remoção das mesmas através de blocos e fragmentos menores. Em alguns 
segmentos os volumes produzidos serão consideráveis. 

- - 

- 
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Seguem-se as intervenções em afloramentos rochosos no rio das Mortes 
resultando em número e volumes bem reduzidos em relação ao rio Araguaia. 

No rio Tocantins, verificava-se a necessidade de desmonte de rocha em apenas 
dois locais, onde afloram rochas sedimentares pouco coerentes, com características 
geomecãnicas intermediárias, resultando mais facilmente fragmentos menores 
quando aplicada a energia de explosivos, observando-se inclusive a possibilidade de 
utilização de outros métodos. A atualização dos estudos de engenharia indicaram 
entretanto, que não haverá derrocamento no rio Tocantins. 

3.1.1.4.2 Modificações na Dinâmica do Fluxo das Águas 

Nas imediações onde serão executados os serviços de dragagem e 
derrocamento, haverá modificações nas condições naturais nos leitos dos rios, 
alterando-se as feições do fundo. Com isto, estabelecem-se novas condições de fluxo, 
nível e velocidade das águas, resultando em diferenças nos processos erosivos e 
deposicíonais, reinantes no canal e suas imediações, com perdas e formações de 
novos ambientes físicos e biológicos. 

O fechamento de braços secundários, visando concentrar as vazões de estiagem 
para o canal de navegação e o aprofundamento exagerado dos canais de navegação, 
constituem umas das possibilidades de modificações de fluxo das águas mais 
significativas. Os braços secundários passam a ter uma diminuição da vazão natural 
e, o aprofundamento de canais pode rebaixar o nível das águas subterrâneas, 
resultando na diminuição do escoamento de base. 

Apesar de localizadas e pouco abrangentes as modificações impostas ao fluxo 
das águas serão mais significativas no rio Araguaia e rio das Mortes, naqueles 
trechos onde a incidência de serviços de dragagem e de derrocamento são mais 
freqüentes. 

No rio Tocantins essas modificações, caso ocorram, serão pontuais e pouco 
significativas. 

3.1.1.4.3 Alterações na Qualidade e Uso das Aguas 

A navegação fluvial constitui um uso não consuntivo, não implicando, 
portanto, nenhum impacto ambiental no que se refere ao uso das águas dos rios 
navegáveis. 

No caso da hidrovia, os impactos da qualidade das águas são determinados 
principalmente pelas atividades antrópicas no interior das bacias dos rios 
navegáveis, sendo as alterações associadas as características físico-químicas das 
águas e das comunidades que nelas habitam. 

Assim, poderá ocorrer a contaminação e/ou poluição qualitativa das águas 
durante o transporte, em decorrência de acidentes de percurso, por derrames de 
combustíveis, óleos, graxas e cargas, resultando em desequilíbrio nos ecossistemas. 

Prevê-se que num futuro curto ao contrário do rio Tocantins, as águas das 
bacias dos rios Araguaia/ Mortes, serão aquelas que sofrerão maiores alterações no 
tocante a qualidade, uma vez que, com a hidrovia, as bacias apresentam maior 
potencial para o fortalecimento das atividades agrícolas, principalmente as lavouras 
irrigadas nas várzeas, plantio de soja de sequeiro nas cabeceiras, atividades minerais 
e outras, o que pode resultar em alterações na qualidade das águas pelo uso de 
fertilizantes, agrotóxicos e outras substâncias químicas,impactos passíveis de 
mitigação. 
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3.2 IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

Como foi adotado ao longo de todo o estudo aqui também se adotou a divisão 
da biota em fauna e flora, tratando-se neste primeiro momento separadamente os 
dois componentes. 

3.2.1 IMPACTOS SOBRE A FAUNA 

Para a avaliação dos impactos significativos sobre a fauna em decorrência das 
interferências para a viabilização da navegabilidade nos rios Araguaia, Tocantins e 
das Mortes, deve-se considerar que a variação da descarga de um curso d'água tende 
a ser cídicar, a se repetir todos os anos, de uma mesma maneira. Embora haja 
variação entre as magnitudes das cheias e vazantes de um ano ao outro, o ciclo é 
anua1, com os picos e mínimos dessas ondas de cheia acontecendo sempre nas 
mesmas época. É a regularidade das ondas de cheia no que tange aos períodos, que 
propicia a novegação fluvial. 

O transporte sólido fluvial pode ser dividido em transporte, por arraste e 
transporte em suspensão. No transporte por arraste o material caminha pelo fundo 
do rio, arrastado, rolado ou cm saltos, constituindo-se de pedregulhos, seixo 1 e 
areias grossas. No transporte em suspensão, o material sólido desloca-se imerso na 
massa líquida, mantido nessa condição pela turbulência da corrente fluida, 
constituindo-se de areias finas, siltes, argila e matéria orgânica. 

Nos trechos em que serão realizadas as dragagens, o material sólido que será 
transportado por arraste é constituído de arreias grossas. O material de maior 
granulometria (a areia grossa) em transporte por arraste, em virtude da dragagem 
de um baixo, deverá se depositar na fossa imediatamente a jusante da área dragada. 

O material fino (siltes mais grossos e partículas finas de areia), que será 
mantido suspenso pela turbulência das águas, depositá-se quando essa turbulência 
por qualquer razão decresce. 

A dragagem para fins de navegação ocasiona a precipitação de um fenômeno 
natural, ou s~ja,.a vazante erode um baixo e assoreia a fossa imediatamente a 
jusante e a enchente seguinte erode essa fossa para assorear os baixos mais a 
jusante. Ao longo dos ciclos hidrológicos, o material de fundo, que é transportado 
por arraste, desloca-se naturalmente para jusante. 

Na maioria das siturações. a dragagem de um baixo, não exercerá forte 
infgluência sobre as condições do leito. A disposição gera] do escoamento d'água 
num leito com largura de centenas de metros será a mesma, seja ou não dragado 
um canal navegável com seus trinta e cinco metros. 

A dragagem, visando a navegação implica na remoção de um ateria! sólido, 
num período raltivamente curto. A dragagem deverá começar assim que a descarga 
decrescente a torne necessária, isto é, um pouco antes do fluxo dágua sobre o baixo 
começar a cortá-lo. 

A análise de vários fluviogramas do rio Araguaia permite concluir-se que em 
geral as dragagens deverão ocorrer no período compreendido entre os meses de maio 
e julho de cada ano, portanto antes do pico de vazante. 
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Quadro No. B2 
Impactos sobre o Meio Biótico 

FAUNA 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE inPOOE PROBABIL. MAGNITUDf DURAÇÃO I AREA DE I MITIGABIL. IMPLICAÇÕES RELEVÃNCIA 

O PRODUZ EFEITO OCOR~NCIA INFLU~NCIA 

2-FAUHA 

• lnlelferência na homeostase da comunidade 

na área de influência direta 2.1 Todas . Certo Alto Permanente Regional Média Qua'id. bl61íca Alto 

· Simplificação de populações raunisUcas nas 

zonas de lnter\fenções 2.2 Todas . Certo Moderado Curta Regional Alto Biótica Moderado 

· Interferência em cadeias lrófteas 2.3 6,7,6,9, 10.11.15.16,18.19 . Certo Alio Estacionai Exlr.! reg. M~ia Qualid. biótica Alto 

• Alteração da qualldade bíólica do6 rios 2.4 7,B.9,10, 11, 13, 15.16, - Certo Modorndo E!llaclonal Reglonal Média Qualid. biótica Alto 

17,18,19 

· Interferência na migração e reprodução da 

ictiolauna 2.5 7,8,9, 11, 15, 16, 18, 19 . Moderado Moderado Estacionai Extra reg. Média Biótica Alto 

• lnterferãncia na reprodução de quelônios 2.6 7,6.9,11,13, 15, 16,18.tS . Moderado Modenido Estacionai Zona! Média Biótica Alto 

lnterfer6ncla em áreas de rehNenle Interesse 

~ico 2.7 6,7,8,9, 11, 13, - Baim Muito Alto Elilaclonal Zonal Tolal Blólica Muiloalto 

14, 15, 16, 17, 18, 19 

• Aceleração do pnx;esso de anlropização na 

área da lnOukicla 2.8 1,13,14,1~. 17, 18,19 . Certo Alto Permanente Exlta reg. POIICO Biofica Alio 

Slmpliflcaçao da comunidade raunisllca da 

área de influência 2.9 Todas . Cario Moderado Permanente Regional Mêdia Biótica Afio 

· Acféscimo da pressão anlrópica sobre a ee- 

munldade faunislica regional 2.10 Todas . Cerlo Moderado Permanente Regional Alto Bióljca Alto 

Alteração de habtlals aquáUcos 2.11 7.8,9,10,11, 15, 16,17, . Certo Alto Eslacional Regional Pouco auand. biótica Alto 

18,19 

Alteração de habitats l81Teslree 2.12 6,8,12.13, 14.18 - Certo Mod«ado Estac1onal Regional Média Cuahd. biótica Moderado 

17,18,19 

· T ransmigraçâo de pragas, vetores e zoonoses 213 2,13,14.1!>,17,19 - Moderado Moderado Perrnanerae Extra reg. Média S,ó~ca Allo 
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Os impactos prognosticados para a fauna estão resumidamente apresentados 
no quadro B2 - Impactos sobre o meio biótico - Fauna, apresentado logo à seguir. 

r: 
r: 
r: 

3.2.1.1 MASTOFAUNA 

Presença de Funcionários 

r 

Tanto no período de implantação do empreendimento, como nas manutenções 
para manter a navegabilidade dos rios, será necessária a presença de funcionários 
nas áreas de intervenções. 

A presença humana, elemento estressante para a comunidade faunística, 
especialmente em regiões em que a pressão antrópica é menos acentuada, concorrerá 
para a simplificação das populações nas áreas de intervenção, através da migração 
permanente ou temporária para outras regiões. 

Ações predatórias sobre espécies cinegéticas e/ou xerimbabos, em áreas de 
acampamentos e obras, são freqüentes em regiões ermas, onde a fiscalização 
ambiental é rara. 

( 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

Além da ação direta sobre a fauna, a interferência em "habitats", através da 
retirada de produtos vegetais, ou mesmo da poluição ambiental, interfere nos ciclos 
ecológicos da comunidade faunística, nas áreas em que as intervenções são 
necessárias. 

Esse impacto que implicará na simplificação das populações na área de 
influência, será de magnitude fraca; duração cíclica: reversível; e de abrangência 
regional, sendo altamente passível de mitigação. 

Operação de Maquinário 

r 

Da mesma forma que a presença humana, a operação de maquinário, através 
de seus efeitos sonoros, gasosos e visuais, ocasionarão interferências nas condições 
bióticas dos habitats faunfsticos, provocando a fuga de espécimes e consequente 
simplificação da comunidade faunística nas áreas de intervenção e suas acljacências. 

Em períodos reprodutivos os efeitos dessa ação serão acentuados, devido à 
maior fragilidade das populações de mamíferos nessas épocas, quando ocorrem 
disputas territoriais e de acasalamento. 

Maquinários mal conservados, ou inadequadamente equipados com acessórios 
antipoluentes, podem ocasionar excesso de ruídos e o lançamento de gases, nos 
ambientes de domínio das populações silvestres. 

A manutenção de máquinas e equipamentos em ambientes aquáticos podem 
ocasionar a queda da qualidade biótica nessas áreas, através do lançamento de 
resíduos poluentes nos cursos d'água ou mesmo no solo. 

Derrocamento 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 

Em relação à mastofauna, as espécies que serão mais afetadas por essa ação 
são as aquáticas, como as duas espécies de cetáceos presentes na área de influência, e 
as espécies de hábitos semi-aquáticos como a lontra (Lutra longicaudis) e a 
ariranha (Pteronura brasílíensis). 

r: 
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A concentração de peixes em área de intervenção pode ocasionar a atração 
dessas espécies ictiofagas, sendo que as intervenções nessas situações serão de 
magnitude mais acentuada. 

Os mustelídeos citados, devido à sua natureza arredia à presença humana, 
deverão evitar as áreas de intervenção logo que as atividades sejam iniciadas nas 
áreas, buscando refúgio em outras regiões. 

Outras espécies de mamíferos. que apresentam afinidade com os ambientes 
aquáticos, como a capivara (Hydrochaeris hydrochaerís) e a anta (Tapirus 
terrestrís), entre outras, serão afetadas de forma menos acentuada que as espécies 
de hábitos aquáticos ou semi, devendo ocorrer o estresse das populações ao 
rompimento da homeostase, de forma temporária, nos períodos das explosões. 

Como certamente as atividades de derrocamento serão desenvolvidas no 
período diurno, os efeitos dessa ação serão menores que se fossem realizadas 
também nos períodos noturnos, quando as atividades da mastofauna são mais 
intensos. 

Como os derrocamentos serão realizados em uma única etapa, em cada loca] 
de intervenção, os efeitos sobre a comunidade faunfstica serão pontuais; localizados; 
e de duração temporária, ocorrendo no período de implantação, durante o período 
em que os cursos d'água apresentarem baixos níveis de água. 

Explosões de grande volume, que ocasionem elevados níveis de ruídos e 
vibrações, podem maximizar os efeitos deletérios sobre as populações faunísticas das 
áreas de intervenção. 

A ocorrência sucessiva de áreas de intervenção, especialmente no trecho Nova 
Xavantina/rio Pindaíba e Conceição do Araguaia/Xambioá, podem contribuir para a 
maior relevância dos impactos advindos dessa ação, especialmente na eventualidade 
de ocorrer uma alteração regional das condições bióticas dos cursos d'água, 

O efeito dessa ação será atenuado em virtude da reduzida proporção de 
material que será detonado, em relação ao volume total de rochas e água na área do 
derrocamento. Segundo estimativas da equipe, em um travessão como o de Santa 
Maria Velha, logo a jusante da Ponte Professor Biolkino, a área de interferência, 
corresponde a 8% da extensão total do travessão, favorecendo a oportunidade de 
fuga e salvamento para elevada parcela das populações faunísticas residentes ou em 
trânsito pela área. 

Bota-Fora do Material Derrocado 

Segundo as informações, da equipe técnica da AHITAR. O método de 
derrocamento a ser uti1izado deverá ocasionar uma ampla fragmentação dos blocos 
rochosos, evitando-se a permanência de blocos volumosos, que não seriam de 
interesse para o sucesso da navegação fluvial. Os resíduos deverão se sedimentar nas 
áreas imediatamente a jusante dos pedrais, que geralmente apresentam 
profundidade acentuada, não devendo ocasionar alterações significativas nas 
condições bióticas da comunidade faunísticas dessas áreas. 

O volume de rochas, a ser denotado, geralmente é reduzido, evitando-se a 
formação de barreiras ou maiores interferências nos habitats faunísticos dessas 
áreas. 

358 TEXTO PRINCIPAL 

·""'- 

'·- · r·- ·-....1 

..,· 
·• 

- 
-· - - - 
..,.) 

- 
- 
- 
- 



Dragagem 

r: Os efeitos dessa ação são mais acentuados que os demais advindos do 
empreendimento, por serem repetitivos e pela alteração periódica dos locais de 
intervenção devido a vários fatores ambientais, especialmente nos rios Araguaia e 
das Mortes. 

O aumento da turbidez, segundo análise da equipe, constitui o fator mais 
relevante dessa ação, desde que pode influenciar em outros fatores físicos e bióticos, 
que participam intensamente da cadeia ecológica da comunidade faunística 
subaquática. 

Da mesma forma que os demais efeitos diretos do empreendimento, essa ação 
deverá ocasionar maiores interferências nas espécies aquáticas e de hábitos semi 
aquáticos, devido às alterações bióticas nas áreas de dragagem .. 

O deslocamento, e os efeitos poluentes das dragas, contribuirão para a redução 
da qualidade biótica nas áreas de dragagem durante o período de operação da 
Hidrovia. 

r 

r 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
A dragagem deverá ocasionar o aumento da turbidez das águas, logo a jusante 

dos locais de intervenção, com um conseqüente redução da transparência e uma 
redução da produção planctônica, através da fotossíntese. Tal efeito deverá diminuir 
a produtividae primária nessas áreas e interferir nas cadeias tróficas aquáticas, 
afetando inicialmente os consumidores primários e, posteriormente, os secundários 
e terciários. As interferências em cadeias troficas podem ocasionar a ruptura da 
homeostase local, interferindo no potencial ecológico da área afetada. 

Alguns mamíferos, especialmente os aquáticos e semi-aquáticos, participam 
intensamente dessas cadeias tróficas, através do consumo de peixes, que se 
encontram entre os consumidores primários (planctófagos) e secundários 
tictiofagos). 

r: 
r: 
r: 
r: 

r- 
r: 

r: 
r: 

Espécies, como a lontra (Lutra longicaudis) e a ariranha (Pteronura 
brasiliensis), serão mais suscepnveis a esse efeito, cm virtude de seus hábitos 
ictiófagos e da fragilidade de suas populações, já ameaçadas pela pressão antrópica 
sobre seus habitats. 

r: 

Bota-Fora do Material Dragado 
r: 
r: 

r: 

O material removido para a formação do canal para a navegação poderá ser 
lançado diretamente nas águas do rio, indo se depositar em locais a jusante, ou ser 
depositado em áreas adjacentes de pouca profundidade formando praias nesses 
locais. 

r: 

r 
r: 
r> 

Essa ação implica na suspensão de um volume significativo de areia e a sua 
deposição sobre o lodo bentõníco, onde se alimenta uma parcela da ictiofauna e 
outros organismos aquáticos. A mastofauna que se alimenta desses consumidores 
primários, poderá ser afetada, desde que os efeitos dessa ação ocorram por longos 
períodos e em extensas áreas. 

Devido ao aspecto localizado das dragagens e botas-fora, e ao reduzido 
volume de material removido em relação ao volume total, esse impacto será 
localizado e de reduzida magnitude, devendo seus efeitos serem minimizados devido 
à capacidade de autodepuração dos cursos d'água em intervenção. 

r: 
r: 

r: 
r: 

r 

r: 
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Construção de Portos 

Os locais da construção de portos, como não são indicados no projeto, 
certamente serão definidos pela produção agrícola da região, devendo ser instalados 
nas zonas de concentração do escoamento de grãos. 

Instalações portuárias em áreas de alta fragilidade ambiental, geralmente as de 
menores índices de interferência antrópica, podem ocasionar efeitos altamente 
deletérios à comunidade faunf stica dessas áreas, através de interferências diretas nas 
populações faunísticas e do acréscimo da pressão antrópica sobre os ecossistemas, 
inclusive as áreas de relevante interesse ecológico. 

A construção de portos implica em interferências em áreas 1indeiras e mesmo 
no leito do rio, alterando os habitats faunísticos nessas áreas. 

Os efeitos dessa ação serão localizados e temporários, não devendo exercer 
maiores interferências na comunidade faunística da área de influência, desde que 
não selam instalados em áreas de relevante interesse ecológico ou mesmo em locais 
de postura de quelônios, 

Operação de Portos 

As regiões de instalações portuárias, pelo aumento da pressão antropica na 
áreas dos portos e suas adiacências, deverão sofrer uma ampla simplificação da 
fauna, devendo as populações dessas áreas migrar para outras com melhores 
condições bióticas. 

Algumas espécies de mamff eros poderão proliferar nessas áreas como os 
murídeos, algumas espécies de quirópteros e dídelfídeos, podendo se constituir em 
reservatórios de zoonoses, especialmente nas áreas em que as condições sanitárias 
forem inadequadas, podendo esse impacto extrapolar as áreas dos portos devido à 
disseminação de doenças tanto silvestres, como urbanas. 

Sinalização 

A sinalização ao longo da hidrovía favorecerá a navegação fluvial, tanto 
comercial como a não comercial, nos períodos diurnos e noturnos. 

O favorecimento da navegação noturna deverá facilitar e incrementar as ações 
predatórias sobre a comunidade faunística da área de influência direta da hidrovia e 
a interferência em seus "habitats", resultando na simplificação de populações. 

Esse efeito poderá ocorrer ao longo de toda a área de influência direta, e 
inclusive da indireta através da melhoria de acesso aos afluentes dos três rios. 

A sinalização ao longo das margens implica no corte de vegetação arbórea das 
matas ciliares tanto para sua instalação, quanto para a visualização no período de 
operação da hidrovia, interferindo nos "habitats" e no trânsito da fauna nessas 
áreas. 

Circulação de Embarcações 

A circulação de embarcações, após a instalação do empreendimento deverá 
ocasionar os seguintes efeitos ambientais: 
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r: 
f· 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

• suspensão de material e deposição desse sobre o lodo bentônico, interferindo nas 
cadeias tróficas. 

r: 

• transporte de materiais tóxicos ou poluentes, com possibilidade de acidentes e 
contaminação dos ecossistemas aquáticos, com conseqüente perda de parecia das 
populações aquáticas nessas áreas e a jusante. 

• acesso humano aos "habitats" f aunísticos ao longo da área de influência, 
favorecendo a ocorrência de ações predatórias sobre a fauna e seus habitats. 

• transporte de grãos e outros produtos de origem vegetal e animal, favorecendo o 
aumento da pressão antrópica sobre os "habitats" f aunísticos através da 
incorporação de novas áreas ao processo produtivo. 

• lançamento de resíduos poluentes nas águas dos rios (óleos;graxas;lixo;etc.), em 
detrimento da qualidade biótica dos cursos d'água e conseqüentemente das 
condições bióticas da comunidade f aunística, especialmente a aquática. 

• trânsito noturno de embarcações, quando as atividades da comunidade faunística 
são acentuadas ao longo dos rios, interferindo nas condições bióticas dessa. 

• trânsito freqüente de embarcações ocasionando o stress e fuga de populações 
Iaunísticas ao longo do rio, resultando na simplificação da comunidade 
faunística regional. 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

r 
r 
r: 

Conjunto do Projeto 

/> 

r: 

A somatória dos efeitos deletérios do empreendimento sem a implementação 
das medidas mitigadoras podem ocasionar uma situação de degradação biótica ao 
longo da área de influência direta da hidrovia. Tal eventualidade é praticamente 
desprezível, uma vez ser necessária a manutenção da qualidade biótica dos rios para 
a viabilidade de navegação planejada, devendo o empreendedor atuar no sentido de 
implantar as medidas sugeridas, em proteção ao próprio sucesso do 
empreendimento. 

De forma indireta, a hidrovia deverá promover um acentuado processo de 
desenvolvimento na área de influência indireta, que poderá ocasionar uma ampla 
degradação dos habitats faunísticos, tanto terrestres quanto aquáticos, levando à 
simplificação da comunidade faunfstica regional. A incorporação de novas áreas ao 
processo produtivo, já é uma realidade em toda a área de influência da Hidrovia, 
devendo ocorrer de médio a longo prazo, um incremento das atividades 
agropecuárias na região, independente da instalação ou não do empreendimento. 
Considera-se, contudo que a melhoria das condições de navegabilidade deverão 
ocasionar o aceleramento desse processo, contribuindo para a degradação dos 
"habitats" f aunísticos, desde que não adotado um planejamento global, de utilização 
racional dos recursos naturais, em toda a área de influência, inclusive através de um 
zoneamento agroecológico. 

Devido à ocupação desordenada da área de influência, à ausência de uma 
política global de uso dos recursos naturais, e ao processo de degradação em 
andamento na área de influência, inclusive a partir das nascentes do Rio Araguaia, 
prognostica-se o aceleramento desse processo e a exclusão de espécies faunísticas 
nessa área, em virtude da degradação de seus habitats. A implantação da hidrovia 
poderá vir de encontro a essa situação, através da ação conjunta dos governos 
federal, estaduais e municipais, além da sociedade constituída, no sentido de instalar 
um processo de utilização racional dos recursos naturais na região. 

r: 
r: 

r. 
r: 
r: 
r 

r: 
r: 

r: 
~- 

r. 
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ANÁLISE DAS INTERAÇÕES ELEMENTOS AMBIENTAIS X AÇÕES 

Pela análise da matriz interativa conclui-se que, na mastofauna, os grupos 
mais afetados serão os de mamíferos aquáticos presentes na área de influência: o 
boto-cor-de-rosa (lnia geoffrensís) e o tucuxi (sotalía fluviatilis); os semi 
aquáticos: a lontra (Lutra longicaudis) e a ariranha (Pteronura brasílíensísj: e os 
de hábitos aquáticos, como a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), a anta 
(Tapirus terrestrís), a paca (Agouti paca) e o cervo (Blastocerus dichotomus), 
entre outros. As espécies terrestres serão afetadas de forma menos acentuada, apesar 
de sua ampla interação com os ecossistemas aquáticos. 

Os impactos significativos, decorrentes das ações nos períodos de implantação, 
manutenção e operação da Hidrovia Araguaia-Tocantins, diagnosticados pela equipe 
foram os relacionados a seguir. 

Interferências nas Cadeias Ecológicas 

- - 
- -· 

Ações como derrocarnentos, dragagens, bota-fora e movimento de 
embarcações ocasionam aumento da turbidez das águas dos rios, interferindo na 
produção primária através da redução da fotossíntese. Esse efeito deverá ocasionar 
interferências nas cadeias tróficas da mastofauna regional, especialmente nas 
espécies aquáticas, semi-aquáticas e de hábitos aquáticos. 

A relevância desse impacto será atenuada devido à abrangência localizada das 
ações e de sua reduzida magnitude em relação ao ambiente envolvido. A dragagem 
de manutenção constituirá em um impacto cíclico anual, ocorrendo nos períodos de 
baixos níveis de água nos rios. Caso coincida com a migração de cardumes ou com 
os períodos reprodutivos de quelõnios. esse impacto poderá ser acentuado, 
interferindo na cadeia trófica regional. 

Simpli.ficaç ão da Comunidade Faunística da Área de Influência 

- - - 

- 
Durante o período de implantação do empreendimento a presença humana 

junto aos "habitats" faunísticos, deverá interferir nas populações silvestres dessas 
áreas através das atividades necessárias ao desenvolvimento das obras e de ações 
predatórias, por parte de funcionários, sobre a fauna e seus habitats. 

A operação de maquinários como dragas e perfuratrizes, além das explosões 
provocam ruídos e outros efeitos estressantes sobre a comunidade faunística, 
ocasionando a fuga de populações para áreas menos conturbadas. 

No período de operação da hidrovia, quando o trânsito de embarcações, os 
efeitos estressantes sobre as populações aquáticas, semi-aquáticas e de hábitos 
aquáticos, além das terrestres que freqüentam as áreas lindeiras, serão freqüentes, 
podendo ocasionar a migração de populações, ou de parcelas destas, para outras 
áreas, interferindo em sua lnterr elação com os ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. 
No período noturno, devido ao aumento das atividades faunfsticas, esse impacto 
será representativo em relação às populações de mamíferos. 

- 
- - - - - - - - Alteração da Qualidade Biótica dos Rios - 

As ações como dragagem e derrocamento, entre outras devem ocasionar uma 
redução da qualidade biótica dos rios nas regiões das intervenções. - - 
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r 

r·· 
/'""• Derrocamentos sucessivos, em áreas praticamente contínuas, podem 

maximizar os efeitos dessa ação, especialmente nos trechos entre Nova Xavantina e 
o Rio Pindaíba. no Rio das Mortes, e entre Conceição do Araguaia e Xambioá. no rio 
Araguaia. 

Apesar de planejada para o transporte de grãos, deverá ocorrer o transporte de 
outros materiais pela hidrovia, inclusive produtos letais à fauna como agrotóxicos. 
A ocorrência de acidentes, como naufrágios, não são raros ao longo de hidrovias, 
podendo a contaminação das águas por produtos tóxicos e conseqüente mortandade 
de animais nessas áreas e a jusante destas. 

Os efeitos poluentes de embarcações, através do lançamento de resíduos nos 
cursos d'água, contribuirá para a queda da qualidade biótica dos rios. 

Nas regiões portuárias, onde as atividades antrópicas são acentuadas, a 
geração de resíduos é acentuada, ocorrendo a possibilidade de lançamento de 
materiais líquidos e sólidos nos cursos d'água, em detrimento da qualidade biótica 
desses. 

r: 

r: 
r: 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r 

Proliferação de Populações de Afamíferos, Hospedeiros de Zoonose em 
Áreas Portuárias 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

Baixas condições de higiene e presença de refúgios artificiais, podem favorecer 
a proliferação de algumas espécies animais que podem ser hospedeiros de zoonoses, 
como os murfdeos, didelfídeos e quirópteros. 

O afluxo de humanos, ou mesmo animais portadores de agentes patogênicos 
às áreas dos portos podem contaminar as populações de virtuais hospedeiros nesses 
locais e favorecer a prolif eração de doenças na região. 

lnterferências em Áreas de Relevante Interesse Ecológico r: 
r: 
r: Algumas regiões ao longo da área de influência direta, representam 

importantes bancos genéticos da fauna brasileira, com destaque para a Uha do 
Bananal e as reservas Xavante no Rio das Mortes. r: 

r: 
r: A Ilha do Bananal, constitui uma das maiores reservas em território nacional, 

sendo que cerca de 1/3 ao norte pertence ao Parque Nacional do Araguaia, sob 
responsabilidade do Ibama e: os outros 2/3 é constituído pelo Parque Indígena do 
Araguaia, habitado pelos índios Karajá, de responsabilidade da Funai. Juridicamente 
toda a extensão da ilha é de responsabilidade do Governo Federal, o responsável 
máximo pela implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins. Essa região abriga fauna 
e flora de inestimável valor e uma diversidade biológica exuberante, sendo que 
intervenções nessa área devem ser evitadas, como também nos ecossistemas 
vizinhos à ilha, que representam nichos ecológicos de elevada parcela da 
comunidade faunística do Rio Araguaia. 

A instalação de portos na circunvizinhança da ilha do Bananal podem causar 
impactos irreversíveis sobre a biota da regional, através da abertura de estradas e o 
acréscimo da pressão antrópica sobre os ecossistemas da região. 

Da mesma forma, a instalação de portos, em áreas que confrontem com áreas 
indígenas ao longo da hidrovia, poderão interferir na biota dessas, através da 
antropização regional. 

r: 

r 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 
r 
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A adequação dos rios à navegação incrementará o turismo regional, 
favorecendo o acesso humano às áreas de relevante interesse ecológico, podendo 
ocorrer interferências na comunidade faunística através da caça, pesca predatória e 
captura de xerimbabos. 

Aceleramento do Processo de Antropizeçiio da Área de Inftuêncu: 

A viabilização da navegação comercial ao longo dos rios Araguaia, Tocantins e 
das Mortes, deverá instalar um novo ciclo de desenvolvimento na área de influência 
da hidrovia, favorecendo a incorporação de novas áreas ao sistema produtivo, em 
detrimento aos habitats faunfsticos. 

A facilidade de escoamento da produção agropecuária deverá incrementar o 
processo de ocupação das áreas alagadiças à margem direita do Rio Javaés, que vem 
se acelerando nos últimos anos e ocasionando profundas alterações ambientais nos 
"habitats" faunísticos correlacionados à Ilha do Bananal. Processo similar deverá 
ocorrer em outras regiões favoráveis às atividade a agropecuárias em toda a área de 
influência, com destaque para a região sudeste do Pará, que possui solos férteis e 
abriga uma diversificada comunidade faunfstíca, já em processo de simplificação. 

As matas ciliares ao longo dos rios, a exemplo de outros rios brasileiros onde a 
pressão antrópica é mais acentuada, poderão sofrer alterações através de 
desmatarnentos parciais ou seletivos, interferindo na comunidade faunística que 
utiliza essa vegetação como corredor de dispersão. 

O transporte de produtos vegetais como madeira e carvão, caso ocorra, deverá 
interferir nos habitats faunísticos através do incremento do desmatamento. 

3.2.1.2 ICTIOFAUNA 

A água é o ambiente onde vivem diversos organismos aquáticos, entre os quais 
os peixes, e onde estes obtêm elementos indispensáveis à sua sobrevivência, à sua 
proteção e à preservação de cada espécie por intermédio dos processo reprodutivos. 
Este ambiente, embora relativamente estável, está sujeito a inúmeros tipos de 
impactos ambientais devidos às próprias peculiaridades na sua constituição, à sua 
enorme capacidade solvente, à seu calor específico, às suas típicas variações de 
densidade e outros. A interferência hwnana nestes ecossistemas é responsável, direta 
ou indiretamente, pela destruição gradual dos cursos de água. 

Diversos autores tais corno: Costi et al (1977),Bernhard et al. (1982), Ribeiro et 
al.(1995) e Tejerina-Garro {1996) entre outros, já manifestaram sua preocupação _a 
respeito dos impactos ambientais que atingem ou podem atingir o ecossitema 
aquático, especificamente a ictiofauna, dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes. 
Vários dos impactos mencionados por esses autores podem ser previstos em 
decorrência da construção da hidrovia, sua posterior manutenção e as atividades 
colaterais que o empreendimento poderá acarretar. 
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Desta maneira os impactos ambientais que podem ser previstos sobre 
ictiofauna regional são relacionados a seguir. 

r: 
r: 

r: 
· Esses impactos serão provocados por ações do projeto e cuja análise adiciona 

outras informações ao processo. 

Derrocamento 

r: 
r: 

Entre .as ações que causarão impactos diretos sobre a ictiofauna se encontra o 
processo de "derrocamento a ser utilizado -nas diversas barreiras e pedraís presentes 
no rio Araguaia, Tocantins e das Mortes. Segundo informações de proieto o processo 
mais utilizado é o uso de perfuratrizes e dinamitação para poder ampliar a via de 
passagens das embarcações. Embora a ação seja pontual, isto é, ocorrerá apenas em 
determinadas partes da barreira ou pedral, a ação da detonação matará certamente 
as comunidades de peixes que ali se encontram. De acordo com os conhecimentos 
sobre a biologia e ecologia a nível de grupos taxonómicos maiores a ordem 
Siluriformes possui várias famílias, entre as quais encontramos espécies que têm 
por "habitat" locais onde predominam rochas. Na família Pimelodidae podemos 
citar como exemplo Paulíeea lutkeni (jaú] e Pimelodina flavipiruús (rnandi 
moela), as espécies , de Doradidae Pterodoras granulosus (abotoado) e 
praticamente todos os 'integrantes da família Lorícaríídae mais conhecidos como 
cascudos. Ainda, segundo o levantamento das espécies presentes nas barreiras 
amostradas podemos observar que outros indivíduos também utilizam estes locais 
para desenvolver diversas atividades como procura de alimento. 

Ainda há que se considerar o deslocamento da água (onda de choque) que será 
criada pela explosão. As explosões subaquáticas, de maneira semelhante ao que 
acontece numa explosão ao ar livre, criam deslocamento do meio circundante, nesse 
caso a água, o qual pode ser expresso numa unidade denominada de velocidade de 
vibração . .A exemplo de ilustração, velocidades de vibração acima de 5 cm/s podem 
trincar um bloco com mais de dois dias de concretagem. Nenhum ser orgânico 
possui o grau de dureza de um bloco de concretagern. Sendo assim, pode-se esperar 
que a onda de choque venha aumentar a mortandade dos peixes, a qual pode ser 
ainda maior dependendo da área de influência da onda de choque. 

Por outro lado, observa-se, principalmente no rio Araguaia entre as cidades de 
Conceição do Araguaia (PA) e Xambioá (TO) uma sucessão de barreiras, que se 
detonadas em seqüência ou simultaneamente poderão aumentar ainda mais a 
mortandade de peixes e outros organismos aquáticos. 

Há que ressaltar todavia que as comunidades de peixes dos rios de influência 
da hidrovia estão em estreita interação com outros organismos aquáticos entre os 
quais se destacam os botos, principalmente da espécie Sotalia Fluviatilis, os quais 
foram observados pessoalmente assim como comprovada sua interação com a 
ictiofauna por intermédio dos danos causados às redes instadas nos pedrais e 
barreiras amostrados (vide diagnóstico} à procura de peixes. 

r: 
r: 

r"> 

r: 
r> 

r: 
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- ,;· - Dragagem 

Uma segundai ação que provocará impacto ambiental direto sobre a ictiofauna, 
principalmente a encontrada no rio Araguaia, está relacionado com os processos de 
dragagem do sedimento com o objetivo de aumentar o canal pelo qual trafegarão as 
embarcações de grande porte. 

A dragagem em si, parece apresentar poucos riscos para a ictiofauna dos locais 
demarcados para este fim desde que os peixes podem se retirar destes locais fugindo 
assim do perigo de serem dragados junto com o sedimento. Contudo o problema 
maior está relacionado com a elevação da turbidez da água afetando diretamente 
não apenas os peixes mais o fitoplâncton e bentos das regiões à jusante dos pontos 
de dragagem, o aumento de deposição de sedimento na junção dos afluentes e os 
cursos principais. 

A dragagem do sedimento irá aumentar o material em suspensão que por sua 
vez irá influenciar na transparência da água. Segundo os trabalhos desenvolvidos 
por Rodriguez e Lewis (2994, 1996), Landívar (1995} e Tejerina- Garro (1996} a 
transparência da água, aliada a outros fatores físicos da água, tem influência sobre 
a relação ecológica existente entre predador/presa nas comunidades de peixes. Esta 
relação está baseada no fato que determinados tipos de peixes, como os caraciformes 
( ex. espécies de Serrasalmus (piranhas); Hidrolycus scomberoídes (cachorra), 
espécies de Brycon (piabanha), utilizam a visão para poder capturar suas presas 
enquanto que outros, tais como os siluriformes (ex. Pseudoplatystoma fasciatum 
(pintado)) utilizam estruturas sensoriais ou campos magnéticos como os 
gyrnnotiformes ( ex. Sternopygus macrurus (tuvira), Rhamphichthys rostratus 
(tuviraj) para poderem detectar suas presas. Diante desta situação pode se esperar 
que determinadas populações selam favorecidas pela diminuição da transparência, 
especificamente os siluriforrnes e girnnotíforrnes enquanto os caraciformes 
tenderiam a diminuir. Contudo esse sistema foi detectado apenas em lagos, porém se 
estas espécies são encontradas nos rios, essa interação também pode ser esperada. 
Ainda é importante mencionar que alguns autores sugerem que a variedade de 
habitats ao longo do rio, por exemplo pedreiras, remansos, praias, fundo arenosos 
são mais importantes na organização das comunidades de peixes. Mesmo 
considerando esta última situação a alteração dos habitats de pedreiras e de fundo 
arenoso irão provocar alterações na estrutura das comunidades de peixes, 
principalmente do rio Araguaia, afetando assim determinadas espécies. 

Por outro lado se com a ação da dragagem apenas nos períodos da seca se evita 
a entrada .de uma maior quantidade de sedimento nas planícies de inundação 
presentes nos três rios da área de influência da hidrovia, os quais recebem uma 
descarga de sedimento natural durante as enchentes a qual faz parte do "flood 
pulse" dos rios cm estudo, este procedimento aumentará o sedimento em suspensão 
no rio durante um período que não é costumeiro aumentando assim o impacto 
sobre a ictiofauna. 

- 

- 
- 

- 
Um outro efeito da dragagem sobre a ictiofauna está relacionado com a 

fisiologia dos peixes, desde gue o aumento do material em supensão reduz a 
absorção de oxigênio por parte dos peixes (Azevedo, 1970). Esse processo pode ser 
explicado pela ação das brânquias, as quais são responsáveis pela obsorção de 
oxigênio diretamente da água (Villee et ai., 1985), e que quando na presença de 
material em suspensão em excesso ficam recobertas por este o que diminui sua 
eficiência levando assim à morte do peixe. Esta situação pode ser esperada 
principalmente para as espécies de peixes migradores cujos ciclos de migração 
coincidem com o período de seca, período este onde serão realizadas as dragagens 
principalmente no rio Araguaia. 

- 
- - 
..., - 
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Por outro lado há que considerar a deposição do sedimento e o funcionamento 
do rio como um ecossistema. Conforme mencionado por Filho (1975) é no curso 
baixo do rio, onde ocorre sedimentação do material em suspensão e ocorre uma 
maior diversidade de espécies de peixes: Com o aumento do material em deposição 
esta parte do rio corre o risco de ser assoreada · diminuindo assim a diversidade de 
espécies encontradas nas junções principalmente dos rios Araguaia e Tocantins (pólo 
Araguaia - Tocantins). 

Os estudos desenvolvidos por F ADESP ( 1996 L embora tenham sido pontuais, 
mostram existir uma flora planctônica (fitoplâncton) e uma fauna bentônica 
significativa ao longo do rio Araguaia. Esta flora e fauna é explorado por peixes 
herbívoros como vários caraciformes, os cascudos e outros insetívoros. A 
diminuição da transparência em virtude do material em suspensão provoca 
fenômenos de reflexão e dispersão dos raios luminosos que são fonte de obtenção de 
energia por seres clorofilados (Branco, 19 77) diminuindo assim a produtividade 
primária do rio. Além disto os organismos bentônicos podem ser soterrados pela 
ação de deposição do material em suspensão (Branco, 1977)dirninuindo assim a 
disponibilidade de alimento para os peixes. 
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Tráfego Fluvial 

r> 

Outro fator impactante previsto a médio e longo prazo é o relacionado com o 
tráfego fluvial. Os problemas decorrentes desta ação, relacionados à ictiofauna são: 
a interação entre o tráfego e o deslocamento dos cardumes; o aumento da erosão 
das margens, principalmente do rio Araguaia, e conseqüente aumento do material 
cm suspensão agravando os problemas anteriormente, a poluição inorgânica do rio 
e conseqüente perda da qualidade do ambiente aquático. 
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Como foi demonstrado no diagnóstico os rios Araguaia e Tocantins são rotas 
de migração de várias espécies de peixes, que acontecem com maior trequencia 
durante o período da seca (março a agosto). Sendo assim pode-se esperar que os 
cardumes compartilhem com as embarcações, em determinados trechos, o canal do 
rio. Essa interação entre embarcações e cardumes pode provocar, em determinados 
trechos do rio, a morte de alguns espécimes devido à passagem das hélices no meio 
dos cardumes e ao tipos de deslocamento que o cardume assume. Os cardumes não 
se deslocam constantemente e sim realizando paradas, em diferentes locais, as quais 
se extendern por vários dias ao mesmo tempo que interagem com outras 
comunidades de animais como botos e pássaros (observação pessoal). 

A interação entre as comunidades ictiofaunfsticas migratórias e as 
embarcações pode ser intensificada em virtude da profundidade do canal. Essa 
situação não se aplica a toda a área de influência da hidrovia, e sim especialmente ao 
rio Araguaia que apresenta um leito largo e raso ao contrário do rio Tocantins. No 
Tocantins pode-se esperar que os peixes, em virtude da profundidade do rio, 
possam fugir do tráfego fluvial situação que não pode ser garantida no Araguaia 
mesmo que se pense na utilização de embarcações que terão no máximo 2m de 
calado. 
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Por outro lado, a ação do tráfego fluvial pode fragmentar os cardumes. Os 
cardumes migratórios costumam apresentar formatos de losangos tridimensionais 
com as extremidades agudas (Moyle e Cech, 1996) interligados com outros grupos 
formando assim longas cadeias. Ao fragmentar os grupos pode-se esperar que as r: 
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chances de reprodução seiarn reduzidas em virtude da quantidade de peixes machos 
e fêmeas que efetivamente chegarão juntos às nascentes influenciando assim na 
dinâmica da população da espécie, ito é a quantidade de peixes em diferentes fases 
de crescimento incluindo a fase adulta. 

O deslocamento de embarcações de pequeno e grande porte provocam ondas 
que podem incremetar a erosão das margens dos rios (Hagerty et ai., 1981; Nanson 
et al., 1994;Borges, 1995). Ainda, mesmo que as taxas de erosão sejam pequenas 
consideráveis, em termos de erosão, a tipos específicos de margens (Nanson et ai., 
1994). 

Na área de influência da hidrovia, a ação das ondas geradas pela passagem das 
embarcações, se restringe principalmente ao rio Araguaia, em virtude de este possuir 
uma bacia tipo sedimentar. Um estudo detalhado realizado por Borges (1995) no 
médio Araguaia, indica que vários trechos da margem do rio apresentam-se 
constituídos por areia, na sua parte inferior, e por argila na parte superior. Ainda a 
parte superior é vertical e a inferior assume, a maioria das vezes uma morfologia 
convexa e inclinada. O autor conclui que sendo a parte inferior da margem 
constituída de areia com o formato convexo e inclinado, esta é suscetíveis de sofrer 
erosão de maneiro mais acentuada que as formadas por argila. 

Ainda segundo este autor, as ondas da água geradas pela passagem de 
pequenas embarcações (barcos de alumínio) geram ondas de 9 cm de altura, em 
média. Segundo Nanson et al. (1994) a altura da onda entre 5 e 10 cm acelera os 
processos de erosão da parte inferior das margens, provocando posteriormente a 
queda da parte superior. 

Borges (1995) indica ainda que a altura da onda está relacionada com a 
distância do barco em relação à margem. Isto parece ser valido para pequenas 
embarcações (Nanson et aJ., 1994; Borges, 1995). No caso do canal de deslocamente 
da hidrovia (FADESP, 1996), este não percorre ao longo dos rios o centro destes, em 
vários trechos ele se aproxima da margem direita ou esquerda o que como foi visto 
anteriormente irá gerar um aumento da erosão e conseqüentemente do material em 
supensão. Esse fato irá aumentar o impacto causado pela dragagem dos bancos de 
areia com a conseqüente repercussão nas comunidades de peixes. 

Um outro impacto decorrente do tráfego fluvial é a poluição inorgânica. 
Donhcff ner e Muck.leston ( 19 7 6) mencionam que os motores de popa podem liberar 
no ambiente aquático gasolina, óleos não - voláteis, óleos voláteis, chumbo e fenóis. 
Embora as embarcações padrão mencionadas por F ADESP ( 1996 )não utilizem o tipo 
de motor mencionado pelos autores acima citados, esses componentes são 
utilizados em qualquer tipo de motor à explosão. Por outro lado embora se pretenda 
utilizar um tipo padrão de embarcação para transporte de materiaís, a hidrovia 
estará aberta para outros tipos de embarcações que podem não estar ajustadas aos 
padrões requeridos para manter a qualidade do meio aquático, de maneira 
semelhante ao que ocorre numa rodovia, onde trafegam carros poluentes e não 
poluentes. Além disso não se pode desconsiderar que aconteçam acidentes que 
venham provocar uma poluição intensa do meio aquático como o derramamento de 
combustível, inseticidas ou adubos. 

Além desses fatos a poluição sonora também deve ser considerada. O barulho 
gerado pelos motores de popa podem afetar a fauna do meio aquático e das 
proximidades (Donheffner e Muckleston, (1976), este fato também pode ser aplicado 
ao tipo de: motor utilizado para rebocar os produtos ao longo da hidrovia. Dessa 
maneira a poluição, entendida atualmente como qualquer alteração física, química, 
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biológica ou mesmo hidrológica que possa gerar desequilíbrio ecológico (Branco, 
1977), virá certamente alterar a qualidade do ambiente aquático modificando assim 
os "habitats" disponíveis para a fauna aquática, entre a qual os peixes. 

r: Construção dos portos 

r: 

O projeto da Hidrovia Araguaia - Tocantins prevê a construção de vários 
portos ao longo da mata ciliar presente nos rios da área de influência do 
empreendimento. Uma boa parte desta mata ciliar, principalmente no rio Araguaia, 
constitui uma vegetação sujeita ao ciclo anual das enchentes (flood pulse) já 
mencionada. 
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As manchas de diversidade de plantas encontradas na mata ciliar, 
principalmente ao longo do rio Araguaia, estão relacionadas com os rnicrohabitate 
criados pelas enchentes (Castro, 199 5). Além disso, como mencionado anteriormente 
estas regiões contituem importantes locais de alimentação e refugio para diversas 
espécies de peixes durante o período das chuvas. Desta maneira o desmatamento 
destes locais para construção de portos associados á construção de moradias para 
albergar á população reduzirá as áreas disponíveis para as comunidades de peixes. 
Não se pode esquecer que às áreas de inundação estão associados os lagos 
característicos das áreas de inundação, que constituem importantes "habitats" para 
os peixes desde que uma parte deles se desenvolvem nos mesmos. Ainda, as matas 
ciliares e a vegetação das planícies de inundação colaboram na retenção do material 
em suspensão (Castro, 1995). 
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Urbanização 

Um dos efeitos considerados benéficos na construção da hidrovia Araguaia - 
Tocantins é o desenvolvimento econômico da região o que criará novas fontes de 
trabalho (FADESP, 1996). Contudo é sabido que esse desenvolvimento implica num 
fluxo migratório de diversas camadas da população de diversas regiões para os pólos 
de desenvolvimento. Estas populações além de se instalarem em locais novos criando 
assim novas áreas urbanas tendem, posteriormente, a fixar-se e finalmente 
aumentar em número devido ao incremento da taxa de natalidade. 

,r'. 

Um exemplo desta situação é mencionado por GEMVA (1994) com respeito à 
cidade de Aruanã - GO. Segundo este autor a melhoria dos meios de acesso e 
transporte assim como a possibilidade de ganhar dinheiro propiciaram a instalação 
de grupos familiares, o que resultou na segunda maior Taxa de Crescimento Anual 
(TCA) em 1990 em relação aos municípios da margem direita do rio Araguaia entre 
Aruanã e São Miguel do Araguaia (Luís Alves). 

Essa situação pode ser esperada na área de influência da hidrovía Araguaia - 
Tocantins, o que virá acarretar alguns problemas que podem vir constituir um 
impacto a médio e longo prazo decorrentes da construção e operacionalização da 
hidrovia Araguaia - Tocantins assim como do rio das Mortes. 

Com o aumento de novas áreas urbanas novas regiões da mata ciliar serão 
desmatadas para poderem albergar as novas construções, podendo afetar 
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diretamente à ictiofauna regional (Ribeiro et al. 1995). Ainda, a demanda alimentar 
também aumentará exercendo pressão sobre uma das fontes de proteínas 
disponíveis na região: as comunidades de peixes. 

Inerente a esse problema pode-se esperar que a quantidade de descargas 
orgânicas (esgotos) e inorgânicas (lixo) nos rios aumente. Ribeiro et al. (1995) 
menciona que um dos impactos sobre a qualidade da água na bacia Araguaia - 
Tocantins é constituída pela emissão de dejetos de cidades em fase de rápido 
crescimento. A maioria das cidades presentes atualmente ao longo dos rios Araguaia 
e Tocantins na área de influência da hidrovia, não apresentam ainda um sistema de 
esgotos. Porém com um influxo de pessoas, estas cidades se verão obrigadas a 
construir uma infraestrutura de saneamento básico que terão nos rios seus 
depositários finais modificando por sua vez o ecossistema aquático e assim 
atingindo a ictiofauna regional. 

Pesca esportiva e comercial 

Ao longo do curso dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes a pesca está 
presente seia na forma comercial, esportiva ou de subsistência. Segundo Ahlstrõm e 
Svensson (1994) no médio e alto Araguaia os vazanterios, ribeirinhos e o turismo 
dependem dos peixes. Essa situação pode ser extrapolada para outras regiões do 
Araguaia, do Tocantins e do rio das Mortes e demostra a interação entre as 
populações humanas e as comunidades de peixes nos rios em estudo. 

Com o aumento dos aglomerados urbanos esta dependência pode aumentar, 
sendo que as comunidades de peixes presentes nos rios da área de influência da 
hidrovia, submetidas aos diversos impactos, anteriormente mencionados podem 
entrar em estado de superexploração diminuindo assim drasticamente suas 
populações. 

As características atuais presentes no rio Araguaia como pequenas cidades 
esparsas ao longo do rio, o turismo intenso no período da seca, fazendas grandes, 
presença de atividades de mineração de ouro e uma pequena população ribeirinha, 
caracterizam um rio no "estágio de utilização" segundo a classificação de Pringle 
para os processos de modificação da dinâmica das planícies de inundação (Castro, 
1995). Esta classificação também pode ser aplicada ao rio Tocantins. Contudo as 
modificações que podem acontecer nas bacias destes rios podem fazer que esses 
passem do "estágio utilização" par o "estágio de destruição" caracterizado, segundo 
Pringle apud Castro ( 199 5), pela completa alteração das originais dos rios incluindo 
os peixes. 

3.2.1.3 RÉPTEIS E ANFIBIOS 

Dragagem 

Os efeitos da dragagem são de magnitude e duração impactantes maiores que 
os efeitos causados pelo derrocamento, implicando na eliminação completa de 
microhabitats e prováveis habitats, impossibilitando a recomposição bentônica, 
ocasionada pela sucção e planctônica e nectônica pela suspensão e deposição de 
partículas, desestruturando e provocando o nicho ecológico de cada população da 
comunidade local e regional. 

Tanto as partículas em suspensão e a deposição levam a alterar a qualidade 
biótica das margens do rio, onde há modificação do microhabitat e "habitat" 
conseqüentemente nicho ecológico implicando em grupo de vertebrados de pouco 
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deslocamento, como os anffbios da família Leptodactylidae, Hylidae e Bufonidae que 
por suas características morfofisiologjcas sofrem com a mínima alteração do 
ambiente. Isso pode simplificar a comunidade de anuros e promover um aumento 
da população de espécies com menor exigência do ambiente como é o caso das 
espécies Bufo perecnemis e Leptodactylus ocellatus. 

Há uma sincronização entre a vazante e o desencadeamento do 
comportamento de nidificação da tartaruga da Amazônia Podocnemis expenss. O 
comportamento de nidificação só começa quando o nível da água se estabiliza em 
sua cota mais baixa ALHO e PADUA ( 1982), estando embutido a turbidez do rio. 

O início da vazante parece ser a causa estimuladora que inicia a migração das 
tartarugas para o local de modificação tendo um comportamento específico, que é a 
alta concentração de indivíduos ALHO e PADUA {1981/1982), com a ocorrência da 
filopatria que é o retorno da fêmea a cada estação reprodutiva para desovar na 
mesma área MOLINA (1982). 
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Assim as partículas em suspensão podem retardar ou inibir o período de 
desova e cópula das populações de quelõnios aquáticos Podocnemis expense, por 
simular um processo físico da dinâmica do rio, que rege o ciclo reprodutivo desta 
espécie. 

A sucção da draga retira a estrutura de microhabitats no local, 
conseqüentemente provoca o desequilíbrio em cadeia afetando bentons, nectons e 
planctons; com diminuição dos processos fotossintéticos do fitoplancton e de outra 
vegetação aquática pela suspensão de partículas, ainda promove a redução da 
integridade do plancton e seu conjunto intra e interespecífico, atuando 
principalmente no fator alimentação, desestruturando a cadeia trófica (Botton-up e 
top-down) cm ambos sentidos, vertical e horizontal. 

A sucção representa a morte direta das populações presentes no instante 
do impacto. 

O volume de sedimentos mobilizados pela operação aumenta a turbidez, 
alterando sub regional e regionalmente os microhabitats cm populações aquáticas e 
litorais, tornando-se uma barreira ecológica para uma comunidade tanto pela 
reprodução como pela reposição desse sedimentos. 

Recentemente foi sugerido um modelo que relaciona a tática de forrageamento 
de lagartos tropicais com abundância de recursos e com as características do habitat 
(Vitt, 1990). Assim a mudança do habitat da margem do rio proporciona uma 
redução da mancha populacional de artrópodes, recurso alimentar da comunidade 
de lagartos no mesmo nível trófico que reflete no potencial competitivo, limitando 
as populações de lagartos forrageadores sedentários (lguanidae e Polycridae), devido 
ao seu menor deslocamento no habitat sofrendo um stress nutricional e possível 
simplificação dessas populações, sendo esses habitats ocupados por lagartos 
forrageadores ativos (Teiidae e Gymnophtalmidae). 

O derrocamento provocará evidente mortalidade local dos vertebrados 
aquáticos bentõnicos e nectónicos no ato da explosão, na fragmentação de rochas e 
ocasionados pela pressão do impacto. 

Ainda o ruído provocado poderá levar a dispersão temporária da fauna 
terrestre e aquática não afetando diretamente. 

A explosão provocará fragmentação da barreira, alterando o curso dinâmico 
do rio, promovendo o aumento fluxo d'água, podendo funcionar como um 
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obstáculo na dispersão da fauna bentõnica, nectônica. E ainda a inundação de áreas 
protegidas por essas barreiras naturais, como também impedir a formação de áreas 
remuco importantes na cadeia trófica. 

Essas barreiras são utilizadas por populações de anfíbios, répteis, aves, 
pequenos mamíferos além de invertebrados, como "habitat" e fonte de recursos 
alimentares e áreas de nidificação. 

Navegação 

São vários os impactos promovidos pelas embarcações. Os mais preocupantes 
se referem a ação dinâmica da água em conseqüência da marola, que poderá impedir 
o desenvolvimento das proles de anfíbios, peixes e outras populações de 
invertebrados nas áreas marginais que receberam o impacto direto, simplificando a 
comunidade atual. 

Outro impacto direto está ligado as embarcações interferirem no 
comportamento reprodutivo das populações de quelônios tPodocnemis expansal, que 
permanecem até alguns dias, agregadas, próximas à praia de nidificação (filopatria), 
comportamento de arribação e abubuia ALHO ANO PADUA (1982}, assim alterando 
o período de postura de ovos, podendo estes serem depositados na água, ocasionado 
pelo stress das fêmeas. 

- ·- 
- - - 

3.2.1.4 AVIFAUNA 

A partir dos resultados analfticos de diversidade, equitabilidade e similaridade, 
conclui-se que a mata galeria aloia, na variável tempo, urna ornitofauna distinta, 
enquanto que nas outras fisionomias, as taxas de permuta e fluxos de transferência 
permeiam os potenciais conjuntos ornitofaunísticos. 

As coleções d/ agua, adjuntas as matas galerias, também constituem-se em 
pontos de convergência, que apresentam características exclusivas de adaptação vital 
para estes ambientes. 

A maioria das aves aquáticas vive à beira de água estagnada, nas margens 
lamacentas de lagoas: garças iCssmerodius albus), jabirus Uebiru mycteria), cabeça 
seca IMyclcria americana), garça cinza (Ardea cocoi), charão (/lramus guarauna). irerê 
(Dendrocygna vid11ata ), marreco pé-vermelho (Amazonetta bmsiliensisv, anhinga 
(Anhinga anhinga). As espécies: biguás (Phalacrocorax olii'aceus) e matraca 
(Megaceryle iorqueuu, dependem das cachoeiras para capturar seu alimento (peixe). 

Visando um melhor entendimento, são apresentados, os prognósticos da 
ornitofauna na região em duas situações: sem e com a hidrovia. No último caso, 
esses prognósticos são apresentados segundo a divisão: curto prazo (derrocamento), 
médio prazo (dragagem), e longo prazo (funcionamento da hidrovia). Devendo 
salientar que os impactos causados pelo empreendimento podem ser tanto positivos 
quanto negativos. 

Sem a hidrovia - A situação futura da ornitofauna na região sem a 
implantação do empreendimento é um tanto obscura, tornando-se difícil prever se 
os remanescentes florestais, que estão protegidos por leis, vão ser ou não afetados 
pela inoperância dos órgãos competentes. Outro problema agravante na região é a 
caça, notadamente das espécies ameaçadas de extinção. Em decorrência desses fatos, 
poderá haver um agravamento da situação das espécies dependentes do ambiente 
aquático. 

- -· 
- - ....,. - - 
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r Com a hidrovia - Como já foi relatado anteriormente, os prováveis impactos 
decorrentes da implantação do empreendimento estão divididos de acordo com as 
duas etapas que abrangem a obra, ou seia. implantação (derrocamento e dragagem) 
e a operação da hídrovia, que corresponde respectivamente a curto, médio e longo 
prazos. 

Como os impactos causados por empreendimentos desse tipo, sobre a 
ornitofauna são quase que completamente desconhecidos, os prognósticos, aqui 
apresentados, são resultados de um exercício de extrapolação baseado nos estudos 
desenvolvidos e bibliografia consultada. 

Curto prazo - Levando em conta que nesse prazo haverá um maior fluxo de 
operários e máquinas no derrocamento, poderá haver uma diminuição das espécies 
que habitam nas proximidades principalrnente os biguás (Phalacrocorax olivaceos), e 
matraca (Megaceryle torquata), que se alimentam nos pedrais, e das Hirundinidae 
que reproduzem nas rochas. 

Médio prazo - Com a dragagem é possível que algumas espécies dependentes 
de alimentação (piscívoro) no local, se retirem para outras áreas. Já outras espécies 
poderão deslocar-se para a área de dragagem para se beneficiar das matérias em 
suspensão, como por exemplo o chalão (Aramus ganauro). 

Longo prazo - As perspectivas a longo prazo para os diversos grupos da 
ornitofauna são as seguintes: 
Algumas espécies podem vir a ocupar as áreas de remanso com águas rasas pela 

presença da hidrovia; 
Agravamento da situação das espécies dependentes da correnteza; 
Redução da população de Phelecrocorex oliveceus em decorrência da retirada dos 

pedrais: 
Estabilização das populações após as alterações ocorridas. 

r: 

r: 
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3.2.1.5 ENTOMOFAUNA r: 
r· Na área do empreendimento os impactos sobre a entomofauna serão de 

natureza e magnitudes diferenciadas dependendo dos locais onde serão construídas 
as edificações, nos portos, áreas de desmatarncntos, comercializações de animais de 
xerimbabos, transportes de passageiros etc. 

Devido a falta de estudos específicos para área em questão, nos leva a 
recomendar estudos mais abrangentes durante no mínimo um ciclo biológico 
completo do cerrado, enfocando a dinâmica de população, etologia e biologia das 
espécies mais suceptíveis aos impactos. 

As principais ações decorrentes da implantação do empreendimento, que 
podem causar efeitos em relação a entomofauna local são as principais: 

Transportes clandestinos de animais, (primatas não humanos), podem 
povocar principalmente uma zoonose, a febre amarela silvestre cujos transmissores 
do gênero Heemagous, Sebethes e Aedes, são os responsáveis pela manutenção da 
forma enzoótica as selvas tropicais. Os estudos indicam que o macaco aranha 
(Ateles), o mico (Callíthrix), o guariba (Alouata), principalmente esse último, tem 
uma grande importância na manutenção da febre amarela silvestre pela maior 
susceptibilidade ao vírus. 

Ocupação de áreas lindeiras dos rios, proporcionando desmatamentos e 
formações de pastagens (por ser urna região agropastoril) interferindo na biota 
local. Neste contexto chamamos a atenção para as espécies de cigarrinhas de 
pastagens; Deois flevopicte e Deois schach, que em condições favoráveis ao seu 

r: 

r: 
r: 
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desenvolvimento, segundo a Ernbrapa (1984), já é comprovada a migração desses 
indivíduos de pastagens para cultura adjacentes. O problema das cigarrinhas é 
bastante grave, pois ela concorre com o gado na época em que ele deveria estar 
recuperando-se do período das setas. 

A hidrovia facilitará indubitavelmente o escoamento da produção (grãos, 
cereais etc.) possibilitando o transporte de patógenos de uma região para outra, com 
exemplo podemos citar o bicho capixaba Lagria villosa, até 1976 relatado somente 
no continente africano e introduzido no Brasil (Espírito Santo) em sementes 
contaminadas com ovos. 

A captura de espécimes utilizadas de xerimbabo, primatas não humanos, 
tatus, roedores, marsupiais, mamíferos voadores e outros, não só constitui forte 
ameaça à integridade da comunidade faunistica local, como também seu transporte 
poderá acarretar em disseminação de patógenos para diferentes regiões por serem 
estas espécies que mantém na natureza a sobrevivência destes protozoários, 
fazendo-os circular, entre os animais, seus reservatórios, (triatomineos, culicineos e 
outros). 

A hidrovia facilitará também o êxodo, oriundo da região norte e nordeste à 
região centro oeste, de extrativistas (garimpeiros, madeireiros, castanheiros e 
outros), portadores de agentes epidemiológicos, desembarcados cm locais portuários 
poderão disseminar o agente patogênico, de acordo com o levantamento amostral, 
foi constatada a presença de vetores na área cm estudo, de acordo com a listagem 
anexada. 

3.2.2 IMPACTOS SOBRE A FLORA 
Os impactos prognosticados para a flora estão resumidamente apresentados no ..._ 

quadro 82 - Impactos sobre o meio biótico - nora, apresentado logo à seguir. _ 
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Quadro No. 82 
Impactos sobre o Melo Biótico 

FLORA 

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

O PRODUZ EFEITO OCORRtNCIA INFWtNctA 

Alteraçao da Vegeração na Atea de 2.14 7,8, 12.13.14, 18, 19 - Baixa Moderada Estacionai Local Alia Biõlica Alta 

lmridação e de preservação permanente 

Alteração da Flora Nativa 2.15 13.14.19 . Certa Moderada Permanente Regiona\ Baixa Biõlica Alta 

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

Preservação permanllnle 

Alteraçao das Nascentes 2.17 13, 14,19 . Baixa Baixa Estacionai local Moderada Biótica Bai11a 

Alteração de Habitats e Nichos 2.18 13,14.19 - Certa Alia CIJ1a Zonal Moderada Biótica Moderada 

Ecológicos 

Alteração da Qualidade BlôUca 2.19 13.14.19 . Certa Moderada Permanente Regional Baixa Biótica Moderada 
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Antes de se examinar os impactos previstos sobre a flora é preciso 
que se faça uma breve análise do passivo ambiental da região dos rios das Mortes, 
Araguaia e Tocantins, em especial nos trechos que compõem a hidrovia. 

A cobertura vegetal original encontra-se bastante alterada, com 
baixos índices de preservação, fruto de uma ocupação intensa, propiciada pela 
pecuária extensiva principalmente. 

No rio Tocantins especialmente, suas margens foram ocupadas 
pe1a pecuária, que implicou na retirada da cobertura vegetal original, substituída 
pelo capim plantado. 

O rio Araguaia por seu turno, em seu curso baixo passa pelo 
mesmo processo, ao passo que seu curso médio, junto a Ilha do Bananal, aparecem 
os grandes projetos de irrigação que ocupam enormes áreas de várzea, degradando 
diversos segmentos ribeirinhos. Na parte alta do rio surgem novamente as 
pastagens, porém já aparecem as primeiras áreas de exploração agrícola. O rio dás 
Mortes, neste cenário, encontra-se mais preservado, entretanto as suas cabeceiras e 
margem esquerda já constituem-se numa área de expansão agrícola em franco 
crescimento, apresentado grandes áreas ocupadas.A bacia do Araguaia, 
especialmente suas cabeceiras, passa por um processo de intenso processo erosivo, 
provocado pela ocupação inadequada das chapadas e pela alteração induzida pelo 
uso do solo intenso e conseqüentes desmatamentos de grandes áreas destinadas a 
agricultura mecanizada, exercida de forma exaustiva. 

Alteração da JTegetação na Área de Inundação e de Preserveçêo 
Permanente. 

A exucução dos serviços de dragagem, implica na destinação final 
dos materiais dragados. Segundo os dados extraídos dos projetos de engenharia e 
ainda como uma alternativa possível, um dos destinos escolhidos seria o lançamento 
em áreas próximas à margens. Contemplando-se essa hipótese, pode-se prever que 
seria afetada a vegetação da área de imundação e da área de preservação 
permanente, representada pelas matas ciliares lindeiras ao curso dágua. 

O impacto previsto se estenderia no Araguaia e Tocantins, a zona 
de cerrado, florestas ciliares e áreas de várzea. Os cerrados englobariam os campos 
de murundus, cuias áreas baixas constituem os campos úmidos recobertos por 
gramíneas. As florestas ciliares daquelas bacias, destacam-se por espécies que 
sazonalmente são inundadas, prevendo-se assim que indivíduos especialistas sejam 
atingidos. 

As áreas de várzea que são comuns ao Araguaia e Mortes, 
representadas pelo campo cerrado com espécies adaptadas às condições de saturação 
dos solos. 

Poderiam ser atingidos ainda áreas de veredas, que serpenteiam ao 
longo de alguns afluentes, situados em solos hidromórticos. 

Além do lançamento do material dragado, a eventual instalação de 
acampamentos também poderia afetar pontualmente a vegetação ribeirinha. Outra 
possibilidade é a construção dos terminais, que estarão situados às margens dos rios. 
O impacto produzido tem probabilidade baixa de ocorrência, pois os trechos com 
maior concentração de baixos, possuem inúmeras praias e ilhas com pouca 
vegetação, tendo portanto moderada magnitude. Esse impacto ocorreria na época 
das dragagens, tendo assim duração estacional e área de influência local. Ação 
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impactante de alta mitigabilidade, com relevância alta pe1a possibilidade de atingir 
alguns nichos ecológicos e espécies da área de preservação. 

Ampliação da Área Agrícola 
Como resultado da implantação da hidrovia, pode-se prever uma 

rápida expansão da área agrícola pela facilidade de escoamento oferecida. Na 
verdade, as instalações portuárias deverão induzir ao aparecimento de uma rede 
viária mais densa, trazendo assim outro fator para a degradação de áreas vegetadas, 
prevendo-se os impactos indiretos que adiante são relatados. 

Alteração Flora Nativa 
A ampliação da área agrícola, corno conseqüência da hidrovia, afetará de 

forma marcante a flora nativa, atingindo o cerrado em especial. Pode-se prever 
alguma perda de banco genético, de espécies ameaçadas de extinção e de espécies de 
interesse econômico. 

Alteração de Áreas de Preservação Permanente 

Novamente, seriam afetadas áreas de preservação permanente, representadas 
pelas matas ciliares e de galerias dos cursos d'água da região de expansão agrícola, 
contribuindo ainda para o assoreamento dos afluentes dos rios principais, que 
receberão esta carga de material transportado. 

Alteração de Habitats e Nichos Ecológicos 

Evidentemente, serão atingidos nichos ecológicos e habitats serão alterados, 
onde a baixa ocupação e presença humana facilita a vida silvestre e sua preservação. 

Alteração de Nascentes 

As nascentes também serão afetadas pelo desmatamento e ocupação 
provocadas pelas atividades agrícolas intensas, produzindo um impacto que 
reduzirá a oferta de água e ainda afetará a vegetação de forma intensa. 

Alteração da Qualidade Biótica 

Como conseqüência geral das atividades agrf colas e da expansão das áreas 
plantadas, pode-se prever portanto, urna alteração da qualidade biótica regional. 
Representada pela diminuição das áreas remanescentes de cerrado e florestas, sendo 
afetadas ainda as matas ciliares com alteração na qualidade de água e na oferta 
hídrica para a flora e a fauna de toda a região. 

IMPACTOS SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 

Apresenta-se à seguir o Quadro B3 - Impactos sobre o Meio Antropico, com 
um resumo geral dos impactos prognosticados os quais são comentados logo 
adiante. 
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Quadro No. 83 (1) 
Impactos sobre o Melo Antróplco 

EFEITO AMBIENTAL No. AÇÃO QUE ITIPODE PROBABIL MAGNITUDE DURAÇÃO AREADE MITIGABIL. IMPUCAÇÕES RELEVÃNCIA 

O PRODUZ EFEITO OCORR~IA INFLUi!NCIA 

ATIVllAOE ECONÔMICA 

Incremento de alividades agropas1or1s e 31 19 + Certa Alta Permanente Extra-reg Sóclo«onõmlca Atta 

produção agrícola 

Desmalamenlo • lmgação 32 19 - Certa Alta Moderada Regional Pouca Ffs1CO-blológica Alia 

Silvicutura 33 19 - Moderada Moderada Permanenle Local Pouca Biológica Alta 

Comet'claJS 34 19 + Certa Moderada Permanente Locar Sóclo-ecooomlca Moderada 

Agro-induslliais 35 19 + Moderada Balxa Pennonenle Local Sóclo-econõmlca Moderada 

Desenvolvimento da lnfra-eslrut11a 36 13,14.17,19 + Certa Moderada Permanente Regional S6Gio«:00õmlca Moderada 

Estrutura Agraria 

Alteração do valor da terra 37 1.14,17,19 + Certa Moderada Moderada Regional Sôclo-econõmic.-. Alta 

Coocen11açao fundlâria 38 1.19 . Moderada Moderada Permanente Regional Pouca Sóclo-«onõmlca Alta 

Goraçãode empregos 39 2,3.13.15.16, 17, 18,19 + Carta Moderada Moderada Regional Sôcio-econ Omica Moderada 

COMUN!OADES 

Melhoria da qualidade de vida 3.10 215,16,17,18.19 + Moderada Moderada Permanente Regional Sõcie>-econõm ica Moderada 

Melhona da qualidade de ensino 3.11 19 + Moderada Moderada Permanente Regiona! Sclclo-cultural Moderada 

Melhoria da situação pública 312 19 + Moderada Moderadél Permanente Regional Sodal Moderada 

Incremento populacional 3 13 2.15, 16.17,18.19 . Moderada Moderada Permanente RegioMl Pouca Social Moderada 

TURISMO 

lnterferêr,cia na aliv1dade c.le recreação 314 7.9, 13. 15, 16, 1 7, 16 - Certa Alta Permanenl~ Regional Pouca La.zer Alta 

Interferência na pesca 315 7,9.13.15.16.17. 18 - Moderada Moderada Permanente Zonal Pouca Lazer Alta 

Incremento ao turismo 316 17,19 + Certa Moderada Pennanente Regional Sócio-econOmlca Alta 
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Quadro No. B3 (2) 
Impactos sobre o Meio Antrópico 

EFEITO AMBIENTAL No. 'AÇÃO QUE inPOOE PROBABIL. MAGNITUDE DURAÇÃO AREADE MlTlGABIL. IMPLICAÇÕES RELEVÂNCIA 

O PRODUZ EFEITO OCORRÊNCIA INFLUÊNCIA 

PAISAGEM 

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

Desenvolvlmeoto de µolos econõm,cos 3.18 13,19 + Moderada Moderada Permanente Local sócro-eecnõmree Alla 

SAÚDE E SANEAMENTO 

Geração do resíduos sólidos 319 3, 7,9, 13, 16.17,18, 19 - Cerla Baixa Moderada Local Alia Saúde Moderada 

Esgoto sanil.àrio dos canteuos 3.20 3,13,17.19 - Cerla Baixa Moderada Local Alia Saúde Baixa 

Disseminação de doenças 321 2,3, 14,16 - Moderada Ba1>1a Moderada Local Alta Saúde Baixa 

Aumento da demanda 3.22 13,17,19 - Certa Alia Permnnente Local ModMada Saúde Alla 

S.'1úde 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 pengosas 3 24 15,17 - Moderada Moderada Permanente Zonnl Bauca Saúdelamblenlal Alia 

ou polueoles 

Acidentes de Ir ablllho 3.25 1 a 18 - Moderada Moderõ1da Moderilda L=I Modernda Saúde A\la 

COMUNIDADES INDIGENAS 

Redução da oferta de allmen\os 3.30 3,6,7,8,9, 10, 1 l, 13, - Certa Moderadll S111on~I Zonlli Pouca Social Alia 

14,15.16.17.19 

Pressão sobre terras indígenas 3.31 15,17,19 - Cena Moderada Permanente Regional Pouca Sócio econômico Alta 

lnlerlerênc1a nas condições e no 3 32 3. 7,8,9, 10, 13, 14, - Certa Alia Permanente Reg,onal Alta Social Alla 

modo de vida 15,16,17.19 

ln1erlerêncla nas margens 3.33 15 - Moderada Alta Sazonal local Alla Social Moder.ada 

ln1erlerêncin no 1.180 da a\gu:i 3 34 7,8,9,10.12.15. - Certa ModelfldA EslA<'~on"t Local ModeradA Social ModeradA 

e 1ransporte 16,17 
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5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

- 
Incremento da População 

A grande expectativa de realização do empreendimento como alternativa de 
desenvolvimento econômico regional e local, assim como as ações de instalação e 
operação que o projeto envolve, tornam-se um grande atrativo para a população da 
região. Se no início isto poderá produzir discretos ou moderados deslocamentos 
populacionais, com o desenvolvimento de atividades induzidas pelo empreendimento 
e a conseqüente geração de empregos e renda, este processo poderá acentuar-se. 

Observando-se a estrutura de grande parte das prefeituras locais, verifica-se 
que a maioria delas terá dificuldades de gerenciar este processo. Assim novos 
assentamentos poderão ocorrer de forma desordenada e caótica, comprometendo a 
qualidade de vida da população local e migrante. 

Esta situação poderá se agravar caso a oferta de mão-de-obra, fique aquém da 
demanda prevista, causando situações de subemprego e desemprego. 

Trata-se portanto de impacto negativo. com probabilidade de ocorrência e 
magnitude moderadas, de duração permanente. influência regional. de baixa 
rnitigabihdadc. com implicações sociais e de relevância moderada. 

._, 
\•' 
"._; 

- 

Melhoria da Qualidade de Vida 
,-\ instalação e operação do empreendimento demandará a absorção de mão-de 

obra induzindo novas atividades geradoras de renda e estimulando a oícrta de novos 
serviços públicos. Esse (· um impacto positivo de ocorrência nas Iases de instalação e 
opcracão. magnitude moderada, duração permanente. influencia zonal. de 
moccrada rc.cváncia e implicações sociais. 

..• - 
Melhoria do Ensino 

.-\ operação do empreendimento assim como as atividades sociais e econômicas 
por de estimuladas deverão ocasionar, a médio prazo, uma pressão sobre o sistema 
de ensino no sentido de atender às novas demandas de qualificação profissional. 
Trata-se de um impacto positivo com probabilidade de ocorrência na fase de 
operação. magnitude moderada, duração permanente , de influência zonal. de 
implicações sociais e relevância moderada. 

Interferência na Atividade da Pesca - 
. .\ implantação da Hidrovia interferirá com a prática do turismo na região. Esta 

interferência deverá ocorrer com abrangência e intensidade diferentes nos vários 
segmentos do empreendimento. Deverão ser afetados mais diretamente os turistas 
dos estados dr Goiás e Tocantins, pois são os que. tradicionalmente, utilizam estes 
mananciais de forma mais intensiva, tanto para a prática da pesca esportiva ou 
amadora. como também para o lazer e entretenimento. 

O segmento correspondente ao Rio Araguaia deverá ser o que maiores 
interferências sofrera em razão de sua posição geográfica, características físicas, 
piscosidade de suas aguas e tendência histórica de fluxo turístico. 

O segmento relativo ao Rio Tocantins também será alcançado por essas 
interferências. porém de forma menos abrangente e intensa, devido as suas 
características físicas. canal mais comportado, baixa piscosidade. formas de uso e 
maior propensão ao aproveitamento hidroviário. 

-· 
- 
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o segmento do Rio das Mortes deverá ser o menos atingido pelas interferências 
do empreendimento, pela sua localização geográfica, características físicas, e baixo 
fluxo turístico. 

Em relação ao Rio Araguaia os impactos mais significativos no que se refere ao 
turismo devem ser cm primeiro lugar o efeito psicológico gerado pelo fato novo, 
pois embora, tanto o Rio Araguaia como o Rio Tocantins já tenham sido utilizados 
como hidrovia, no passado, a geração atual não conviveu com esta situação e, 
portanto é facilmente induzida, por parte de mídia, a conceber o empreendimento 
apenas pelo lado negativo, pois os contrários salientam, por conveniência, apenas 
os possíveis fatores desfavoráveis. 

Outro impacto em relação ao fluxo turístico é o que se refere a interferência 
com a prática da pesca amadora. Essas interferências ocorrerão tanto na fase de 
obras, quando as intervenções no canal, para a desobstrução da rota de navegação, 
deverão gerar ruídos, movimentação e turbidcz anormal das águas, efeitos que 
tendem a afugentar a principal razão da presença desta categoria de turista no rio: 
os peixes, quanto na fase de operação, quando o trânsito dos comboios limitarão o 
espaço dos "turistas pescadores" e os incomodarão, causando desconforto, pela 
formação das ondas e balanço das águas. Este impacto deverá apresentar 
magnitude acentuada no segmento relativo ao Rio Araguaia, magnitude moderada 
no segmento Rio Tocantins e magnitude fraca no segmento Rio das Mortes. Sua 
abrangência deverá ser localizada na fase de obras e interna ao empreendimento, na 
fase de operação do mesmo. 

Haverá interferência à pratica do "turismo de praia", ou scia, em relação 
àqueles turistas que acampam nas praias. Essa interferência poderá ocorrer desde o 
momento cm que os turistas iniciarem a "viagem" de acesso às praias, nos pequenos 
barcos que normalmente são utilizados para esse fim, até ao incômodo causado 
durante o período em que esses turistas permanecerem acampados devido à 
"intrusão visual" provocada pelas barcaças, o ruído dos motores das mesmas bem 
como as ondas geradas com o deslocamento dos comboios. Esse impacto terá 
magnitude acentuada no segmento Rio Araguaia, forte no segmento Rio Tocantins. e 
magnitude fraca no segmento Rio das Mortes. 

Um outro impacto previsível é a ocorrência de acidentes envolvendo as 
barcaças e os barcos dos turistas. Este impacto deverá apresentar magnitude 
moderada nos segmentos Rio Araguaia e Rio Tocantins e magnitude fraca no 
segmento Rio das Mortes. Entretanto, no período de pico da temporada de praias, o 
mesmo poderá assumir magnitude acentuada nos dois primeiros segmentos, e em 
especial no trecho entre Aruanã e a ponta da Ilha do Bananal, por ser o que 
apresenta maior índice de turistas no ref crido período. 

Impactos Sobre as Condições de Saúde e Saneamento 
A precária estrutura de saúde da maioria dos municípios envolvidos sofrerá 

uma pressão com o aumento da demanda, principalmente nas cidades com previsão 
de portos e instalação de canteiros de obras e alojamento para trabalhadores da 
hidrovia. São impactos negativos, com grande probabilidade de ocorrência, alta 
magnitude, permanentes de influência local, com média possibilidade de mitigação e 
de alta relevância. Esses impactos terão implicações tanto sobre as comunidades 
locais quanto sobre a imigrante, atraídas pela oportunidade de empregos. 
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5.3.6 

Efluentes sanitários dos canteiros, alojamento e da operação das instalações 
pontuarias poderão contaminar as águas superficiais e subterrâneas caso não sejam 
convenientemente coletadas e destinadas adequadamente. É um impacto negativo, 
com probabilidade certa de ocorrer, baixa magnitude, de duração moderada, 
permanente, com influência local, de alta possibilidade de mitigação, baixa 
relevância e com implicações na saúde da população. 

A estrutura das prefeituras, com relação aos resíduos sólidos é incipiente em 
quase todos os municípios, e será muito pressionada, pelo aumento da geração dos 
mesmos, principalmente nas cidades pontuarias, tanto na fase de implantação, pelos 
canteiros, alojamentos e frentes de serviço, quanto na fase de operação. É um 
impacto negativo, certo de ocorrer, de baixa magnitude, moderada e permanente 
duração, com influência local, alta rnltigabilldade, com implicações na área de saúde 
mas sendo de moderada relevância. 

Acidentes no trabalho poderão ocorrer em todas as frentes de serviços nas fases 
de implantação e operação, principalmente nos serviços portuários e de manutenção 
da via navegável. É um impacto negativo, de ocorrência certa, magnitude e duração 
moderada, permanente, de influência local, mediana possibilidade de mitigação, 
moderada relevância e com implicações na saúde dos trabalhadores. 

Acidentes com cargas poluentes no embarque, desembarque e no transporte. 
poderão ocorrer na fase de operação da hidrovia, comprometendo a qualidade das 
águas dos rios. São impactos negativos, de magnitude moderada ao longo da via e 
alta nas cidades portuárias. A probabilidade de ocorrência é moderada na área de 
influência direta e a possibilidade de ocorrência permanente, com implicações sócio 
econômicas e na saúde da população, sendo os efeitos de alta relevância e de baixa 
mitigabilidade. 

Um impacto negativo mas de magnitude baixa poderá ocorrer, na fase de 
implantação e de operação, nas frentes de serviços e principalmente nas instalações 
portuárias que é exatamente a contaminação das águas por óleos, graxas e 
combustíveis. E um impacto de baixa relevância, com implicações sócio 
econômicas. de mediana mitigabilidade, influência local, com probabilidade mediana 
de ocorrência e duração permanente. 

Impactos Relativos as Atividades Agropecuárias 
Com base no diagnóstico apresentado entende-se que o empreendimento 

hidroviário poderá implicar mudanças substanciais quanto às atividades econômicas 
e sociais, tanto na área de influência direta quanto indireta. 

A estimativa é de que exercendo a função esperada pelos empreendedores, a 
hidrovia não se constituirá apenas cm uma alternativa de transporte de produtos 
gerados nas regiões extremas, mas também promovendo verdadeira indução quanto 
ao desenvolvimento de atividades, tanto ao longo do eixo de circulação como na 
região imediata, aqui caracterizada como de influência indireta. 

É evidente que a possibilidade de forte indução com relação ao incremento das 
atividades agropecuárias, observar-se-ão significativas alterações paisagísticas, 
determinadas sobretudo pelo conseqüente processo de desmatamento. além da 
evidente individualização de áreas-polo, possível geração de empregos e até mesmo 
possível melhoramento da qualidade de vida. 

Com base cm tais pressupostos admite-se portanto os seguintes impactos 
espaciais considerando o fator temporal. 
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Conforme se justificou, o desenvolvimento agropecuário induzido pelo 
empreendimento poderá trazer algumas conseqüências de carater local e mesmo 
regional: 

O aumento da produção agropecuária em princípio se caracteriza como 
impacto positivo, uma vez que gera capital. Contudo, torna-se necessário observar 
que dependendo do tipo de produto a ser priorizado ou tecnologia a ser empregada, 
o benefício poderá ser maior ou menor. 

r: 

r 
r: 

r: 

Insustentabilidade agropecuária 

Partindo do princípio que o empreendimento esteja muito mais destinado ao 
escoamento de produtos de exportação, conclui-se que a soja seria uma das 
prioridades. Em assim sendo, a insustentabilidade da atividade agrícola seria 
enorme, uma vez que economicamente o produto fica subordinado à cotação do 
mercado internacional (como se viu recentemente, o processo de globalização 
implica instabilidade mundial, a exemplo da queda na bolsa de valores de Hong 
Kong l: também socialmente, como se sabe, a cultura da soia não gera muito 
emprego, considerando o alto nível de desenvolvimento tecnológico empregado; e 
por último, ambientalmente, também traz sérias conseqüências, tanto pelo efeito 
alelopático produzido t simplificação do sistema ecológico com desenvolvimento de 
pragas), como no emprego de agrotóxicos para o combate às pragas, disseminadas 
com a eliminação de predadores naturais. 

Assim sendo, ao mesmo tempo que o incremento agrícola pode se constituir 
em impacto positivo, uma vez que normalmente implica capital (impacto positivo 
para o produtor), por outro, dependendo do grau de sustentabilidade determinado 
pelo produto ou nível tecnológico a ser empregado, poderá constituir-se em impacto 
negativo. 

O mesmo pode ser considerado com relação ao desenvolvimento da pecuária, 
que, se modelada pela região do Araguaia, deverá destinar-se à produção de gado de 
corte, criado de forma extensiva, sem qualquer sustentabilidade social (quanto à 
geração de empregos) e mesmo ambiental (ausência de maneio de pastos, além de 
possível efeito alelopático provocado pela extensividade do plantio de espécies 
preferenciais). 
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Valor da terra e estrutura fundiária 

r 

Como se sabe, o incremento a atividade agropecuária, mesmo antes dos 
resultados serem produzidos, poderá implicar aumento do valor da terra, o que foi 
considerado por Marx cm sua "teoria do valor" (renda diferencial), além da 
possibilidade de alteração na estrutura fundiária com a concentração da terra. Tal 
fato já foi observado na região, sobretudo a partir da década de setenta com os 
Planos Nacionais de Desenvolvimento dos governos militares, responsáveis pelos 
programas de colonização e expansão da fronteira agropecuária, que para Orlando 
Valverde, de "agro" não tinha nada. 

Sabe-se que embora o aumento do valor da terra se constitui em impacto 
positivo, sobretudo para o proprietário da terra, a concentração da terra, da mesma 
forma que ocorreu no passado, implica evidente impacto negativo, uma vez que 
estimula a concentração de riqueza e mais a expulsão do homem do campo, nesta 
fase, principalmente os pequenos proprietários a serem expropriados, devendo 
incorporar o exército de reserva que caracteriza as estruturas urbanizadas. 
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Substi tuicão de grodutos alimentícios 

Também o desenvolvimento agropecuário, se fundamentado cm produtos 
voltados à agroindústria ou processo de exportação, com certeza trará 
conseqüências quanto a substituição da já precária produção de cultivos alimentares 
(arroz. feijão, mandioca e mesmo o milho). Tal fato pode estar associado à 
expropriação de pequenos produtores, que normalmente apresentam uma produção 
voltada ao consumo familiar, com algum excedente destinado ao valor de troca. A 
negatividade desse impacto se caracteriza pela necessidade de "importação" de tais 
produtos, como forma de sustentação de uma possível demanda localizada. 

5.3. 7 Alterações Paisagísticas 

Como se sabe, o incremento às atividades agropecuárias poderá implicar 
drasticamente no comportamento da paisagem. Conforme se observou 
anteriormente, a faixa considerada de influência direta do empreendimento 
apresenta valores da ordem de 3313°0 (região do Araguaia-Rio das Mortes) e 26, 72.?o 
trcgião do Tocantins) representada por vegetação natural e mata galeria (tanto de 
áreas isentas como sujeitas à inundação). além de 4ººº e 43.5°0. respectivamente, de 
pastagens consideradas naturais. Portanto, mais de 70°0 da faixa de influência direta 
de ambos os sistemas fluviais encontram-se relativamente preservadas. 

:\ perspectiva de um desenvolvimento intenso das atividades agropecuárias 
poderá gerar iambcm os seguintes impactos: 

a) desmatamento generalizado, com possibilidade de redução substancial de 
importantes remanescentes de cerrado e ale mesmo mata ciliar ou galeria, 
dependendo tanto do grau de desenvolvimento quanto de adoção de medidas 
conscrv acionistas. 
b) processo de irrigação, tal qual se evidencia com relação a determinados projetos 
agropecuários, sobretudo na região do Araguaia, com possibilidade de implicar 
mudanças no comportamento hidrológico regional e conseqüente contaminação do 
mesmo pelo emprego dos maus denominados "defensivos" agrícolas. 

Considerando as condições espaciais associadas ao processo natural de 
inundação, conclui-se que a região do Araguaia apresenta maior suceptibllidade com 
relação a essa modalidade de apropriação, uma vez que apresenta mais de 43% de 
sua área de influência direta, submetida a tais condições. 

e} desenvolvimento de polos econômicos, partindo do princípio que determinados 
locais se constituirão cm catalizadorcs dr tais produtos, seja com a função 
portuária, sela como entrepostos de comercialização dos produtos. Em tais áreas 
com certeza serão incrementadas as atividades comerciais e mesmo agroindustriais, 
a serem abordadas adiante. 

Considerando a situação atual das localizadas que integram a área de 
infl ucncia direta, estima-se que sedes de municípios como de Carolina, Filadélfia, 
Estreito. Pedro Afonso e J\·liraccma do Tocantins, no eixo Tocantins, bem como 
Xarnbioá. Conceição do Araguaia. São félix do Araguaia e Aruanã, no eixo 
Araguaia-Rio das 1\·lortcs, deverão apresentar tendência de se constituírem futuros 
polos de desenvolvimento econômicos regionais. 

Tal condição se caracteriza a princípio, como impacto positivo, considerando a 
possibilidade de geração de empregos e melhoria na qualidade de vida da população. 

- -· 
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d) incremento à infra-estrutura, que atenda tanto o processo de circulação e troca 
de produtos (caso de estradas) como de energia e demais formas de comunicações, 
essenciais ao desenvolvimento para as bases de sustentação econômica a serem 
implementadas. 
e) incremento à silvicultura. Com o intenso processo de desmatamento das áreas já 
ocupadas, as rnicrorregiões Redenção e Conceição do Araguaia, hoje responsáveis 
pela maior produção de toras e derivados de madeira, poderão apresentar um forte 
incremento nestas atividades, implicando considerável impacto ambiental negativo. 

Incremento às Atividades Comerciais e Agroindustriais 
Como se sabe, principalmente nos polos de desenvolvimento econômicos a 

serem constituídos com a possibilidade de expansão das atividades agropecuárias 
motivadas pela hidrovia, dever-se-ão registrar o incremento das atividades 
comerciais e até mesmo agroindustriais, embora com funções específicas. 

a) atividades comerciais deverão ser incrementadas com o possível acréscimo 
populacional estimulado pela circulação dos produtos regionais. Tanto como 
atividade portuária como de entreposto de produtos voltados à comercialização, 
deverão implicar atividades específicas (ligadas ao processo de circulação e troca de 
produtos) ou não (bens de consumo duráveis ou não duráveis), além de uma infra 
estrutura de serviços para atender a demanda local e mesmo regional. 

b) atividades agroindustriais também poderão surgir com o desenvolvimento 
agropecuário. A possibilidade de indústrias de transformação de produtos 
agropecuários (como indústria de óleo vegetal, beneficiamento de grãos, frigoríficos 
e demais atividades derivadas da transformação da carne ... ) deverá proporcionar 
grande desenvolvimento econômico da região, embora podendo implicar impactos 
de natureza ambiental (como poluição hídrica e atmosférica, dentre outras). 

5.3.9 Geração de Empregos 
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Conforme se observou anteriormente, a geração de emprego e sua 
sustentabilidade estará na dependência do tipo de cultivo ou destinação da criação 
bovina, além do grau de desenvolvimento tecnológico a ser implementado. Contudo, 
com a possibilidade de se incrementar as atividades comerciais/prestação de serviços 
e mesmo agroindustriais, a geração de emprego poderá se constituir em 
consequência natural. 

Partindo desse princípio admite-se que a oferta de emprego estará mais 
centrada em uma mão-de-obra especializada que propriamente desprovida de 
qualquer capacitação. 

Em síntese, evidenciando-se tais prognósticos num tempo médio à longo, 
prevê-se mudanças substanciais na região, carecendo de preocupações especiais 
quanto ao ordenamento territorial e demais políticas imprescindíveis a um 
desenvolvimento sustentável. 

Quanto ao incremento às atividades agropecuárias e suas derivações, observa 
se estreita vinculação com o conjunto do projeto, ou seja, refere-se a um verdadeiro 
processo associado ao desenvolvimento ou sucesso do empreendimento. 

Conforme já se considerou anteriormente, enquanto a produção agropecuária 
em si corresponde a um impacto positivo, o desmatamento resultante, o processo de 
irrigação espontaneista que com certeza ocorrerá, a tendência de uma concentração 
fundiária e o desenvolvimento de uma produtividade insustentável se constituem 
impactos negativos. Tratam-se de impactos ou probabilidades de ocorrências certa 
ou moderada, representados por rnagnitudes alta a moderada, com duração 
permanente à moderada, de influência local, regional e mesmo extra-regional. 
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Com relação às mudanças paisagísticas constata-se implicações de natureza 
infra-estrutural, produzidas em diversos momentos do empreendimento. Quanto 
aos aspectos relacionados ao incremento à silvicultura, desmatamento resultante do 
desenvolvimento agroindustrial, utilização dos recursos hídricos e estruturação de 
polos de desenvolvimento econômicos, os resultados encontram-se também 
relacionados ao conjunto do projeto. Com exceção do dessenvolvimento infra 
estrutural, os demais são considerados negativos, considerando os impactos de 
natureza sócio-econômico-ambientais. Quanto a probabilidade de ocorrência 
também são entendidos como certos ou moderados, portadores de magnitude 
moderada, com duração permanente à moderada e de abrangência regional . 

Com relação ao incremento às atividades comerciais e agroindustriais, estima 
se uma forte relação com o conjunto do projeto. Tratam-se de impactos 
considerados positivos, uma vez que implicam renda, geração de empregos e 
possibilidade de melhoria da qualidadae de vida. Representados por uma 
probabilidade de ocorrência alta à moderada, apresentam magnitude baixa à 
moderada, embora de duração permanente e de influência local à regional. 

A geração de emprego tratada anteriormente, embora possivelmente restritiva 
quanto à atividade agropecuária em si, não deixa de se caracterizar em impacto 
positivo, devendo ocorrer em diversos momentos ou etapas do empreendimento. 
Embora representada por forte probabilidade de ocorrência, deverá apresentar uma 
magnitude moderada, com duração também moderada, embora de abrangência 

[ 

regional. Tudo isso justificado pelas limitações que com certeza deverão acontecer a 
partir de uma atividade agropecuária de base capitalista, voltada à exportação de 
produtos. 

5.3.10 Incremento ao Turismo 
A construção da hidrovia ocasionará transformações positivas para a 

economia da região, principalmente nos Estados de Goiás e Tocantins. Porém, a 
influência mais direta será exercida sobre as cidades ribeirinhas, que disporão de 
uma nova opção de transportes, facilitando a comunicação e incrementando a 
economia. 

O novo meio de comunicação e o conseqüente aumento de circulação de 
pessoas, proporcionará o movimento e o crescimento de vários aspectos da 
economia e, com isso impulsionará o nascimento de novas formas de comércio e 
indústria. Poderá, também, incrementar uma outra indústria, já existente, de forma 
espontânea, ao longo dos rios ARAGUAIA/TOCANTINS, que é a indústria do 
Turismo ou como é chamada desde 1918, por um ministro italiano, Tambroni, a 
"TERCEIRA FORÇA" ou a "TERCEIRA ECONOMIA". 

Desde aquela data, foi consagrado oficialmente como fonte econômica em 
linha com a agricultura e a indústria, as duas tradicionais forças da economia. 
Entretanto, qualificando o turismo como integrador do setor de serviços, 
economicamente pode estar em terceiro lugar ou à frente da indústria, ou da 
agricultura, ou convertendo na primeira força, segundo a atenção dada e 
reconhecida ao seu devido valor. 

O ingresso do turismo beneficia a economia do núcleo receptor. Significa uma 
indiscutível fonte de energia, que revigora, em primeiro lugar a sustentação das 
pessoas da região e em segundo, no Estado e conseqüentemente, no país. 
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A geração de empregos e distribuição da renda, com a prática do turismo, são 

fatores de real desenvolvimento sócio-econômico para qualquer região. Portanto, é 
sabido por todos que melhora de infra-estrutura e traz desenvolvimento. É sabido 
também , que a melhoria da infra-estrutura básica e da infra-estrutura turística 
deve ser aliada ao planejamento turístico, respeitando, principalmente, o espaço a 
ser explorado e visitado, tendo, predominantemente, a atenção voltada para a 
proteção e conservação desse espaço, seja ele cultural, histórico ou natural. 

Concernente ao turismo já explorado pelas regiões envolvidas neste estudo, 
será de fundamental importância a participação harmoniosa do homem com os 
cenários turísticos, uma vez que todos eles são frágeis, carentes de ações e 
providências para que não sejam destruídos e a região perca a sua atração principal 
que é o seu espaço natural. 

Para que, isso não ocorra é necessário fazer um planejamento Turístico para 
os municípios envolvidos nes~e processo. 

A influência que a construção da hidrovia vai exercer na economia não será 
apenas nas cidades ribeirinhas, mas outras também sofrerão os reflexos, como toda 
região. As ribeirinhas e principalmente as que já exploram o turismo serão as mais 
privilegiadas porque já oferecem uma certa infra-estrutura turística. 

Em toda região, mesmo onde a hidrovia não alcança a sua influência será 
sentida devido ao aumento do tráfego de pessoas. 

A implantação de qualquer via de transporte, seja rodoviária, ferroviária, 
aérea ou hidroviáría permite maior circulação de mercadorias, produtos e pessoas. 
As cidades ribeirinhas se privilegiarão com este movimento e poderão tirar proveito 
do aumento desta circulação incrementando o turismo, o qual abrirá oportunidades 
de emprego para os tantos que vivem da pesca e do esforço do seu trabalho que, 
quase sempre fica nas mãos do intermediário. 

Para que o turismo venha cooperar com o desenvolvimento da região é 
necessário criar certas normas de procedimentos e cumpri-las.' · 

Neste sentido, o aproveitamento do espaço físico é um dos elementos que 
exerce grande influência na paisagem e que tanto pode transformar favoravelmente 
o meio ambiente, como é o caso da ocupação racional para fins urbanos e para a 
cultura agrícola, como negativamente, representando fator concorrente para 
degradar e poluir a natureza. Outras vezes, o homem complementa artificialmente 
os atr.ativos naturais, convertendo-os em aprazíveis recursos turísticos e recreativos. 

Nesta região, onde o turismo tem seus atrativos principais ligados aos 
recursos hídricos, a exploração turística do mesmo deve, porém, revestir-se de certos 
cuidados, a fim de evitar a degradação dos mananciais. Dotar as cidades ribeirinhas 
de saneamento básico deve fazer parte de qualquer programa de desenvolvimento da 
indústria do turismo, e mais especificamente, para estes municípios, porque o 
produto turístico neste caso está estritamente ligado a qualidade dos mananciais. 

Todos os municípios explorados turisticamente nesta região estão ligados a 
esses recursos, nas mais diversas formas de apresentação: seja rios, lagos, lagoas, 
praias, cachoeiras, águas termais, quedas d'água, ilhas, grutas que possuem em seu 
interior rios. Em linhas gerais e específicas, a política para esta região deve ser sem 
dúvida uma política voltada para os atrativos hídricos e que deverão ser delineados 
através de um planejamento. 
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A comercialização dos passeios pode ser feita através de venda de t,ROTEIROS 
TURÍSTICOS FLUVWS". O "ROTEIRO TURÍSTICO", é uma estratégia de vendas para 
atrair a demanda, que é responsável pela evolução do turismo em qualquer região. 

O transporte fluvial aumentará as opções de lazer e ampliará a abrangência 
da ocupação dos turistas contribuindo para melhoria da quantidade e qualidade da 
infra-estrutura básica, da infra-estrutura turística e da infra-estrutura 
complementar (serviços). As embarcações de turismo não deverão causar impactos 
significativos aos rios tendo em vista que as mesmas possuem container para 
recolhimento dos efluentes e dejetos hwnanos e armazenam os resíduos sólidos. 
Essa modalidade de turismo propiciará a prática do "side seeing". Outro aspecto 
positivo com a implantação da Hidrovia, será a ampliação do período de exploração 
turística, que propiciará condições para maiores investimentos em infra-estrutura. 

O ROTEIRO TURÍSTICO cumpre um papel de compor uma série de passeios 
para tornar a permanência do turista mais agradável, com maiores opções de lazer, 
fazendo com que ele amplie sua visão sobre o espaço como um todo. O transporte 
fluvial de passageiros de CLASSE TURÍSTICA, só vêm melhorar a indústria do 
turismo e a economia da região. 

Todos esses impactos deverão ocorrer na fase de operação da hídrovía. A 
abrangência dos mesmos certamente extrapolarão a área de influência direta 
alcançando também a área indireta, uma vez que a atividade turística envolve o 
intenso deslocamento das pessoas. 

5. 3 .11 Impactos sobre as Populações Indígenas 
Os impactos sobre as populações indígenas tiveram a sua análise elaborada de 

tal forma que cada um dos povos abrangidos pela área de influência da hidrovia, 
fosse individualmente analisado. Após esta análise, os mesmos foram compilados 
sendo reunidos em dois grupos, no primeiro tratou-se de impactos gerais e que 
envolveram indiscriminadamente todos os povos. No segundo grupo, foram 
destacados aqueles impactos específicos sobre determinadas comunidades indígenas. 

5.3.11.1 Impactos Gerais 

Redução da oferta de alimentos 

Entre os povos indígenas que habitam a região dos três rios, torna-se evidente 
que os impactos se farão sentir de forma mais direta naqueles que habitam a bacia 
Mortes- Araguaia, uma vez que os recentes estudos desenvolvidos no rio Tocantins, 
indicam que não haverá necessidade de intervenção naquele rio. 

Existe ainda uma relação bem mais, estreita com o rio, entre os povos da bacia 
do Araguaia, notadamente os grupos (;\~ iE:arajá . 

Como os povos que vivem à beira destes rios tem no seu modo de vida, a 
alimentação proveniente da pesca e sendo ictiofauna diretamente afetada pelas obras 
de dragagem e derrocamento e ainda pela movimentação dos comboios, pode-se 
prever a conseqüente redução na oferta de peixes afetado no período de execução 
das obras, em especi~ps hábitos destes povos. 
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Deve-se frisar que não apenas as obras de dragagem com o conseguinte 
lançamento de material dragado no rio, e o aumento de turbidez e sedimentos, ou o 
derrocamento com os ruídos de furação e a ondas de choques da detonação, 
provocarão diminuição da ictiofauna, mas de forma mais reduzida, outros fatores 
secundários também estarão -colaborando para a redução da ictiof auna, Neste 

\ 

grupo destaca-se a navegação mais intensa que ocorrerá, provocando a 
fragmentação de cardumes e mesmo eventual poluição por vazamento de carga ou 
dejetos. 

. .1'~ 
(" ,Y 

Pode-se prever, ainda que haverá uma discreta ampliação na pesca e na 
própria captura de quelônios e jacarés, fato que deverá ser agravado pela instalação. 
e geração de terminais ao longo dos rios e até mesmo pelo incremento das atividades 
turísticas na área que deverá ocorrer com a perenízação de navegação, propiciando 
um fluxo constante de turistas. 

A redução da ictiofauna, apesar de localizada e temporária, deverá provocar 
reflexos na forma de hábitos aquáticos, envolvendo algumas espécies da 
mastofauna e da avifauna, bem como os quelõnios e os crocodilianos, todos 
bastante apreciados pelas comunidades indígenas ribeirinhas. 

Em resumo, serão afetados diretamente as atividades de caça e pesca de todos 
os povos que vivem ás margens dos rios de Mortes e Araguaia, principalmente, e de 
forma reduzida, o povo Xerente, que vive próximo ao Tocantins. 

Este impacto atingirá portanto, com especial ênfase, aos povos Bororo, 
Xavante, Karajá, Karajá do Norte, Javaés, e Tapirapé, 

Impacto de ocorrência certa, magnitude moderada, duração temporária, pois 
ocorrerá no período de geração dois meses a cada ano, portanto sazonal. Sua 
influência será zonal pois atingirá o trecho do rio dragado, sendo pouco mitigável e 
de alta tolerância, pois afetará a oferta de alimentos época das secas, quando existe a 
maior dificuldade na busca de alimentos, especialmente da caça. ~ 

Os chamados fatores secundários, por seu turno, são altamente mitigáveis e de 
tolerância moderada. 

·- -- - --Esfr .ímpacto terá implicações na alimentação e por conseqüência na saúde_J 
daqueles povos indígenas. _ 

Pressão sobre terras indígenas. 

A hidrovia, como se sabe, compõe um corredor de transporte multi- modal, 
que se expandirá e consolidará como escoadouro, principal de produtos agrícolas, 
em volumes crescentes, só possíveis de atingir com a produção de grãos; Esta 
cultura, encontra no cerrado um cenário ideal, atingindo índices altíssimos de 
produtividade em seus solos areno- argiloso, sempre que associados a um sistema 
de irrigação. Estas condições propiciarão, portanto, uma intensa ocupação dos 
cerrados, alterando- se o uso do solo através da substituição da pecuária extensiva 
por uma agricultura mecanizada de alta produtividade. 

'-=t I Como conseqüência direta desta ocupação das terras agricultáveis pode-se 
prever uma sensível pressão antropica sobre as terras indígenas. Esta pressão deverá 
se acentuar na medida que a dinamização da economia induzir a imigração e ao 

--conseqüente incremento populacional da região. A própria valorização das terras 
,- · deverá provocar a expulsão dos pequenos proprietários com a concentração de 
--\.'- ' terras em propriedades de grande porte e de domínio tecnológico para produção em 

"··- alta escala, situação que deverá agravar a pressão sobre as terras indígenas, muitas 
situadas em mancha de terras férteis e de acentuado potencial produtivo. 

TI.XIO PRINCIPAL 389 



-- 

Paralelamente a construção de terminais junto aos rios, que compõem a 
hidrovia, induzirão a urna pressão das comunidades por wna densíficação da malha 

-:fa ~ia, aumentando ainda mais a pressão sobre as terras d~dígmas.-0 
incremento ao turismo e a pesca por seu turno, também colaborarão neste sentido. 

O impacto portanto, deverá ocorrer com certeza e será representado por uma 
forte pressão antropíca sobre as terras indígenas, na medida em que a hidrovia 
possibilite a ampliação e consolidação das atividades agrícolas produtoras de grãos. 
Impacto de magnitude moderada, pois acelerará um processo que já vem ocorrendo, 
na área de influência regional, pois se estenderá por toda bacia permanentemente. 

./~ ~ Como esta área de cerrado, que se estende do Maranhão até o Mato Grosso, 
: passando pelo Tocantins, Piauí, Goiás e Pará, pode ser considerada uma das últimas 
· Jronteiras agrícolas do mundo, a sua exploração é inevitável. Porém, a implantação 
da hidrovia, além de acelerar o processo de ocupação, propiciará as condições 
definitivas para que realmente aconteça o fato. 

Assim apesar de não ser um impacto diretamente induzido pela hidrovia, a 
aceleração do processo ocorrerá, devendo entender-se que se tornará um impacto 
pouco mitigável. Como historicamente as terras indígenas são submetidas a fortes 
pressões antrópicas, sempre que se alteram as condições de ocupação regional, 
principalmente pelo acréscimo de atividades econômicas, pode-se classificar este 
impacto como de alta relevância, com reflexos sociais, culturais e econômicos, 
envolvendo a questão fundiária central. Este impacto deverá ser estendido a todos os 
povos situados na área de influência da hidrovia. 

• • 1 .• -' __ ..,, 

Interferência nas Condições e no Modo de Vida das Aldeias 

A hidrovia irá trazer, como conseqüência de sua implantação, uma intensa 
ocupação de toda a sua área de influência. Assim, os povos indígenas que se 
encontram na região estarão sujeitos a um contato mais estreito com a sociedade em 
geral, situação esta que deverá provocar interferência nas condições e modo de vida 
destes povos. 

Esse contato será ainda, mais intenso pela presença das equipes que irão 
executar as obras de implantação da hidrovia e ainda daquelas que executarão a 
dragarem de manutenção e a conservação da sinalização e balizamento, estas 
atuando sazonalmente. 

Os tripulantes das embarcações, também estarão em contato constante com as 
populações indígenas ribeirinhas, devendo estabelecer alguns vínculos em função da 
rotina que deverá cercar seus deslocamentos. É sabido ainda que, em várias aldeias, 
a passagem de embarcações será bastante próxima, pela posição do canal junto a 
uma das margens. 

Por outro lado, a __ c..9nstru@o d~ortq_s e o conseqüente afluxo de população 
para esses centros, ampliarão o contato e a interferência na vida das populações 
indígenas locais. O próprio turismo, que deverá se acentuar e ampliar seu período 
de atuação, representara fator de .. maior contato da sociedade com a comunidade 
indígena. 

Reincidenternente, a própria redução de oferta de peixes, alteração da qualidade 
da água, seja por aumento de turbidez, seja pela eventual resuspensão de materiais 
tóxicos assentados no rio e proveniente de agrotóxicos ou mesmo de garimpas 
(mercúrio), deverá causar impactos nas condições de vida das aldeias que se servem 
das águas dos rios dragados. 
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r: Esta interferência no modo de vida dos povos indígenas poderá provocar as 
seguintes alterações: 

r: - De costumes; 

r: - Condições de saúde; 

r, 
r· 

- Comportamentais com ênfase ao alcoolismo e à prostituição. 

A intensificação dos contatos com a sociedade não índia poderá ocasionar 
impactos sobre os usos e costumes da população indígena, trazendo algumas 
alterações no comportamento de cada povo e ainda no quadro sanitário das aldeias. 

As condições citadas do rio; o contato com o homem não-índio e suas doenças; 
a própria densificação de ocupação da área; o lançamento de esgotos nas regiões 
portuárias e seu acréscimo nas aglomerações urbanas, aliados as precárias condições 
de assistência e saneamento das aldeias; indicam um agravamento nas condições 
sanitárias e de saúde da população indígena da área. 

Para completar o quadro de interferências na vida das comunidades indígenas, 
pode-se inferir que a intensificação do contato com a sociedade, o aumento da 
pressão antrópíca, a redução de oferta de alimentos e ainda a alteração de costumes 
poderá induzir a um acréscimo do alcoolismo e da prática da prostituição. 

As dificuldades econômicas, a eventual proximidade de portos, o incremento 
populacional, o afluxo turístico, tudo somado, cria condições para desestabilizar os 
indígenas, levando-os a prática do alcoolismo e prostituição, uma vez que o vício já 

· existe entre alguns grupos e ainda outros cultivam_uma evidente liberdade sexual. 

O impacto da interferência nas condições e modo de vida das populações 
indígenas têm probalidade certa de ocorrência, magnitude alta, pois afeta a própria 
existência dos grupos, como unidades culturais, e terão duração permanente, pois a 
hidrovia operando, o impacto deve ocorrer. A área de influência terá abrangência 
regional. sendo altamente mitigável. Por alterar o modo de vida e a saúde da 
população é altamente relevante, com implicações socioculturais. Deverão ser 
afetados de forma mais direta por este impacto, os povos Karajá, Karajé do Norte, 
Javaé, Tapirampé e Xerente. Os r.ovos Bororó e Xavante serão mediamente afetados, 
ficando os Apinajé, Krikati e Kro~~ como os menos atingidos. 

Em especial a área dos Xerente situada no entorno da cidade de Tocantínia e 
com área de 12 Km de extensão ao longo do rio Tocantins. Nesse local pode-se 
prever a construção de um terminal, que deverá situar-se em Míracema do 
Tocantins na margem esquerda, pois evitaria a transposição do rio para dar acesso a 
rodovia Belém-Brasília. A construção deste porto terá evidentes repercussões sobre o 
povo Xerente, interferindo no seu modo de vida. 

f' 
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5.3.11.2Impactos Espedficos 

tnterferêncte. nas Margens 

r-, Os povos Karajá, Karajá do Norte e Javaé vivem às margens do rio Araguaia, 
mantendo com o rio uma forte ligação. Essa afinidade transparece, inclusive na 
localização de diversas aldeias, próximas ás margens. Igualmente algumas roças e 
mesmo cemitérios situam-se em terrenos de barreiras, próximos ao rio em elevações 
dos barrancos marginais que os protege das cheias. 

r>. 
r: 

TEXTO PRINCIPAL 391 r, 



As aldeias que se situam às margens dos rios, estão localizadas próximas ao 
canal principal, ou scia, nestes segmentos o rio tem seu canal junto a uma 
determinada margem. Esta situação, facilita o acesso e dá condições a escolha de um 
ponto propício, para o embarcadourotportoj.que normalmente existe nesses locais. 

Como os comboios que circularão, com a hidrovia implantada, traí egarão pelo 
canal principal é fácil prever que, em diversos segmentos, as embarcações passarão 
próximas às aldeias, roças e eventualmente cemitérios. Pelo proicto elaborado as 
aldeias de Santa lsabel, Fontoura, Macaúba, Aruanã. Kurebe e Xambioá, terão o 
traçado da hidrovia tangenciando os seus portos. 

Com a passagem das grandes chatas, que constituirão os comboios, 
produzirão ondas que irão se espraiar até atingir os barrancos marginais, 
constituídos por áreas eventualmente erosivas. 

O impacto previsto portanto, é a aceleração de processos erosivos das margens, 
com evctuais dcsbarrancamentos que poderão atingir roças, portos, cemitérios ou 
outros locais de interesse histórico e religioso. 

Com probabilidade moderada de ocorrência, pois depende da estrutura do solo 
cm cada local específico e ainda da distância entre o canal e a margem cm cada 
trecho do rio, caso se concretize. terá magnitude alta e duração sazonal, pois só 
ocorrerá no período de águas baixas. quando os comboios circularão nestas 
condições. :\ área de influência deste impacto é local. pois atinge apenas trechos 
crodiveis e onde existam alguma benfeitoria ou sítio de interesse. Seus efeitos 
serão.pois funções do movimento das embarcações. porém facilmente mitigáveis, 
pois dependem de pequenas obras de contenção e por isso mesmo de moderada 
relevância. 

Interferência no Uso da Agua e Transporte 

Os povos Karaiá, Karaiá do Norte e Javaé são grupos indígenas ribeirinhos 
especializados na exploração do ambiente aquático do rio Araguaia. São grupos que 
se utilizam da pesca e da coleta realizada nos terrenos marginais ao grande rio, 
apesar de mais de um século de contato com os brasileiros, conservam as suas 
fontes tradicionais de subsistência e mesmo sua relação com o ambiente em que 
vivem. 

A ligação desses povos com o rio é, portanto, parte de um modo de vida, além 
de outras ligações que envolvem suas crenças. 

As pescas esportiva, profissional e de subsistência tem provocado uma certa 
diminuição na oferta de peixes, como _já foi dito anteriormente, com especial reflexo 
para os grupos Karajá, sabidamente mais dependentes do rio. A própria utilização 
do rio para banhos e como f onte de Jazer entre estes povos, poderá vir a ser af ctado, 
na medida cm que a qualidade da água sofra alterações e ainda, com o incremento 
da utilização do rio como via navegável. xa realidade, os índios Karaiá utilizam-se 
também do rio como via de transporte, deslocando-se constantemente em suas 
águas com pequenas embarcações. 

Naturalrnentc, no início da operação da hidrovia poderão ocorrer alguns 
incidentes, pois, será necessário um período de adaptação dos índios ao tráfego dos 
comboios. Como a aldeias Karaiá situam-se, quando ribeirinhas, próximas ao canal 
do rio, a interferência nas atividades e no modo de vida será mais forte, pois, os 
comboios igualmente circularão por estes canais, navegando assim próximos as 
aldeias. 
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Espera-se, assim, uma interferência específica da hídrovia na forma de uso da 
água e na utilização do rio como meio de transporte. Esta interferência, em resumo, 
estará presente na forma de poluição sonora do transito de embarcações, na 
alteração da água com ondas produzidas pelos comboios e que virão a afetar as 
atividades ribeirinhas, banhos, pesca e ainda o trânsito dos pequenos barcos que os 
índios utilizam. Pode-se prever, ainda, uma pequena queda na qualidade da água 
que por sua vez interferirá novamente nas condições de alimentação e saúde 
indígenas. 

A possibilidade de ocorrência deste impacto é certa, pois, dependerá do período 
de adaptação dos índios ao trânsito das embarcações. A área de influência é local, 
pois, afetará as aldeias ribeirinhas diretamente. 

A possibilidade de acidentes é de magnitude moderada, com efeito mais forte se 
fazendo sentir na época de seca, quando os comboios convergem obrigatoriamente 
para o canal, portanto de duração estacional, com probabilidades moderadas de 
mitigação e de igual relevância 

ASPECTOS DE RISCO 

6.1 ASPECTOS GERAIS 

Os aspectos de risco que cercam um empreendimento que envolve recurso 
hídrico, geralmente se prendem às obras de reservação, constituída por barragens, 
diques ou outros dispositivos. 

Normalmente, em casos de reservatórios, em especial aqueles situados à 
montante de aglomerações ou centros urbanos ou ainda cm todos os reservatórios 
com volumes consideráveis de água, é realizado um estudo de estabilidade do 
barramento que em sua extensão, confrontado com diversos cenários de acidentes, 
compõe uma análise de risco, no sentido clássico do termo. Além dos aspectos 
puramente de segurança, a análise de risco pode, em casos específicos, envolver urna 
avaliação séria da qualidade de água ou mesmo da possibilidade dos índices de DBO 
e DQO, atingirem valores tais que possam comprometer definitivamente o 
reservatório e sua zona lindeira. Em casos aonde a água é reservada para o consumo 
humano, esta análise se estende a riscos de contaminação e acidentes, gue poderiam 
provocar efeitos danosos à saúde e mesmo sobrevivência dos usuários. 

No caso da Hidrovia Araguaia - Tocantins, como não se trata de uma 
utilização consuntiva da água, como não serão realizadas obras de barragens, 
diques e qualquer tipo de contenção ou mesmo retificação do curso natural, não 
ocorrendo ainda nenhuma alteração no regime hídrico do curso dágua, os riscos de 
acidentes concentram-se apenas nas atividades de navegação e na operação dos 
terminais, excetuando-se obviamente a execução das obras, cujos efeitos prováveis e 
eventuais previsões de acidentes já foram detidamente enfocados na análise dos 
impactos. 

A análise aqui realizada estende-se por dois aspectos básicos, de um lado 
aprecia os riscos eventuais de acidentes e de outro tipifica as causas dos acidentes. 
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Desnecessário dizer que todos os aspectos analisados são diretamente relacionados 
apenas com a Hidrovia. 

6.2 CAUSAS DE ACIDENTES 

As principais causas de acidentes na navegação hidroviária podem ser divididas 
nos seguintes grupos: 

Condições ambientais desfavoráveis 

Condições técnicas prejudiciais 

Falhas de equipamentos 

Erros humanos 

1 - Condições ambientais desfavoráveis 

Os acidentes que tem suas causas nas condições atmosféricas ou climáticas, 
estão catalogadas nesta seção, podendo-se dizer que se resumem nos seguintes 
pontos: 

Visibilidade prejudicada 

Ondas fortes 

Correntes fortes 

A visibilidade pode ser preiudicada por fortes chuvas, que normalmente 
ocorrem na região, em especial no período entre os meses de dezembro a março, ou 
eventualmente por formação de neblina ou névoa densa, de difícil ocorrência na área 
exceto na região do baixo Araguaia, onde ocorre circunstancialmente. 

As ondas fortes são provocadas via de regra por ventos, que geralmente são 
associados a precipitações atmosféricas mais intensas ou por alterações de 
temperatura na época seca correspondente as temperaturas mais amenas, com 
ocorrências relatadas entre junho a agosto, especialmente no vale do rio Araguaia. 
No Tocantins, existem relatos do fenômeno chamado, pelos ribeirinhos, de "banzé", 
caracterizado por ondas que excepcionalmente atingem de 0,80 a 1,00m de altura, 
precedendo ou acompanhando chuvas fortes. 

As correntes dos rios envolvidos, em especial do Araguaia, são razoavelmente 
conhecidas, eliminando sensivelmente o seu grau de periculosidade em face de 
tripulações treinadas e acostumadas a navegar ao longo de todo o trecho. 

Um sistema eficiente de comunicação entre as embarcações que permita a 
divulgação das condições atmosféricas e de navegação, antecipadamente, pode 
reduzir sensivelmente os acidentes com origem em condições ambientais adversas. 

2 - Condições técnicas prejudiciais 

Este item caracteriza as condições impróprias de navegação, produzidas por 
erros de projeto ou de execução, podendo-se citar curvas forçadas, alinhamento 
defeituoso de canal, condições geométricas impróprias e ainda passagens estreitas, 
como por exemplo vãos entre pilares de pontes. São condições que podem ser 
corrigidas a medida que a via vai sendo utilizada e vão sendo identificados as 
passagens difíceis ou perigosas. 

- 

- 
- - 
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O tráfego intenso de embarcações pode ser enquadrado também neste item, na 
medida em que o crescimento do tráfego atinge índices altos e que podem alcançar 
níveis que se aproximem daqueles considerados limite, em função dos parâmetros 
técnicos estabelecidos para a concepção da via. Pela análise dos estudos disponíveis 
tal ocorrência não está prevista num horizonte próximo, portanto poderão ocorrer 
apenas alta densidade de tráfego eventualmente e em trechos curtos e localizados do 
rio. 

r: 

r: 

A elaboração de um proieto de engenharia adequado e dentro das normas e 
padrões internacionais é o caminho para coibir a ocorrência de acidentes que tenham 
origem em condições técnicas. 

3 - Falhas de equipamentos 

As falhas de equipamentos podem ocorrer nos sistemas propulsores (motores}, 
nos sistemas mecânicos ou elétricos, nos equipamentos especiais como os aparelhos 
auxiliares como o GPS, battrnetro e radar, ou ainda no sistema de comunicação. 

Essas falhas podem ser minimizadas na medida em que se tenha um projeto 
cuidadoso do sistema de apoio a navegação, uma conservação severa dos 
equipamentos ou mesmo com a adoção de procedimentos padrões de segurança 
previstos para estas ocasiões, 

r: 
r: 

r: 

r: 

4 - Erros humanos 

Cerca de 7 S'!o dos acidentes são provocados por falhas ou erros humanos. Este 
percentual indica claramente a falta de treinamento das tripulações e sua falta de 
preparação para enfrentar situações de emergência. Incluem-se nesse caso os erros 
grosseiros e os efetivamente acidentais. 

Um programa intensivo de treinamento das tripulações deverá ser 
definitivamente adotado e exigido, com o intuito de preparar os seus membros para 
evitar erros, atuar em situações de emergência e de acidentes. Apenas com uma 
política efetiva de treinamento constante, de capacitação e qualificação da mão-de 
obra será possível diminuir esse percentual, que sabe-se previamente será o principal 
causador de acidentes na Hidrovia Araguaia - Tocantins. 

r: 
r: 

6.3 RISCOS DE ACIDENTES 
r: 

Atividades de Navegação 
r: 
r Os riscos da atividade de navegação decorrem da possibilidade de acidentes. 

Estes acidentes podem envolver o empurrador ou as chatas, no caso de um comboio, 
ou apenas a embarcação isolada. Os riscos de acidentes estão sujeitos à duas 
hipóteses: 

Encalhe 

r: 
r· 

r: 
r: 
r: 
r: 

Abalroamento 

Para uma maior compreensão do aspecto segurança que cerca a navegação de 
comboios é importante notar que o comboio tipo adotado para a Hidrovia Araguaia 
-Tocantins. possui um empurrador com calado de 1,20m e chatas de 1,SOm, uma 
vez que é sempre preferível que se bata o fundo de uma chata do que o leme ou a 
hélice de um empurrador, pois assim todo o conjunto estaria afetado em sua 
manobrabilidade e capacidade de desencalhe. Exemplificando melhor pode-se dizer 
que um comboio encalhado só sairá desta posição caso o empurrador esteja livre. 
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- O encalhe pode ocorrer sempre que a embarcação circula por locais ou trechos 
onde o calado de operação é inferior a profundidade da lâmina d' água. Examinando 
esta possibilidade para a Hidrovia, observa-se que o mesmo só pode ocorrer quando 
a embarcação estiver fora do canal navegável, o qual conforme projeto deverá estar 
devidamente sinalizado. A moderna navegação fluvial é realizada com a utilização 
de equipamentos especiais que praticamente inviabilizam esta possibilidade. Tais 
equipamentos compostos pelos radares, batímetros e GPS, aliados as cartas de 
navegação que naturalmente deverão sei confeccionadas tão logo se implante a 
obra. A baixa densidade de tráfego é outro fator que deverá num primeiro 
momento, atuar como redutor deste risco. Deve-se notar ainda que em função dos 
calados de 1,20m do empurrador e 1,50m das chatas, estas ultimas estarão mais 
expostas aos eventuais encalhes. É 

Oevidente que nos trechos críticos da via, constituí dos pelas passagens difíceis e 
ainda na época de maior incidência de tráfego, serão os períodos de maior risco deste 
tipo de acidente. Importante ainda frisar que em qualquer cenário que se desenhe 
este risco incide sobre a via navegável, apenas na época de águas baixas, quando os 
bancos de areia estarão mais aflorantes, permitindo que se diga que sua incidência 
temporal de probabilidade de ocorrência não deva ultrapassar 20 a 30 dias por ano 
crítico, que considerado o tempo de recorrência adotado para o proieto de 1 O anos 
será de 0,068%. 

- ·- 
- - 

- - 
Outro fator importante a considerar são as manobras de acostamento ou 

atracação, são operações críticas com risco de encalhe na medida em que os portos 
ou atracadouros, situem-se em zonas de baixa profundidade ou aonde o relevo do 
fundo do rio seia movimentado. Esta possibilidade de acidente pode ser 
sensivelmente diminuída ou mesmo excluída na escolha adequada e técnica da 
situação do porto, como ainda não estão definidos os locais para a construção dos 
terminais, sugere-se, desde logo, um rigoroso escopo para a execução do projeto de 
cada um dos terminais a serem construídos. Deverão ainda ser considerados mais 
uma vez uma sinalização adequada e uma operação correta durante as manobras de 
atracação. 

O risco de acidentes com as embarcações em geral diminuem ainda na medida 
em que as mesmas tenham efetiva capacidade de manobra. Sob este ponto de vista é 
importante que o empurrador tenha potência não apenas adequada ao transporte, 
mas ainda tenha disponibilidade de potência para realizar manobras, mesmo aquelas 
em regime de emergência. O comboio tipo concebido para a Hidrovia Araguaia - 
Tocantins, tem esta característica, de fato a potência estimada para o empurrador é 
de 1.100HP, numa relação de 2,5 t/HP, na hipótese mais carregada com calado 
máximo de 2,7m e 2.765 t de carga, relação normalmente superior a 3,3 t/HP, em 
outras hidrovias existentes. Desta forma é lícito dizer que o próprio proieto do 
comboio tipo tem condições intrínsecas de segurança, que lhe permite maior 
rnanobrabilidade, maior potência e melhor capacidade de resposta imediata a 
manobras eventuais ou de emergência. Interessante comentar também que o 
empurrador concebido para o comboio tipo tem uma boca {largura) relativamente 
grande de 8 metros, a máxima possível pois é a medida da boca da chata definida 
como padrão, obtendo-se assim uma redução de calado, em relação a um 
empurrador de boca menor e, obtendo-se ainda um acréscimo da segurança em 
estabilidade estática e dinâmica. 

- 
- - 
-· 
- 

O abalroamento por sua vez pode ocorrer ao longo de toda a via e envolver 
duas possibilidades de ocorrência, primeiramente o abalroamento entre 
embarcações, e em segundo o abalroamento de obstáculos fixos. 

- 
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No primeiro caso pode-se ainda supor duas hipóteses de ocorrência, uma entre 
embarcações que operam normalmente na hídrovia, outro destas embarcações com 
outras embarcações. A primeira hipótese é bastante improvável pois além de estar 
habituado as operações de rotina, a tripulação de bordo deverá ser treinado 
especificamente para esta Hidrovia, levando esta possibilidade para a eventual 
ocorrência de erros grosseiros, que devem ser considerados porém situam-se na 
imponderabilidade. Quanto aos eventuais acidentes entre embarcações que operam 
na Hidrovia e outras, é evidente que o risco não apenas é maior, como também é 
lógico supor-se que poderá ocorrer. Alguns fatores entretanto devem ser 
considerados e são atenuantes a esta probabilidade, o porte do comboio, que medirá 
cerca de 110 metros de comprimento por 16 metros de largura deverá constituir-se 
por si só num impecilho à aproximação de outras embarcações evidentemente de 
menor porte, por outro lado a própria visibilidade proporcionada pelos rios que 
compõem a Hidrovia são efetivamente limitantes de acidentes, neste sentido mais 
uma vez vale destacar a felicidade do projeto do comboio tipo que prevê uma altura 
de passadiço (ponte de comando) suficiente para garantir a visibi1idade de todo o 
conjunto, até mesmo se o comboio for composto por três chatas carregadas. De 
qualquer maneira como uma hipótese importante a ser considerada deve ser 
previsto além de uma sinalização intensa nos locais críticos, a adoção de constantes 
campanhas de informação aos navegadores eventuais da Hidrovia e em especial aos 
barqueiros locais, que ao longo de todo o ano circulam pelos rios da região. 

O abalroamento de obstáculos fixos é um assunto que necessita cuidados, pois 
normalmente este tipo de colisão, pela dimensão dos comboios, não causa danos a 
embarcação mas sim a terceiros. Dentre as possibilidades mais certas de ocorrência, 
estão o choque com bóias de sinalização, redes e bóias de pesca. No caso da 
sinalização sempre que o acidente ocorrer com embarcações que normalmente 
operam na Hidrovia, deverá ser criado um sistema de comunicação imediato, 
quando entretanto ocorrer com outras embarcações, apenas o serviço de 
manutenção e de informação rápida poderá corrigir o problema. Não se pode ainda 
descartar a colisão com atracadouros ou piers durante as manobras de acostamento, 
as quais apesar de raras podem trazer conseqüências sérias. Esse caso também 
deverá merecer um enfoque destacado quando do projete dos terminais ao longo da 
Hidrovia. 

Operação dos Termineis 

Apesar de não totalmente definida neste estudo a localização exata dos 
terminais, os riscos inerentes aos terminais e a sua operação devem ser examinados. 
Urna vez que a análise de encalhe e abalroamento já foram exaustivamente 
examinadas no item anterior, neste item serão contemplados os riscos de acidentes 
das seguintes operações ou situações: 

Acidentes na operação de carga ou descarga 

Acidentes de estocagem 
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A operação de descarga de embarcações graneleiras envolvem atividades 
relativamente simples, assim normalmente através de aspiradores ou moegas os 
grãos são enviados para uma correia transportadora e daí seguem até os silos de 
estocagem. A carga é realizada por um processo semelhante, saindo os grãos dos 
silos através de correias transportadoras e chegando até ao graneleiro de transporte 
por uma bica que articulada é direcionada de modo a ir sucessivamente preenchendo 
os vazios existentes. Os acidentes possíveis nestas operações seja de carga ou 
descarga, ocorrem por falha operacional, geralmente humana e provocam o 
derrame de grãos no leito do rio. Como são acidentes de fácil percepção e imediata 
visualização, ocorrem por períodos curtos e são facilmente interrompidos. Para que 
não ocorram é necessário o efetivo treinamento do pessoal de operação além de 
equipamentos adequados em perfeito estado de manutenção e conservação. A sua 
ocorrência é rara e quando ocorre, como já foi explicado, tem curta duração. 

A carga e descarga de chatas tanques para transporte de combustíveis é uma 
operação f eita através de um sistema de tubulações, que pressurizadas pela ação de 
bombas de sucção e recalque, transportam os líquidos da embarcação para os 
tanques de armazenamento e vice-versa. O rompimento deste sistema, seia uma 
tubulação ou uma junção. seia uma válvula, podem provocar o derramamento dos 
líquidos e consequentemente seu Lançamento ao curso d'água com sérios preiuízos a 
qualidade das águas e a ictiofauna. Modernamente estas operações são realizadas 
com bastante cuidado e com risco mínimo de ocorrência, para tanto é importante a 
adoção de normas sérias de segurança e ainda de padrões controlados de operação. 
Existe ainda o risco de incêndio uma vez que normalmente existem líquidos 
inflamáveis, a criação de uma brigada de combate a incêndios, permanente é 
portanto necessária. Recomenda-se quando do licenciamento ambiental dos 
terminais, sejam exigidas normas e regras estritas para as construções dos terminais 
e para estas operações especificamente. Devido ao grande impacto que podem 
provocar eventuais acidentes com derivados de petróleo, recomenda-se que estas 
operações seiarn realizadas sempre em presença da fiscalização da AHITAR, Marinha 
e órgãos ambientais envolvidos. 

Os acidentes de estocagem seia por derrame ou vazamento devem ser 
considerados sob os aspectos de contaminação de solos, ar e água. Novamente 
ganham destaque os produtos derivados de petróleo, cujo derramamento pode 
trazer conseqüências desastrosas. Para evitar estas ocorrências devem ser adotadas 
medidas de controle e segurança de estocagern, medidas estas que devem juntamente 
com um plano de emergência figurar obrigatoriamente nos estudos ambientais dos 
futuros terminais. Como os riscos de acidentes mesmo com estes cuidados e 
medidas, existem, justifica-se mais uma vez a necessidade de brigadas de combate a 
incêndios nesses terminais. 

Acidentes com Cargas 

Os comboios que deverão ser utilizados na operação da Hidrovia estão 
previstos nos diversos projetos tipos existentes, por conseqüência as cargas que 
serão transportadas, também podem ser examinadas quanto ao seu conteúdo. Antes 
de se avançar não é demais lembrar que cada comboio possui a capacidade de 
transportar cerca de 2.000 t, distribuída entre as suas quatro chatas. Para se 
elaborar uma análise mais acurada dos riscos advindos dos eventuais acidentes, 
listamos primeiramente os produtos passíveis de serem transportados e suas 
respectivas chatas projetadas como embarcações tipo: 
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1 - Chata Graneleira, grãos em geral 

2 - Chata Tanque, petróleo e derivados 
3 - Chata para Transporte de Gado 

4 - Chata "Roll on - Roll off", carretas e veículos 

5 - Automotor, carga geral 

6 - Embarcação de Turismo 

Numa visão mais abrangente podemos dizer portanto que basicamente serão 
transportados na Hidrovia além de grãos, derivados de petróleo, gado e cargas 
gerais, além de passageiros. 

Os acidentes a serem observados prendem-se agora aos conteúdos de suas 
cargas, assim examina-se cada urna delas isoladamente. Em primeiro lugar os grãos, 
o derramamento de grãos poderia causar um enorme afluxo de peixes e seus 
predadores a um determinado trecho do rio, paralelamente a medida em que estes 
grãos pelo volume concentrado, fossem sendo precipitados no fundo do rio, haveria 
a médio prazo, pela presença de matéria orgânica uma demanda acentuada por 
oxigênio, causando provavelmente a morte de espécies da ictiofauna num trecho do 
rio, especialmente daquelas com maior consumo de oxigênio. É evidente que pela 
extensão dos rios envolvidos e pelo volume de água existente em cada um, o 
impacto seria zonal e temporário, porem de grande magnitude. 

Os produtos derivados de petróleo, em seu derramamento pela diferença de 
densidade com a água espalham-se pela superfície da água, criando um verdadeiro 
manto que abafa e impede qualquer criatura de atingir a superfície sem passar por 
esta camada aderente. Contamina-se assim toda a superfície da água e ainda as 
espécies da ictiofauna que vivem nos seus níveis mais superiores. São contaminados 
ainda as espécies de répteis, anfíbios, quelônios, crocodilianos e as espécies aquáticas 
dos ofídios. A mastofauna em geral é af ctada durante a dessedentação e as espécies 
aquáticas (cetáceos) e semi-aquáticas irnustelfdeosj em particular. A avifauna de 
hábitos aquáticos também é atingida, completando a lista das diversas espécies 
atingidas. 

O solo das margens também é atingido pela espuma que tocada pelas ondas 
atinge as margens do rio, a qualidade de água prejudicada por um longo período, e 
em trechos que se estendem por extensões consideráveis do rio. 

Não há portanto como negar que um acidente com este tipo de carga traria 
um impacto de magnitude forte, duração moderada, abrangência regional e de alta 
relevância. 
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r: O transporte de gado por sua vez tem seu grande risco não no acidente urna 

vez que a quantidade de bois em cada chata seria de apenas 128 cabeças, mas sim no 
risco constante de contaminação por dejetos produzidos, caso sejam lançados às 
águas. Positivamente entretanto o proieto prevê um sistema de calhas laterais para 
recolhimento do esgoto e a previsão de um tanque da chata para armazenar e tratar 
os deietos. 

Quanto as cargas em geral, acredita-se que as mesmas quaisquer que sejam 
deverão ser assemelhadas a estas já expostas e analisadas. 
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- Outro risco constante de acidentes está representado pelos deietos provenientes 
das instalações sanitárias das tripulações e mesmo de usuários, das sobras da 
alimentação a bordo. Mais uma vez o projeto das embarcações tipos já consideram 
caixas químicas, semelhantes aquelas usadas em aviões, para resolver este 
problema, esta exigência deverá estender-se a todas as embarcações. 

6.4 CONCLUSÕES 

As conclusões que se pode tirar dessas considerações abrangem principalmente 
os aspectos ligados as embarcações, pois parte-se do suposto que a via navegável 
estará implantada, sinalizada e com manutenção permanente, impedindo o risco de 
acidentes por problemas técnicos ou operacionais da própria Hidrovia. Os principais 
pontos abordados durante esta análise resultam naturalmente em medidas que 
devem ser adotadas com o intuito de evitar ou pelo menos diminuir sensivelmente a 
ocorrência de acidentes, dentro deste enfoque neste item que trata das conclusões 
obtidas podem ser destacados os seguintes pontos: 

Programas Educativos e Informativos 

- . ., 

- - 
Recomenda-se primeiramente a adoção de programas educativos e 

informativos tanto aos tripulantes das embarcações, como aos usuários em geral e 
aos ribeirinhos cm particular. As embarcações só devem ser admitidas e aprovadas 
para navegar, após o treinamento e prova de capacidade das suas tripulações 

Embarcações para Transporte de Grãos e Derivados de Petróleo 

Especificamente quanto as 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. 

Manutenção da Sinalização e Balizamento - 
A manutenção constante e rigorosa da sinalização e do balizamento deverá ter 

prioridade, criando-se um sistema próprio de informação dos usuários a 
administração da hidrovia (AHITAR), que funcione "on line" e possibilite a correção 
de eventuais problemas em tempo curto. 

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. Em todos os 
portos deverá ser previsto uma central de informações sobre as condições de 
navegabilidade, boletim meteorológico e outras divulgações, com o intuito de 
informar não apenas as embarcações de carga mas, a todo e qualquer usuário. 

Equipamentos das Embarcações 

- 
- - - 

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

Deverá a AHITAR 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 ao 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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Plano de Emergência para Acidentes 

A nível geral é importante a adoção de um plano de emergência para acidentes 
com cargas poluentes e perigosas, ao longo de todo o rio com a participação da 
AHITAR, do Ministério dos Transportes, da Marinha, do IBAMA e OEMAs, da 
guarda florestal aonde houver e do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de cada 
município afetado e ainda da Defesa Civil em suas diversas unidades. 

Autorização Especial 

Toda carga química, poluente ou perigosa deverá ser obieto de uma licença 
especial para ser transportada na Hidrovia, devendo ser examinada cada caso 
isoladamente quanto aos riscos de acidentes e suas consequencias para o ambiente 
aquático. Esta licença deverá ser expedida conjuntamente pelo Ministério dos 
Transportes, AHITAR, IBAMA e OEMAs dos estados que margeiam o trecho da via a 
ser navegado. 
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O plano de maneio ambiental numa visão mais ampla e moderna de sua 
abrangência envolve o tratamento dos recursos impactados em suas mais diversas 
formas. É importante, para isto, que o seu conteúdo se estenda sobre os impactos 
previstos, analisando em detalhes as medidas mitigadoras ou maximizadoras, os 
planos de monitoramento e acompanhamento, bem como as medidas 
compensatórias. 

É. uma estratégia efetiva, que busca prevenir e mitigar os efeitos negativos 
previstos, além de aperfeiçoar eventuais efeitos positivos do empreendimento. O 
alcance deste plano de manejo atinge ainda os impactos ou ações não mitigáveis, 
propondo uma série de compensações alternativas, prevendo que a efetiva avaliação 
dos benefícios de todas as ações e medidas propostas, seia realizada à partir de um 
rigoroso controle que deverá suplernentarrnente subsidiar futuras decisões ou 
correções de rumo. 

O plano de maneio assim concebido é uma peça de transcendental importância 
para os estudos ambientais, pois apesar de indicar que uma vez adotadas suas 
diretrizes e recomendações, o empreendimento pode ser considerado viável 
ambientalmente, à medida em que se alonga e em função dos impactos previstos 
torna-se extenso e abrangente, pode inviabilizar econômica ou financeiramente a 
sua execução. Isto ocorre na medida em os chamados custos ambientais, atingem 
valores excessivamente altos ou de proporções inaceitáveis para os investimentos 
previstos para o empreendimento. 
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2 MEDIDAS MITIGADORAS, MAXIMIZADORAS E 
COMPENSATÓRIAS 

,. 

As medidas mitigadoras são aquelas que objetivam rrururruzar os impactos 
previstos pela implantação do empreendimento, seiam 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 parcial ou totalmente não mitigados. 

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 manuseando recursos 
naturais finitos pertencentes a ecossistemas potencialmente frágeis. Esta situação 
imputa enorme responsabilidade a 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 safra 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. 
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Nunca é demais destacar, apesar de tratado adiante em detalhes, a necessidade 
de programas educacionais, voltados ao meio ambiente e por extensão ao bem estar 
de todos os envolvidos na execução de um empreendimento deste porte. Neste 
sentido buscou-se enfatizar uma política agressiva de comunicação e educação 
social, que envolva os atores e agentes de todas as fases do empreendimento. 

2.1 ESTRATÉGIA ADOTADA 

Os inúmeros impactos apontados pelos estudos desenvolvidos, uma vez 
promovida a respectiva conjunção entre os diversos meios, proporcionaram uma 
reunião de medidas as quais tem desta maneira uma amplitude maior. Dentro desta 
perspectiva foram agrupadas as medidas em 4 grandes grupos, referenciados por 
sua área de estudo ou aplicação: 

Medidas referentes a execução das obras de engenharia 

... ,; 

- 
Medidas para o período de operação 

Medidas relati1·as as bacias 

Medidas relativas aos povos iruligenss 

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

- 
2.2 MEDIDAS REFERENTES 

ENGENHARIA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

2.2.1 Medidas Gerais 
São consideradas medidas mitigadoras gerais aquelas que englobam a um só 

tempo diversos componentes ambientais afetados e que tenham uma área de 
abrangência geral cm seus cf eitos projetados. 

2.2.1.1 Programas de Educação Ambiental e de Saúde do Trabalhador 

Este programa será prioritariamente voltado para os operários que atuarão 
nas obras de implantação do empreendimento. Tem uma abrangência geral na 
medida em que agirá como redutor dos impactos possíveis, pois a educação 
ambiental visa conscientizar os operários para a responsabilidade de cada um 
perante o meio ambiente, enfocando ainda os efeitos da degradação ambiental sobre 
o indivíduo e seu futuro. O componente de saúde do trabalhador, tem como objetivo 
prevenir endemias e a proliferação de doenças que provenientes de outras regiões 
possam atingir a população local. 

O programa de educação ambiental deverá contemplar os seguintes assuntos: 

rio como fonte de ,,ida 

- ._ 

Proibição de caça e pesca 

Prevenção de incêndios na vegetação - 
Minimização dos danos à vegetação marginal ou não do rio 
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Proteção da fauna 

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

Proibição de captura de animais xerimbebos 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: 

Doencas do trabalho 

Doenças endémicas 

Doenças sexualmente tmnsmisstveis (DST) 

AIDS 

Primeiros socorros 

O programa deverá conter ainda um componente de comunicação que propicie 
um conhecimento mais global das obras de implantação da Hidrovia. 

2.2.1.2 Criação de um Setor de Fiscalização Ambiental Específico da Hidrovia 
Como primeira medida efetiva no setor ambiental deverá a CDP/AHlTAR 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 as tratativas com os órgãos ambientais gestores e licenciadores a todos os 
níveis institucionais, gerenciar as atividades, estudos e projetos ambientais e ainda, 
constituir-se no interlocutor para os assuntos ambientais nas comunicações da 
AHIT AR com todo e qualquer setor. 

caberá a este setor ambiental a gerência do acompanhamento ambiental das 
obras da Hidrovia, não devendo até por razões legais e de independência, manter 
uma equipe própria para tal fim, mas sim consultores autônomos ou empresas 
especializadas de consultoria ambiental. Propõe-se portanto que este setor seja 
constituído por um profissional de nível superior e formação compatf vel, para a sua 
gerência e de um consultor geral, como suporte técnico. 

2.2.1.3 Efetivação de Programa de Monitoramento e Acompanhamento 
Deverá o Ministério dos Transportes garantir a CDP/AHITAR os recursos 

suficientes para que desenvolva o programa de monitoramento e acompanhamento 
previstos nestes estudos ambientais. Caberá a AHITAR a efetivação da atividade 
mediante o detalhamento dos programas propostos, bem como dos respectivos 
orçamentos, cabendo lembrar ainda a importância da criação do setor ambiental 
para gerenciar estas atividades. 
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2.2.1.4 Supervisão Constante de uma Equipe Técnica e Científica para 
Acompanhar o Programa de Monitoramento 

Uma vez estabelecidos os orçamentos dos programas de monitoramento, em 
especial para a fase das obras, e garantido 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. Esta equipe deverá ser composta por profissionais de formação técnica e 
cientifica que atenda as necessidades do projeto nas suas diversas disciplinas 
envolvidas. 

2.2.1.5 Exame de Saúde Obrigatório do Pessoal Contratado 
Como primeira medida de profilaxia 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. Os exames 
parasitológicos inclusive por sua importância nessa situação deverão ser 
obrigatoriamente realizados. 

A AHITAR deverá receber uma lista completa do pessoal alocado às obras por 
cada uma de suas contratadas, acompanhados dos respectivos comprovantes de 
exames médicos realizados, devendo tabular os dados e submetê-los à análise de um 
especialista. 

Importante citar que esta determinação se estende a todo o pessoal envolvido 
em atividades permanentes nas obras de implantação, inclusive balizamento e 
sinalização. Esta medida deverá ainda aplicar-se às áreas dos portos e ao pessoal de 
manutenção da Hidrovia. 

2.2.1.6 Medidas de Proteção do Ar e das Águas do Leito do IUo 
Os equipamentos necessários a execução de serviços no leito dos rios, para 

dragagem e derrocamento, bem corno na manutenção da hidrovía e navegação, 
deverão apresentar em bom estado de conservação, sem a produção de gases e 
ruídos excessivos e vazamentos de óleos e graxas. 

As cargas que por possibilidades de acidentes possam contaminar as águas 
navegáveis deverão ser transportadas em embarcações seguras, de casco duplo, 
evitando-se manobras de risco. 
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2.2.1. 7 Elaboração de Manual com Recomendações Especiais para os Serviços de 

Dragagem e Derrocamento 

Aos serviços de dragagem e derrocamento são creditados a maioria dos 
impactos nas planícies nos leitos dos rios Tocantins, Araguaia e Mortes. Dentre 
esses, no rio Araguaia são esperados os efeitos maiores, uma vez que a incidência 
desses serviços também são maiores. 

O empreendedor deverá providenciar a elaboração de um manual contendo 
informações detalhes e especificações técnicas desses serviços, acompanhadas de 
recomendações especiais de efeitos ambientais. Este manual deverá fazer parte do 
contrato das empresas encarregadas de execução desses serviços. 

o manual deverá prever a logistíca desses serviços, tais como: cronograma de 
execução, porte e conservação dos equipamentos necessários, segurança dos 
equipamentos e do pessoal, armazenamento e transporte de explosivos, transporte 
dos materiais dragados e derrocados, locais apropriados para o despejo e bota-fora 
se for o caso, além de outros pertinentes a uma execução dos serviços dentro da 
técnica, segurança, com menores efeitos ambientais negativos. 

Os locais de dragagem deverão ser definidos por meio de boias ou flutuantes, 
estabelecendo-se "off-set", evitando-se acréscimos laterais e verticais. 

O material dragado deve ser lançado em obediência às recomendações próprias 
contidas no item específico. 

Em caso de necessidade de construção de bota-foras nas margens, a escolha 
dos locais deve recair sobre áreas planas, firmes, evitando-se a obstrução de 
drenagens e talvegues naturais, além de pilhas baixas com menores possibilidades 
erosivas com menor degradação da paisagem. 

Com intuito de diminuir as dragagens de manutenção em alguns locais deverá 
ser estudado a colocação de placas de controle e direcionamento do fluxo das águas. 

Nas obras de derrocamento dos diques rochosos deve-se priorizar o 
lançamento no leito dos rios com fragmentação intensiva em blocos menores 
mediante ajuste, nos planos de fogo, observando-se a velocidade do fluxo das águas 
nos locais, de maneira a assegurar o arraste do material rochoso para as partes mais 
profundas a jusante. 

Blocos maiores e lançamentos excessivos devem ser evitados, pois aumentam 
as possibilidades de risco com acidentes durante a execução dos serviços e durante a 
navegação em águas baixas. 

Em caso de transporte e deposição do material rochoso para margens, devem 
ser priorizados áreas com processos erosivos avançados, inaptas para outros usos, 
evitando-se obstrução de drenagens e pilhas altas. 

2.2.1.8 Medidas Sanitárias e de Saneamento~ 

Na admissão dos trabalhadores deverá ser realizado exame médico com 
avaliação física e positiva da origem, caso seja oriundo de região endêmica deverão 
ser realizados exames complementares. 

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. 
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Implantação de fossa séptica nos acampamentos dentro das normas técnicas 
brasileiras, adaptadas aos canteiros flutuantes previstos. 

- - - ' - 
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 retentora de óleo nos locais específicos. Estes dispositivos deverão 
igualmente ser adaptados às condições das instalações flutuantes. 

2.2.1.9 Proteção as Atividades da Pesca 

A fim de minimizar o impacto relativo ao efeito psicológico, gerado pelo 
aspecto de que a hidrovia é uma fato novo no universo dos turistas e usuários do 
rio, deve-se implementar um programa de esclarecimento, através dos mais 
eficientes meios de comunicação, sobre o alcance físico e social do empreendimento, 
em suas várias fases (projeto, obras, operação etc.), o estudo ambiental realizado, 
seus resultados e proposições. Esta medida preventiva deve ser implementada antes 
do início da obra e é uma responsabilidade do empreendedor. 

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. 

Que essas obras de intervenções se iniciem pelo segmento rio das Mortes, 
depois pelo segmento rio Tocantins se necessário 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 publico alvo, através da mídia, 
à nível regional, especificando o momento, a abrangência, a intensidade e as 
conseqüências da ação. Esta medida deve ser introduzida com a devida antecedência 
ao início de cada obra. 

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

2.2.1. l O Execução da Dragagem e Disposição Final dos Materiais Dragados 

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. 

A dragagem pode ser feita de diversas formas podendo-se listar as seguintes 
modalidades: 

Sucção e recalque com desagregador, onde através de um tubo o material do fundo do rio 
é sugado sob pressão, após ser desagregado. 

410 TEXTO PRINCIPAL 
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Mecânica, com a utilização de escavadeiras também denominadas "clem shell", 
equipamentos dotados de caçambas que acionadas mecénicemente, escavam o leito do rio 
e retiram os materiais. 

Moegas, equipamentos que através de um sistema de tração aplicada sobre uma haste 
helicoidal retira o material do fundo do ri.o. 

Injeção ou jateamento, através de uma barra submersa, a própria água do rio é aspirada 
e lançada em forma de jatos, que atingem o material do fundo e vai praticamente o 
empurrando para a frente, provocando a sua conseqüente remoção. 

Esse último procedimento parece ser ambientalmente o mais aconselhável, 
entretanto, não existe um domínio completo desta tecnologia e desconhece-se o seu 
índice de produtividade em rios de grande vazão, uma vez que o equipamento foi 
utilizado anteriormente na Europa, em cursos d'água de porte bastante inferior. 

Outro qualquer que seja o procedimento adotado, existe a questão da 
destinação do material dragado, o qual uma vez dragado 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. Esta alternativa mostra-se .extremamente válida no caso de praias 
extensas, e baixos volumes de dragagem de forma a permitir o espalhamento pela 
superfície em uma camada delgada e não superior a 50 cm. Dentro desta primeira 
opção é possível ainda lançar estes materiais em áreas próximas ao rio, estas áreas 
devem ser escolhidas em locais aonde, preferencialmente, não exista vegetação ou 
que já se encontre antropizada. 

Importante frisar que as praias de postura dos quelôníos, em hipótese alguma 
devem passar por este processo. Essa hipótese evita novo impacto sobre a ictiofauna, 
a mastofauna e a qualidade da água. 

A alternativa de lançamento em locais e cavidades do fundo do rio, depende de 
batimetria da área de trabalho. 

Uma vez localizados estes sítios, e liberados pela equipe de acompanhamento 
ambiental, deverá ocorrer o lançamento direto por dutos dirigidos para os locais. 
Essa hipótese apesar de impactar a qualidade de água e a ictiofauna, concentra e 
restringe seus efeitos a locais circunscritos. 

' A última hipótese para os materiais dragados é o lançamento constante 
através de uma abertura controlada que permita o escoamento deste material à 
medida que a chata, onde foi previamente estocado, vá se deslocando. 

Essa opção tem por objetivo o lançamento final em urna camada pouco espessa 
e que distribuída igualmente ou pelo menos uniformemente, consiga afetar o 
mínimo possível a configuração do leito natura] do rio. Os locais devem ser 
estudados previamente, uma vez que poderá ocorrer arraste pelas águas do rio e 
formação de novos bancos imediatamente a jusante. Esta opção é interessante pois 
afeta pouco a ictiofauna e mesmo as comunidades platônicas. 
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-· - Uma última oportunidade de lançamento seria direcionar estes materiais para 
locais erodidos às margens do rio, servindo-se deles para recompor zonas 
degradadas. Mais do que as outras, esta alternativa depende de inspeção e 
acompanhamento local, é interessante entretanto notar que a sua utilização 
permitiria transformar um impacto numa medida mitigadora. Estas recomposições 
é bom frisar devem ocorrer com acompanhamento técnico e mediante estudo prévio 
de cada local. 

- - - - 
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. O local de estoque deste material entretanto, deverá ser 
previamente estudado para evitar outros danos ambientais. 

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 a equipe de monitoramento ambiental que 
deverá acompanhar as obras. Por fim recomenda-se, caso seja viável, a utilização 
experimental do sistema de jateamento, visando comprovar seu menor potencial 
impactante, que caso positivo, poderia ser utilizado na dragagem de manutenção. 

Uma vez verificado, pela equipe de monitoramento, nas primeiras dragagens, 
incidência relevante de morte da ictiofauna, sugere-se a colocação de redes a 
montante e a jusante, conforme descrito em detalhes no item seguinte sobre 
derrocamento. 

- - - - - 
- - - 
- - - - 2.2.1.11 Execução do Derrocamento e Disposição Final dos Materiais Derrocados - O material rochoso ou mesmo concrecionado, enfim aqueles que resistem as 

operações de dragagem, e que por sua situação deverão ser removidos do leito do 
rio, deverão ser derrocados. 

Como já foi dito o derrocamento envolve a retirada de rocha por aplicação de 
explosivos. Por ser uma operação de risco. exige uma execução extremamente 
cuidadosa. Para essa operação, pelos métodos tradicionais, são necessárias várias 
ações seqüenciais, cada uma requerendo medidas e cuidados específicos: 

Furação, deverá ser feita inicialmente a furação das rochas, para que se coloque nos 
orificios a.carga explosive. Esta atividade envolve o uso de perfuratrizes mecânicas que 
produzem ruídos. Estes furos não poderão ser realizados à noite, uma vez que 
causariam stress da fauna, especialmente em junção da dessedentsçêo noturna. Nas 
proximidades de povoados ou áreas urbanas poderia afetar a.os habitantes, o mesmo 
ocorrendo nas cercanias de áreas indígenas. 

- - 
- 
- - - 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 essas operações. Não devem ser permitidas detonações 
sucessivas de pedrsis próximos ou contíguos, visando minimizar seus efeitos deletérios 
sobre a ictiofeuns: Para absorver a onda de impacto provocada pela explosão, sugere 
se a instalação de "abafadores", que podem ser verdadeiros diques de material, que 
uma vez colocados no fundo possam diminuir a propagação da onda, produzida pela 
liberação de energia, que se segue a uma explosão. Esses abafadores podem ser de 
plástico ou outro material flutuante, e após posicionados no local ideal, seriam cheios 
com água e afundariam, estabilizando-se no leito do rio. 

- 
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r: 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. 

Essas 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 o 
craqueamento do material por desmonte químico. 

O material proveniente do derrocamento deverá ser arrastado pela própria 
água e depositado imediatamente a jusante. Para isto o plano de fogo deverá ser 
elaborado de modo a produzir uma grande fragmentação na rocha, e ainda prever 
que a detonação deverá ser feita para projetar os materiais para jusante. 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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2.2.1.13Elaborar Novo Estudo de Cotas Mínimas na Região dos Pedraís do Rio 
Araguaia, entre Conceição do Araguaia (PA) e Xambioá (TO) 

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 1,20m, que significaria uma redução apenas de carga nas chatas 
e que corresponde ao calado dos empurradores. Como a ocorrência dos níveis 
mínimos não deve ultrapassar alguns dias ou no máximo wn mês, em época de 
extrema sêca (10 anos de recorrência), essa opção poderá mostrar-se interessante. 
Além disto, 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 nesse trecho, projetando um maior 
volume de escavações, do que o efetivamente necessário. 

MEDIDAS PARA O PERÍODO DE OPERAÇÃO 
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r Sistematização do transporte de cargas com conseqüente redução do calado 

nos períodos críticos 

Desde que o principal objetivo da hidrovia constitui o escoamento das safra, 
em geral das armazenadas de um para outro ano, sugeri-se a concentração do 
transporte de grãos no período favorável a navegação, ou seja, o período 
compreendido entre novembro e maio. 
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Dessa forma teria-se praticamente 7{sete) meses,em 
derrocarnentos, seria viável o transporte fluvial sem a 
dragagens.exceto em anos atípicos . 

que após 
necessidade 

os 
de 
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Após esse período, de acordo com a figura a seguir, sugere-se a redução de 
peso da carga transportada por cada embarcação, de modo que o calado não seja 
superior a 1,20 metros. Nesse período seriam transportados, sem prejuízos para a 
navegação comercial, produtos com maiores volumes e menor pesos. 

Essa medida permitirá a redução do volume do material dragado, 
mínirnizando os impactos negativos dessa ação sobre a qualidade biótica dos cursos 
d'água envolvidos, em especial, em relação à turbidez, aspecto preocupante quanto 
aos ecossistemas aquáticos. 

·.., 

2.3.1 Programa de Educação Ambiental para Operários, Funcionários e 
Usuários 

Este programa deverá envolver o pessoal que desenvolve atividades 
permanentes na Hidrovia e nos portos, aplicando-se indistintamente aos embarcados 
ou não. 

- 
Tratando-se de um programa de longo curso, deverá ser devidamente 

planejado visando atingir ao seu público alvo, que apesar de atuar em diferentes 
setores, precisam ter uma mesma atitude para com o meio ambiente e para com a 
preservação do rio em especial. 

O programa assim imaginado deverá abranger as seguintes atividades: 

• Operação de menutençêo (dragagem) 

• Operação de portos 

• Operação de embarcações 

Os programas deverão ser específicos e devem estar baseados nos seguintes 
itens temáticos: 

• rio como fonte de vida 

• Proibição de caça e pesca 

• Prevenção de incêndios 

• 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 xerimbsbos ou de valor comercial - 
• Proibição de retirada de madeiras das margens 

• Transporte de cargas tóxicas, poluentes ou inflamáveis 

• A importância da preservação ambiental para a manutenção da Hidrovi.a 
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2.3.2 Implantação de Programa de Educação Ambiental aos Ribeirinhos 
O envolvimento da população ribeirinha em todos os seus níveis, desde o 

habitante da cidade situada às suas margens, as colônias de pescadores até os 
moradores isolados, devem ser contemplados neste programa que além da educação 
ambiental deve possuir uma extensão de divulgação social, que possibilite uma 
comunicação direta das comunidades com a AHIT AR. 

O programa de educação ambiental deverá ser apoiado na relação estreita que 
estas comunidades tem 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. 

Durante a execução das obras e mesmo antes de seu início efetivo, deverá 
divulgar os objetivos da Hidrovia, o andamento esperado e as condições atuais das 
obras, as recomendações pertinentes que possam colaborar para a execução destas 
obras. Enfim, deve informar ao máximo a população que será diretamente afetada 
pelas obras, para que se consiga uma participação de todos, que deverá ser bastante 
interessante. Posteriormente às obras, deverá ser mantido um programa constante 
de comunicação social que à medida em que se torne rotineiro, possa trazer 
benefícios sensíveis para o dia a dia dos ribeirinhos. 

Com o intuito de dar aos programas de educação ambiental e comunicação 
social uma amplitude maior e garantir um efeito reprodutivo, deverá ser 
desenvolvido um componente com as escolas locais. Poderão ser envolvidas nestas 
atividades as secretarias municipais e estaduais de educação, sendo realizadas 
palestras, exposições diretamente nos estabelecimentos educacionais. 

Como ribeirinhos que são os membros da comunidades indígenas deverão 
merecer programas específicos, que desenvolvidos por especialistas possam 
estabelecer ou franquear o diálogo entre estas comunidades e a 1'\.HITAR. 

2.3.3 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. Essa normatização para ser 
efetivada necessitará de estudos jurídicos os quais deverão indicar a forma ideal de 
sua implantação. Por outro lado, um estudo técnico deverá ser realizado por pessoal 
especializado para definir quais são aquelas de efetivo potencial poluente ou 
perigosa, classificar o grau de risco e a forma ideal de transporte e manuseio, 
observadas as especificidades da Hidrovia. Deverão ser obedecidas as legislações 
vigentes, bem como as determinações do Ministério da Marinha. 

2.3.4 Adoção de Programa de Emergência em Casos de Acidentes com 
Cargas Tóxicas, Poluentes ou Perigosas 

É importante a adoção de um plano de emergência para acidentes com cargas 
tóxicas, poluentes e perigosas, ao longo de todo o rio com a participação da AHITAR, 
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. 

T!D,.'TO PRINCIPAL 415 



Toda e qualquer carga química, tóxica, potencialmente poluente ou perigosa, 
deverá ser objeto de uma licença especial para ser transportada na Hidrovia, devendo 
ser examinada cada caso isoladamente quanto aos riscos de acidentes e suas 
conseqüências para o ambiente aquático. Essa licença deverá ser expedida 
conjuntamente pelo Ministério dos Transportes, AHJTAR, IBAMA e OEMAs dos 
estados que margeiam o trecho da via a ser navegado. 

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 desboroamento ou desmoronamento dos solos arenosos 
das margens, bem como aquela que cause o menor impacto possível na ictiofauna e 
nos quelônios. 

Por outro lado deverá a AHITAR, controlar as embarcações no sentido de evitar 
velocidades acima das permitidas, estabelecendo inclusive as punições que serão 
aplicadas. A AHITAR deverá servir-se de sistemas informatizados para esse controle. 

A movimentação intensa das embarcações poderá gerar o stress da população 
de quelõnios na época da desova, poderá ainda determinar um efeito ainda mais 
forte sobre eventuais cardumes em movimentação. Desta forma deve ser previsto 
um rigoroso monitoramento das embarcações quanto a limitação de velocidades no 
período de desova dos quelônios e ainda durante a movimentação dos cardumes. 

2.3.6 Manutenção e Conservação da Sinalização e Balizamento ao 
Longo da Via 

2.3.5 

Caberá a AHITAR como responsável pela Hidrovia realizar a manutenção e 
conservação da via como um todo e da sinalização e balizamento em especial. Como 
são equipamentos de segurança da navegação devem merecer atenção especial, 
devendo ser estabelecido um sistema de comunicação entre as embarcações e delas 
com a AHIT AR que permita o aviso imediato de qualquer alteração ou danos aqueles 
dispositivos de segurança. 

2.3. 7 Localização de Futuros Portos em Zonas Afastadas de Areas de 
Relevante Interesse Ecológico, Zonas de Risco, Várzeas ou Areas 
Indígenas 

Como medida mitigadora geral e de amplitude, todo e qualquer porto ou 
terminal deverá ter sua implantação precedida de um estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental (EWRIMA). Este documento, sugere-se, 
uma vez que as legislações estaduais são independentes, deverá ser submetido a 
OEMA do Estado em que se situa, devendo entretanto obrigatoriamente ser ouvido o 
IBAMA e a OEMA do ou dos estados confrontantes. Esta medida impediria a 
implantação de portos próximos, porém situados em estados diferentes, separados 
apenas pelo leito do rio, que lhes serve de divisa. 

Ao impacto positivo socioeconômico propõe-se como medida maximizadora a 
criação de portos em cidades existentes ou nas suas proximidades. Essa 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. 
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Essa medida viria ainda de encontro aos impactos negativos previstos com a 
expansão da área agrícola e a densificação da malha viária, pois 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 EWRlMA 
específico para cada porto, mas principalmente o licenciamento compartilhado entre 
estados e IBAMA. 

Localização Preferencial 
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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. 

Para realizar esta análise foram estabelecidos os seguintes requisitos: 

• Atendimento as medidas mitigadoras e maximizadoras 

• Localização das áreas de preservação, comunidades indígenas e de risco 

• Mapa rodoviário da região 
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Rio das Mortes 

Na região do rio das Mortes examinado desde Nova Xavantina (MT) até a sua 
foz, destaca-se no cenário rodoviário a BR-158/MT, que é uma longitudinal, que por 
sua importância e ausência de ligações norte-sul, tem papel decisivo no sistema de 
transporte regional atual. 

Nova Xavantina (MT) 
r=. 

Numa análise de montante para jusante no rio das Mortes o primeiro porto 
deverá situar-se obrigatoriamente em seu ponto inicial, Nova Xavantina. Neste 
porto será possível a conexão ao norte e ao sul através da rodovia federal BR-158 e 
ainda a leste e oeste pela BR-251. 

Estrada do Calcário 

r: 
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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. 
Desde Cocalinho (MT), nas margens do rio Araguaia, segue até a importante via 
troncal BR-158, quando estabelece articulações com as diversas rodovias da região. 
Esta estrada transpõe o rio das Mortes na altura do rio Borecaia, e situa-se entre as 
áreas indígenas Areões e Pimentel Barbosa, ambas pertencentes aos Xavante, Apesar 
de próxima a estas áreas indígenas, parece ser a única opção passivei, sem um 
impacto maior, uma vez que a rodovia é existente e possui normalmente um grande 
tráfego de veículos, junto ao rio Borecaia, inclusive, já foi construído um porto pela 
Prefeitura de Agua Boa (MT). município aonde se situa a área . 
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Santo Antonio do Leverger (MT) 

Situada às margens do rio das Mortes esta cidade poderia receber um porto, 
sendo alimentado de cargas pela rodovia que vai até a BR-158 (Sete Barras), ao sul 
da localidade denominada Alô Brasil (MT). Este terminal estaria situado 
obrigatoriamente na margem esquerda e seria a última opção de porto no rio das 
Mortes, uma vez que se aproxima da barra com o Araguaia e por extensão da ilha 
do Bananal, área impedida para portos. 

Rio Araguaia - 
Aruanã (GO) - Como ponto terminal sul da Hidrovia no rio Araguaia é um porto obrigatório. 
Sua interligação ao sistema viário regional estará garantida, pois já se encontra 
bastante bem servida de rodovias estaduais, inclusive pavimentada, que permite seu 
entroncamento com a G0-164, longitudinal do sistema estadual, que realiza todas 
as ligações norte - sul da região. - 
Cocalinho (MT) 

Esta cidade é servida pelas duas margens por rodovias que permitiriam um 
escoamento razoável de cargas, sua conexão inclusive seria possível pelo lado de 
Goiás através da localidade de Peixe (GO). 

Bandeirantes (GO) 

Situada na margem direita do rio, esta terminal atenderia apenas ao Estado de 
Goiás, estabelecendo ligação com o sistema rodoviário através da GO - 239 e daí até 
a G0-164, que percorre o Estado de norte a sul. 

Luís Alves (GO) - - 
Trata-se da última localidade antes de se atingir a área da Ilha do Bananal, 

portanto um ponto quase que obrigatório. Desde Luís Alves (GO) é possível atingir 
se a rodovia G0-164, no entroncamento em São Miguel do Araguaia, estabelecendo 
se assim uma conexão ao sul e a leste com Goiás e ao norte com parte do Estado do 
Tocantins. 

- 
- Caseara (TO) 

Esta cidade concentra atualmente o tráfego de uma grande área do sul do 
Estado do Pará, desde Santana do Araguaia (PA) e do oeste tocantinense. Através de 
rodovia estadual pavimentada realiza sua ligação com a BR-153/TO (Belém - 
Brasília) e à partir daí com todo o resto do país ao sul e ao norte. Trata-se da 
primeira opção a jusante da ilha do Bananal. 

Conceição do Araguaia (PAJ 

A situação privilegiada desta cidade, detentora que é da única ponte de 
travessia do rio Araguaia, numa vasta extensão ao norte e ao sul, impõe esta opção, 
como um porto que obrigatoriamente deverá consolidar-se. Servida por rodovias 
pavimentadas em ambas as margens, estabelece a ligação do sul do Pará com o sul 
sudeste do país, através da sua conexão com a BR-153/TO, a já citada Belém - 
Brasília. 

- 
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Xambioá (TO) 

Ponto final da Hidrovia constitui-se em porto obrigatório, aonde a Companhia 
Vale do Rio Doce já está edificando um terminal provisório. Pelo lado do Pará tem-se 
a cidade de São Geraldo do Araguaia {PA), sendo que ambas são servidas pela 
rodovia federal BR-153, que estabelece a ligação com a Belém - Brasília, através da 
conexão em Wanderlândia (TO). 

Rio Tocantins 

Miracema do Tocnntins (TO) 

Situada no início da Hidrovia é ponto obrigatório, na margem direita existe a 
cidade de Tocantínia (TO) a qual situa-se praticamente no interior da reserva 
indígena Xerente, devendo por isto mesmo ser evitada esta margem. O terminal 
portanto deverá situar-se na margem esquerda do rio, facilitando o seu 
entroncamento à oeste com a mesma rodovia BR-153, já citada. Em nenhuma 
hipótese o terminal ficará localizado na margem direita, próximo a cidade de 
Tocantínia, proximidades das terras Xerente. 

Pedro Afonso (TO) 

Esta cidade situa-se na barra do rio Tocantins e do Sono, porto tradicional em 
outras épocas, mantém ainda uma intensa comercialização, atuando como um pólo 
regional. Sua ligação com a BR-15 3 está consolidada através de rodovia 
pavimentada que vai até Guaraf (TO). 

Carolina (MA) 

Tradicional cidade maranhense tem uma situação privilegiada, uma vez que 
situa-se num estirão de rio aonde é a grande opção de acesso seja por sua situação 
geográfica, seja pela malha viária que ali entronca. Na margem esquerda encontra 
se a cidade de Filadélfia (TO) , que apesar de um menor potencial de carga, estabelece 
uma ligação importante com a BR-153. 

Estreito (.MA) 

Porto mais a jusante da Hidrovia, constitui-se em local obrigatório, pois neste 
ponto estarão convergindo a BR-153 (Belém - Brasília) e a Ferrovia Norte>- Sul, que 
desde. este terminal estabelecerá a conexão ao norte com a Ferrovia Carajás, que 
permitirá que as cargas atinjam o porto de Itaquí em São Luís (MA). 

Exigência de Programas de Educação Ambiental nas Embarcações 
Turísticas 

Entende-se que as atividades de cunho turísticos 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. 
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O programa de educação ambiental deverá conter os seguintes componentes: 

• rio como fonte de vida 

• Proibição de caça e pesca predatória 

• Prevenção de incêndios na vegetação (pontas de cigarros, fogueiras em acampamentos) 

• Minimização dos danos à vegetação marginal ou não do rio 

• Preservação da fauna 

• Proibição de lançamento de dejetos, detritos ou qualquer objeto no rio 

• Proibição de captura de animais xerimbsbos ou de valor comercial 

• Normas e controle de pesca vigente 

2.3.9 Proteção às Atividades da Pesca 
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. É uma medida de responsabilidade do empreendedor a ser 
implantada anteriormente a fase de operação. 

Medida mitigadora ao impacto relativo a interferência ao "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 
sejam minimizados ao máximo o conflito turistas x comboios. Trata-se de urna 
medida de responsabilidade do empreendedor, a ser implantada anteriormente a fase 
de operação. 

Com a finalidade de se prevenir ou minimizar o impacto relativo a ocorrência 
de acidentes envolvendo as barcaças e os barcos utilizados pelos turistas devem ser 
adotadas algumas medidas como exigir um preparo adequado aos pilotos dessas 
embarcações, bem como que os mesmos 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. Estas 
medidas são uma responsabilidade dos empreendedores e da empresa operadora da 
hidrovia e devem ser implementados na fase de operação da mesma. 

2.3.10 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. 

2.3.11 Normas e Procedimentos Específicos para as Embarcações e 
Navegação 

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 será avaliada, 
prevendo-se uma ação conjunta entre a AHITAR, Ministério dos Transportes e da 
Marinha. 
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Nesta verificação deverão ser examinados os equipamentos de segurança, os de 
navegação e comunicação. 

As embarcações que não apresentarem condições ideais de navegabilidade, 
deverão ser proibidas de navegar até que as readquiram. · 

É importante destacar que caberá a AHIT AR articular um sistema jurídico que 
torne esta proibição válida, uma vez que o controle de cargas não pode ser exercido 
diretamente pelo gerente da Hidrovia. Ressalte-se também que a proibição deve 
estender-se aos portos e a estocagem ou permanência nos seus armazéns, o que só 
será possível e efetivo como parte das exigências do licenciamento ambiental 
específico de cada porto. 

- Embarcações para Transporte de Grãos e Derivsuios de Petróleo 

r: 
r: 

r-. 
r: 

r 
Especificamente quanto as 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. 

r: 
r: 

- 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 

r>. 

r: 

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

- Cartas Náuticas 
r: Deverá a AHJTAR 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 ao 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. 

r: 

r: 
r: 

2.4 MEDIDAS RELATIVAS AS BACIAS 
r: 

r: 

A concepção de medidas que se estendam sobre os elementos ambientais da 
bacia exigem via de regra uma abrangência ímpar e uma participação técnica 
multidisciplinar além de uma cooperação inter-institucional, 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 todo o 
rio 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 

, 
r- 

r: 
r: 
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2.4.1 

2.4.2 

- 
08 de janeiro del 99 7, 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 sugerida pela equipe, e aceito pelo empreendedor, 
que todas as medidas mitigadoras para as bacias, fossem elaboradas dentro do 
Comitê e da Agência de bacia dos dois rios Araguaia e Tocantins. Mais ainda, deverá 
o empreendedor realizar ações específicas no sentido de criar e incrementar estas 
entidades, cuidando numa primeira fase para sua efetiva implantação. 

Seguindo esta estratégia e com o intuito de dar uma ênfase maior a atuação 
desta Agência e do próprio empreendedor, a 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 duas medidas principais 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 

- 
.- 

- 
- .. ...., 

- - 
-· - Elaboração do Zoneamento Econômico - Ecológico das bacias do Araguaia e 

Tocantins - - Especificamente algumas medidas deverão ser implementadas no âmbito da 
agência da bacia visando mitigar ou controlar os impactos previstos. 

Incentivo a Adoção de um Modelo de Política Pesqueira Única 
para as Bacias dos Rios / Fiscalização Ambiental Integrada 

A importância do recurso pesqueiro à disposição dos ribeirinhos, por sua 
importância econômica, 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 duas 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 a toda 
aregíão do Araguaia e Tocantins. 

Plano de Controle e de Ações Ambientais 

Ainda na fase de implantação da hidrovia, o empreendedor deverá assumir 
uma preocupação maior com a gestão ambiental, assumindo as bacias hidrográficas 
Tocantins - Araguaia, como unidade física e teritorial de planejamento e 
gerenciamento. Esta atitude que deverá ser refletida na criação do comitê e da 
agência da bacia, se estenderá com a elaboração do zoneamento ecológico 
econômico. 

- 
- - 
- - 
- 
- - 
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O gerenciamento deverá ser feito através da implementação de planos e 
projetos de planejamento específicos para cada uma delas, visando o uso e ocupação 
racional do solo urbano e rural e de proteção das águas, contenção de erosões e 
outros, traduzidos em ações ambientais concretas ou mesmo na forma de fomentos 
e incentivos, que tenham reflexos positivos na conservação e manutenção das obras 
da hidrovia. 

Eles devem considerar os diversos programas e legislações municipais, bem 
como, projetos 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: 

recuperação de áreas degradadas; 

controle de erosões; 

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

Além disso, estes planos devem fornecer subsídios a legislação municipal 
quanto a gestão ambiental das bacias, reforçando a necessidade de cumprimento as 
exigências de EWRIMA 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 e etc. 

Plano de Controle dos Processos Erosivos 
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. 

O mesmo deverá conter um levantamento pormenorizado dos principais focos 
erosivos já instalados, as técnicas e obras de contenção dos mesmos e também as 
recomendações conservacionistas para evitar erosões futuras e programas de 
acompanhamento. 

Os estudos realizados indicaram a bacia Araguaia / Mortes como a mais crítica 
no tocante a potencialidade erosiva, especialmente, a região Alto Araguaia e 
cabeceiras dos rios das Mortes, com feições erosivas de longo alcance já instaladas e 
grande incidência de garimpas. 

Este plano deverá ser desenvolvido no âmbito da agência da bacia, podendo o 
Ministério dos Transportes participar em sua elaboração. 

TE>..'TO PRINCIPAL 423 



2.4.4 Plano de Controle e Proteção das Aguas Superficiais 

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

O plano deverá conter o levantamento e a localização das principais fontes 
poluidoras e áreas contaminadas, relacionando, técnicas e práticas utilizadas, 
agentes poluidores e/ou contaminantes, alcance e população afetada, indicando as 
soluções e programas de monitoramento. 

Os estudos ambientais realizados indicaram a bacia Araguaia / Mortes como a 
de maior possibilidade de possuir agentes poluidores e contaminantes, face a 
incidência de garimpes, agricultura e sequeiro e de irrigação de várzeas. 

Este plano igualmente deverá ser desenvolvido pela Agência da bacia. 

Proteção dos Taludes Marginais Naturais 

- 

- 

2.4.5 
Os estudos ambientais indicam os rios Araguaia e das Mortes, com trechos 

críticos no tocante a instabilidade de taludes marginais naturais, quando seus cursos 
atravessam a planície do bananal. No rio Tocantins a instabilidade ocorre em locais 
isolados. 

O empreendedor deverá realizar estudos específicos, se necessário em 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. 

- 

- 
2.4.6 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 a adoção de 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 a 
saúde da população, envolvendo as três esferas de Governo Municipal, Estadual e 
Federal. 

Com base no cenário imaginado a partir do diagnóstico e sucesso do 
empreendimento, entende-se que as medidas mitigadoras deverão ser tratadas em 
dois níveis: 

Ordenamento Territorial e 2. Gestão Político-Econômica, partindo do princípio que o 
primeiro estaria relacionado ao próprio arranjo da paisagem, enquanto o segundo à 
implementação de políticas para a sustentação da mesma, proporcionando uma 
relação harmônica natureza-sociedade, numa perspectiva dialética, buscando maior 
justiça social com consequente melhoria da qualidade de vida para o conjunto da 
população. 
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Com relação ao primeiro nível, correspondente ao Ordenamento Territorial, 
entende-se como imprescindível a adoção de medidas corno: 

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

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; 

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; 

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

Quanto à Gestão Político-Econômica mencionada, espera-se .através de 
algumas medidas, a necessária atenuação dos impactos negativos estimados: 

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

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

Portanto, os impactos a serem mitigados, basicamente concentram-se nas 
derivações decorrentes do incremento às atividades agropecuárias. Como não se 
trata de ações pontuais, mas sim areolares ou espaciais, abrangendo muitas vezes a 
região e até mesmo assumindo caráter extra-regional, não resta dúvida de que a 
responsabilidade pela implementação de tais medidas depende quase que 
exclusivamente do Governo Federal. 

Torna-se impossível atribuir ações relativas ao planejamento territorial ou 
implementação de políticas sociocconõmícas aos municípios ou até mesmo ao 
empreendedor mo caso, o Ministério dos Transportes). 

Entende-se ainda que por se tratar de planejamento territorial e definição de 
políticas de uso e ocupação do espaço, as referidas medidas devem ser adotadas no 
início do empreendimento, considerando o diagnóstico atual . 

MEDIDAS RELATIVAS AOS POVOS INDÍGENAS 

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. 
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2.5.1 

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 proposto a criação de dois grupos de 
trabalho que tivessem por função, conduzir os assuntos a nível institucional e de 
planejamento e outro a 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 lndígena-GTl 

Grupo de Trabalho Executivo para Tratamento da Questão Indígena - GTE 

O primeiro será composto pelos diversos ministérios e órgãos envolvidos, 
prevendo-se, mas não se restringindo, inicialmente a seguinte participação: 

Ministério dos Transportes 
Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES 
Administração das Hidrovias do Tocantins/ Araguaia - AHITAR 
Ministério da Justiça 
fundação ;\1adonal do lndio - FUNAI 
i\'línistério da Saúde 
Fundação Nacional de Saúde - fNS 
Ministério da Educação e do Desporto 
Secretaria de Ensino Fundamental 
Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - l\'lMA 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos xaturals Renováveis 

- IBAM,\ 
Ministério da Agricultura 
Ministério do Planeiarnento e Orçamento 
OEiv\As dos 5 estados diretamente envolvidos 
Procuradoria Geral da República 16ª Câmara - Minorias e Comunidades 

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

Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES 
Administração das ríidrovias do Tocantins/ Araguaia - AHITAR 
lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- lBAi\t-\ 
Fundação ~acional do f ndio - rUN:\I 
Representantes de cada um dos povos indígenas da área (10) 
Consultores de reconhecido saber e domínio das questões de cada um dos 

povos envolvidos. 
Consultores ambientais de reconhecida experiência na área. 

Medidas Gerais 

Caberá aos grupos criados, GTl e GTE gerir e aplicar os recursos, bem como 
implementar e incentivar as ações integradas dos diversos órgãos envolvidos. Estão 
previstos a execução das medidas e o desenvolvimento das atividades, reunidas em 
quatro grandes blocos: 

Programas de Regularização Fundiária; 
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Estudo para Implantação das Áreas de Proteção Ambiental (APA) no Entorno 
das Terras Indígenas Afetadas; 

Programa de Proteção e Controle das Terras Indígenas Afetadas; 

Planejamento, Implantação e Monitoramento dos Programas Econômicos e 
Sociais Compensatórios e das Medidas Mitigadoras; 

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

r 
r: ,.-~ ·~~~GRAMA DE REGUIARIZAÇÃO FUNDIÁRIA _#.. 
r: 
r-. 
r 

O Ministério dos Transportes deverá desenvolver gestões no sentido de 
incentivar e apoiar a FUNAl na regularização fundiária de todas as áreas indígenas, 
localizadas na área de influência do empreendimento, e cm especial aquelas cujos 
processos de demarcação ainda não foram totalmente concluídos com o devido 
'registro no serviço patrimonial da união e no registro de imóvel do respectivo 

. mu_nicípio. 

ES1UDÓ PARA- IMPLANTAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
(APA) NO Eflw7'0RNO DAS TERRAS INDÍGENAS AFETADAS 

r 
r. 
r- 

r, 
Deverá a Agência da bacia apoiar a realização de estudos sobre a viabilidade de 

criação de uma área de proteção ambiental (APA) no entorno das terras indígenas. 
A finalidade seria reforçar a proteção àquelas terras, uma vez que se prevê um 
incremento acentuado na pressão antropica sobre elas. Cabem entretanto, estudos 
que possam mostrar a viabilidade e efetividade desta estratégia, pois entende-se que 
as próprias terras indígenas já se constituem em áreas de preservação. Deverão ser 
analisados ainda fatores geográficos e de uso do solo para cada uma das áreas 
consideradas. 

,.. 
r- 
r: PROGRAMA DE PROTEÇÃO E COJ\7TROLE ÀS TERRAS INDÍGENAS 

AFETADAS 

r, Em atenção a justa preocupação com as nações indígenas, em decorrência da 
implantação da hidrovia, deverão ser criados dois grupos de trabalho para atuarem 
especificamente nas questões relativas a estes povos. Nesse âmbito deverão ser 
tratadas as questões relativas à proteção e controle das terras indígenas, como 
medida compensatória ainda ao impacto da pressão antropica que será 
indiretamente induzida ou acelerada pela implantação do empreendimento. Estas 
ações deverão ser conduzidas pela FUNAI e com apoio do MT/AH1TAR, no sentido de 
se obter urna maior presença da fiscalização no território, podendo-se implantar 
postos em pontos estratégicos, que contariam com o apoio da AHITAR na edificação 
e seriam administrados pela fUNAI, única responsável e com suporte legal para 
exercer o controle das terras indígenas. 

r: 
r: 
r 
r 
r: 

r 
r: 
r . 
r 
r: 
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- - - 
PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS 
ECONÔMICOS E SOCIAIS COMPENSATÓRIOS E DAS MEDIDAS 
MITIGADORAS 

,. 
' ,._. 

- 
O empreendedor deverá apoiar e sustentar parcialmente, com ações de 

planejamento e negociações no GTI, de programas compensatórios, que deverão ser 
desenvolvidos no âmbito do GTE, obedecidas as características de cada povo. Serão 
desenvolvidos os seguintes programas específicos, todos sempre em estreito 
entendimento com os órgãos institucionais encarregados de cada setor, os quais 
inclusive participarão diretamente do GTI. 

- PROGRAMA DE SAÚDE 

- 
. ...,, 

Deverá o Ministério dos Transportes apoiar e sustentar parcialmente as 
ações propostas pelo GTE - Grupo de Trabalho Executivo, relativas ao 
desenvolvimento do programa de melhoria da assistência à saúde aos povos 
indígenas. Essas ações devem ser integradas pois visariam a melhoria qualitativa e 
quantitativa do atendimento, necessitando, portanto .da ampliação do espaço e da 
qualidade dos equipamentos como também do número de profissionais. Dessa 
forma previne-se o alto índice de enfermidades que atingem essas comunidades, 
baixam-se as taxas de mortalidade infantil e, obietívamente, compensam-se os 
eventuais impactos indiretos decorrentes da implantação da hidrovia. 

- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

-- - 
O Ministério dos Transportes deverá incentivar e apoiar o GTE - Grupo de 

Trabalho Executivo no sentido de implantar e desenvolver um amplo programa de 
educação junto as comunidades indígenas. Esse apoio deverá possibilitar a melhoria 
das condições físicas e materiais das escolas nas aldeias, o treinamento e capacitação 
dos recursos humanos envolvidos, inclusive com a participação das universidades e 
do Ministério de Educação e respectivas secretarias estaduais, bem como a criação de 
novos espaços como museus e centros de valorização da cultura indígena. 

- PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO 

- - 
-· 

2.5.2 

O empreendedor deverá incentivar e apoiar a implementação de ações que 
visem promover e ampliar a produção dos povos indígenas especialmente, aquelas 
voltadas para os recursos naturais sustentáveis e renováveis. O GET - Grupo 
Executivo de Trabalho deverá induzir essas comunidades a explorar, de forma 
equilibrada· a ambientalmente sustentável os recursos naturais existente em suas 
terras, seja através do extrativismo, do artesanato e o cultivo de produtos 
alimentícios, especialmente cereais e frutas. Igualmente importante será a criação 
de condições para a colocação dessa produção nos mercados consumidores. Dessa 
forma o empreendimento estaria, indiretamente, contribuindo para melhorar as 
condições de vida desses povos e ao mesmo tempo resgatando uma dívida social do 
país com a comunidade. 

Medidas Específicas 

- 
- 

- Dentre as medidas específicas , merecem destaque: 

Programa de comunicação e divulgação sobre a Hidrovia para todos os povos 
das bacias envolvidas. - - - 428 TE..',"TO PRINCIPAL 
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Continuidade das reuniões de esclarecimento com as comunidades indígenas 
com a discussão do andamento do projeto de implantação da hidrovia, consultas e 
discussão do EINRIMA 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 aos portos 
das aldeias. 

Construção de muros de contenção 

Construção de muros de contenção, em 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. 

Resumo de Aplicação das Medidas Mitigadoras 
Com o intuito de estabelecer um entendimento geral das medidas mitigadoras 

adotadas, elaborou-se um quadro detalhado que resume a sua aplicação. Neste 
quadro além de um breve relato da medida adotada, aparecem o impacto mitigado, 
define-se a responsabilidade por sua aplicação e ainda se especifica a etapa e área do 
empreendimento em que deverá cada medida ser aplicada. 
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QUADRO N. C1 
RESUMO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

IMPACTO MITIGADO RESPONSAVEL ETAPA OE APLICAÇÃO AREA OE APLICAÇÃO 

MEDIDAS 

· lmplanlaçao de programa de educação 11mbiental e ele saúde do lrabalhador Todos Conlratada/AHI TAR Consl{uçoo Hidr011ia 

· Criação de um setor de flscal1zac;ão anbientaJ e~ecifico da lidrovia Todos MTICOPIAHITAR e onslru ção.Manulenção/Operação Hidrovia I POJt0$ 

EfeUvação de Programa de Moriilolamento e Acompanhamento Todos MTFCOP/AHJTAR e onslru ção/Manulenção/Opelação Hiàovia I Pcrtos 

· Supervisão constante da uma equipe lécncca e clerllll1ca para Todos AHITAR Conslrução/Manulenção/Operação Hid'ovia J POJtos 

acompanhar o Plogsama de Monilorllmento 
Exame de saúde obr i Balórlo do pessoal contratado 2.13, 3.21 Coolratada!AlilT AR Conslru ,;oo,Marutenção/Operação Aleas Portuárias, PeSS09I da 

Obra e Manut~ 

Adequ,ição oe mél<jU1nários e ~ulpc1111entos pRra redução de eleitos 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2 6 ConlralBda/Armadores/ e onslrução/M::nitencãofOperação Maq111nâ'los. Equipamentos e 

pduenles/manutenção ;,dequ .td;i 2.9,2.10,2.11 MT/AHITAR Embarcações 

Elaboíação de ma~ml com recom8fldàQâes e normas especiais p:wa os 1.7, 1.8, 1,9, 1.10, 1.11 AHITAR Licitação das Obras I tmplariação Bacia, leito e mm-gens dos rtoe 

serviços de díagagem e oenccameotc 1.16,117,1.16,1.19,1.20 Operação 

· Adoção de medsías sa11tt.las e de saneamento 3.21,3 22,3 23,3.25 C011tralada Conskução das obras Acampamenlos 

• Proteção as atividades da pesca. durante a impla~ 3.14,3.15 AHITAR Consvução HldrO\lla 

• ~mento do material dragado em locais eslmtégicos do pr6póo IElllo 1.9,1.10,111,112,1.18, AHITAR coosuução e operação Locais de dragagem 

do ,io ou espalhado ao longo de seu lei1o 1. 19,2 2,2.3,2.4,2.9.2.11, 
2.14,2.19,3.17 

E;xecução do derrocamento com as medidas e cuidados previstes 1.10,111,1.12,1.19,1.20,1.21 AHITAR Cor1slrução Locais de derrocamento 

2.2,2.4,2.9,2.11.2.14,3. t 7 
• Elabafar novo estudo da cotas mlnimas para m1r1miz:ar os n[velli de 2 1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, AHITAR Proieto Rio Araguaia, trecho; ceo- 

inleivenções na região dos trave~ {pedreie) do Rio Araguaia 2.7,2.9,2.11 ceição do Araguaia I .XOO,bloo 

• Implantação de progr;,ma de educação anblootal a oporáios, Todos AHITAR Manutençãc,/Operação H ldrovla I Paios 

ILllCionârios e usuários 
• Implantação de prograna de educação ambiental aos obeirinhos Todos AHITAR ConslruçãoiMan.ilençãolOperação Hidrovla J Pooos 

• Namaazação e coolrde de transporte de cargas ló,clcas, poluentes 1 .2,2.3,2.4,2.6,2.7,2.9, AHITAR Operação Hidrovia I Portos 

ou perigosas 3.24 

· Adoção de programa de emorgênela em casos de acidentes com 2.3,2..t,2 6,2 7.2 9,3 24 AHITAR OJJ<!(ar;ão Hldtovla I Patos 

cargas lô10Cas. poíueraes ou perigosas 
· Controle rigaoso e determinação de velocidades mal& reduzidas na 2.5,2.6,2. 7,2.11.2.12 AWTAR Operação titdr011ia 

~ da desova de quelõnlos e durante a mov1menteç.1io de cardumes 
- Manutenção e c:onservação da s111alização e balizamento ao longo da via Toda! AHITAR Operação Hldtovla 

• Localização da futuros portos em 2003S afastadas de áreas de relevante 21,27,29,210,.211.2.12 MT/AHITARIOEMAs Anledor à ios!alação dos portos An~a e zonas de portos 

inleresse ec~o, zonas de risco, vineas ou áreas ird!Qenas 3,31,J J2 IBAMA 
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MEDIDAS IMPACTO MffiGADO RESPONSÁVEL ETAPA DE APLICAÇÃO ÁREA DE APLICAÇÃO 

faigencia de programas de edLJCação ainbtet1tal nas embarcações Todos AHITAR!MT Operação Hidrovia f Portos 

luristicas 

• Proteção as abvídades da pesca, duranli, a operação 3.14,3.15,3.25 AHITAR Operação Hidrovla 

• Na manutenção, adolar as medidas Pfevislas para dragagem de implantação 1.9,1.10, 1. t1, 1.12, 1.18. AHITAR Manutenção/Operação Locais de ~agem 

1.19,2.2,2.3,2.4,2.9,2.11, 
2.14,2.19,3.17 

. Adoção do normas e procedimento& para as embarcações e navegação 1.1, 1 .2,2.3,2.4,2.11,3.24 MT/AHITAA/Marmha Operaçào H1drovla I Portos 

lncromenlo a implantação do Comitê e da Agência das Sacias do Araguaia Todos AHITARIMT Imediata Bacia do T ocanlins e Araguaia 

e Tocantins 

• Elaboração de Zoneemenlo EconomicC>-Ecológico Todos AHITARMT Construção e operação Bacia do Tocantins e Araguaia 

· lncenuvo a !100Çáo de um modelo de politica pesquena unica para as 2.5,2.9,2. 11,3.15,3.30 AHITARIMT Operação Baciado Tocanlins e Araguaia 

bacias dos roos I Fiscalização ambiental 1nlegrnda 

- Plano de conlrole e d" ações amblenlals 1.7, 1.8.1.9,1.16,1.17,2.15 AHITAR lmplantaçêo/Operaçào Bacia do Tocantins e Afaguaia 

• Plano de controle dos processos erosivos na bacia 1 4, 1.7, 1.8,1.13, AHITAR lmplanlaçAo!Operação Bacias, em especial no Alio Are· 

1.16, 1.17 gueia e cabeceiras das Mortes 

Plano de C011lrole e proteção das águas superlk:iaí$ 1.6, 1.12, 1.15, 1.21 AHITAR lmplsn!ação/Operação Bacias, em especial no Ara- 

gua,a e Mortes 

- Preleção dos !aludes margifl/116 1.7, 1.a. t.9, 1.,s.1.n, AHlTAR lm plan laçào/Operaçào Ào longo dos lrechoi: ctllicos 

Ap01ar a adoçâo de medidas de reforço insllluclonal para a região 3.2,3.3,3.7,3.8 Governo Federal Início da obra Area de 1nnuõncta 
3.10,3.12,3.21,3 22 

Criação do GTI e GTE para lralamenlo da quesláo Indígena 3.30. 3 31,3 32,3.33, MT Inicio da obra Aieoo Indígenas 
3.34 

· Programas de regularização fundiária 3.31,3.32 MT Construção e operação Áreas Indígenas 

- Es\udos para \mplan\ação de APAs 3.30, 3.31,'3.32 MT Conslrução e opeiação I>. eas llld igenas 
Programa de proteção e conltole das TI afetadas 3.30, 3.31,3.32 MT Con slruçâo e q:,er ação Áreas Indígenas 

· Planejamenlo dos programes econonlcos e sociais compensatórios 3 30, 3.31.3.32 MT Construção e operação Areas Indígenas 

· Programe de comunicação e divulgação 3.30, 3.31,3.32 MT Conslruç/lo e operação Áreas Indígenas 

• Esludos para novos traçados do canais próximos a, aldeias 3.33,3.34 AHITAR Construçâo e operação KaraJâ, KaraJá do Norte o Xeren1B 

- Construção de muros de contenção 3.33 AHITAR Construç ão e operação Karajá, Karajá do Norte 

QUADROC2 
RESUMO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS MmGADORAS E COMPENSATÓRIAS 
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2.2.3 Aplicação das Medidas Compensatórias 
A estratégia adotada para a aplicação das medidas de todas as ordens, 

mitigadoras, maxirnizadoras e compensatórias, levaram a uma integração perfeita 
entre todas. Desta forma através da criação da agência da bacia e dos grupos de 
trabalho (GTJ e GTE), criados para tratar da questão indígena espera-se que haverá 
uma verdadeira simbiose entre as medidas mitigadoras e compensatórias, fato que 
permitirá uma adequação mais efetiva da aplicação. Por este motivo as medidas 
mitigadoras e compensatórias aparecem resumidas num mesmo quadro. 

A criação de unidades de conservação, não foi especificada, pois a elaboração 
do zoneamento econorníco-ecologico das bacias do Araguaia e Tocantins deverá 
preceder esta análise. Na verdade seria uma contradição assumir a indicação de uma 
área para conservação, antes da efetivação do zoneamento, depois de sua conclusão 
será possível indicar estas unidades. Além disto acredita-se que os estudos para a 
criação das APAs no entorno das terras indígenas é uma medida que se efetivada, 
atende perfeitamente a conservação de áreas com o objetivo de preservação. 

Deve-se entretanto, pela relevância que possuem deixar uma proposta para 
análise, dentro do próprio zoneamento. 

2.2.3.1 Unidades de Conservação Sugeridas para Serem Estudadas pelo 
Zoneamento 

A criação de unidades de conservação é uma das medidas compensatórias 
previstas pela legislação ambiental vigente, constituindo-se num importante 
instrumento de recuperação e manutenção da vida silvestre. A imensa área 
abrangida pelo empreendimento levou a inúmeras opções de áreas próprias para ser 
conservada. A seleção desta lista para estudo do zoneamento, foi um trabalho 
demorado e que provocou um enorme debate entre as equipes multidisciplinares que 
atuaram nos estudos. Finalmente resolveu-se contemplar cada um dos rios 
envolvidos com uma indicação para estudo de área específica de conservação. 

Com esta definição foi possível estudar as diversas áreas, as quais foram 
analisadas pelo seu valor ecológico, por sua situação atual e ainda pela oportunidade 
da ação, enfocando-se os três rios. Assim, apesar de estar previsto um estudo sobre 
as APAS próximas as terras indígenas, analisam-se aquelas que poderiam ser objeto 
de cornpesnação por parte do empreendedor. 

2.2.3.1.t Rio das Mortes 

-· 
-· 
- - 
- 
- 

- 
O rio das Mortes possui cenários de incrível valor paisagístico e ecológico, 

entretanto a região denominada Pantanal do Rio das Mortes, extensamente descrita 
no diagnóstico, possui características ímpares que conferem a esta área um valor 
único. Situada entre o rio das Mortes e Araguaia, formada por várzeas e campos de 
murundus, _já mereceu entretanto, um enquadramento por parte da FEMNMT, 
como área de preservação, surgindo aí a oportunidade para que numa ação 
conjunta o Ministério dos Transportes e a OEMA local possam efetivar no mais 
curto prazo possível esta unidade. O valor desta área estende-se ainda às populações 
Xavante que habitam a região, na sua parte situada na margem esquerda do rio das 
Mortes, na RI Pimentel Barbosa. 

Para a realização desta iniciativa pode-se prever desde já um convênio com a 
FEMVMT e universidades do Mato Grosso. 

- 
- 
- 
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2.2.3 .1.2 Rio Araguaia 
o rio Araguaia possuia dois locais que centraram as atenções da equipe, de um 

lado a área denominada Cantão, situada na margem direita, em terras do Estado do 
Tocantins e situada entre os rios Javaés e Côco., na ponta norte da Ilha do Bananal. 
De outro lado a ponta sul da ilha com imensas várzeas e lagos, numa região 
considerada por diversos especialistas como o criatório principal do Araguaia. 

Ambas as áreas possuiam e possuem imenso valor ecológico, representando 
cada uma, verdadeira barreira de proteção a própria ilha do Bananal. Positivamente 
entretanto, a área do Côco / Javaés, foi finalmente encampada pelo Governo do 
Estado do Tocantins, que acaba de receber inclusive uma missão do BID - Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, com o intuito de estudar e iniciar um processo 
de financiamento, para efetivar a criação daquela área como unidade de 
conservação. 

Assim servindo-se da oportunidade mais uma vez, optou-se por escolher a 
área da ponta sul da ilha do Bananal, como a indicada para a unidade de 
conservação a ser criada. Esta área situada ao norte de Luis Alves, cidade goiana às 
margens do rio Araguaia, possui enorme importância no fluxo turístico de toda a 
região de São Miguel do Araguaia, município goiano que polariza as atividades da 
região. Além destes fatores, influenciaram a decisão o intenso processo antrópico 
que a região tem sido submetida pela presença de grandes projetos agro-pecuários, 
especialmente de irrigação. Destaque-se ainda a importância intrínseca que esta área 
deverá ter não apenas para a conservação e preservação do ecossistema da ilha, 
como também a enorme contribuição que poderá fornecer para a implantação e 
exploração do eco-turismo em toda a região. 

2.2.3.1.4 Rio Tocantins 

O rio Tocantins apesar do curto trecho que incorpora a hidrovia, possui 
igualmente locais de real valor ecológico. Inicialmente destacaram-se a área do rio 
farinha, importante afluente da margem direita, situado em terras maranhenses e, 
a área situada entre os rios Perdida e Manuel Alves, uma região, com bom estado de 
preservação e que apresenta belezas cênicas bastante interessantes. 

Em função do intenso turismo que já existe na área do farinha e ainda do seu 
atual estágio de preservação, que é muito bom, escolheu-se a região do Perdida para 
receber a unidade de conservação pretendida, uma vez que a mesma vem sendo alvo 
de constantes investidas antrópicas, necessitando de medidas imediatas de proteção, 
para que mantenha suas condições singulares de preservação. 

Como entretanto, a área é bastante grande sugere-se um detalhado estudo 
inicial de localização, para que se tenha a melhor localização possível, a abrangência 
da área, as inúmeras iniciativas agro-pecuárias que vem se instalando na região e 
sua proximidade com as terras indígenas Krahô, merecem uma criteriosa análise no 
sentido de se estabelecer os limites desta unidade de conservação que deverá situar 
se em terras do Tocantins. 

2.2.4 Planos de Monitoramento e Acompanhamento 
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 

Monitoramento rotineiro ou permanente 
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Esta divisão se impõe em função de uma série de razões, entre as quais a 
efetiva necessidade de se estabelecer os obietivos intrínsecos aos próprios resultados 
que se deseja e à utilização desses resultados. Esta conceituação estabelece de uma 
forma dara 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 
domf nio tecnológico e mesmo do ineditismo 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, em função da operação da 
hidrovia, devendo por isto mesmo revestir-se de um caráter de permanente. 

2.2.4.1 Monitoramento Específíco, Durante a Execução das Obras 

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 mínimo, 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 ictiológica, quelônios e ainda 
mamíferos com hábitos aquáticos ou mesmo em dessedentação. propõe-se que 
durante o período de realização das intervenções sejam f citos os seguintes 
controles: 

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

Monitoramento do trânsito de quelônios nos períodos reprodutivos. 

Presença de mamíferos nas proximidades das áreas de intervenção. 

Este acompanhamento poderia evitar intervenções incidindo diretamente sobre 
os cardumes com consequências sabidamente graves sobre toda a biota aquática. Os 
quelônios deverão merecer o mesmo controle em seu período reprodutivo. O 
controle da presença de mamíferos por sua vez, destina-se a evitar que os mesmos 
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. 
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Análise de qualidade da água nas áreas de intervenção, prevendo-se a coleta e análise de 
amostras nos locais, a montante e à jusante, com comparativo da situação antes e 
depois de sua realização. Os níveis de turbidez decorrentes da dragagem, deverão ser 
obrigatoriamente estabelecidos. Deverão ser analisados os seguintes parâmetros: 

Temperatura 
Turbidez 
Cor Aparente 
PH 
Alcalinidade Total 
Ferro Total 
Dureza Total 
Coretos 
Matéria Orgânica 
Gás Carbônico 
Sílica 
Nitrogênio Amoniacal Qualitativo 
Sólidos Totais Dissolvidos 
Sólidos cm Suspensão 
Sólidos Sedimentáveis 

Transparência da Água 
Óleos e Graxas 
Oxigênio Dissolvido 
DBO 200 C / 5 Dias 
DQO 
Nitritos 
Nitratos 
fósforo Total 
Cádmio 
Chumbo 
Cromo Hexavalente 
Velocidade da rvtassa D'agua 
Mercúrio em Sedimento 
Nfquel 
Manganes 

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

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

Alterações da qualidade biótica nas áreas de dragagem, derrocamento. Determinação 
quantitativa e qualitativa da mortandade ocorrida entre a ictiofauna em ft, •.•... ,.~ 
das intervenções. Como deverá ser extremamente difícil estabelecei 
sistemática de obtenção destes dados, sugere-se que as redes situadas à momau«, 
e a jusante, com o intuito de evitar a aproximação dos peixes durante a 
intervenção, permaneçam mais algum tempo armadas, sendo então recolhidas e 
quantificados (pêso, tamanho e quantidade) e classificados unitáriamente os 
peixes, quelõneos e outros anfíbios recolhidos mortos. 

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 especifica dos locais de disposição do material dragado. 
Para estas operações será importante que a cada uma seja 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. 
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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, possam subsidiar um 
plano definitivo e mais efetivo, uma vez que serão repetitivas. Um controle 
comparativo e anual dos volumes de dragagem em cada localidade deverá ser 
obrigatoriamente incorporado, com o intuito de se estabelecer as tendências de 
queda ou acréscimo destas atividades. 

.-....,, 

- - 
Monitoramento das condições sanitárias nas áreas portuárias. para este controle será 

necessário que se estabeleça um acompanhamento de diversos aspectos 
simultâneamente, envolvendo os seguintes itens: 

• 1 - - 
Proliferação de mamíferos, hospedeiros de zoonoses nas áreas dos portos. 

Presença de vetores de doenças parasitárias em áreas portuárias e embarcações. 

Controle da qualidade das águas nas áreas dos portos. prevendo-se nos locais e a 
jusante, preferencialmente após eventuais pontos de lançamento de efluentes. 
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 hidrovi.a, 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 em três pontos, um a montante do porto, aproximadamente 100 
(cem) metros e dois a jusante, a 50 (cínqüenta) e 100 (cem) metros. A coleta nos 
pontos de amostra deverá ser feita em três níveis: superficial, a 01 ( um ) metro e a 
03 ( três ) metros de profundidade. 

Deverão ser analisados os seguintes parâmetros: cor, odor, temperatura, p/t, 
OD,DBO,DQO, óleos e graxas, sólidos sedimentáveis, nitrogênio, fósforo, coliforme e 
coliforme fecais. 

Interferências na cadeia trófica da comunidade faunfstica regional, deverá ser 
encontrada uma metodologia própria que permita avaliar a influência da Hidrovia 
na cadeia trófica da ictiofauna e de outros animais dela dependentes. Para esta 
pesquisa será preciso utilizar dados obtidos em coletas de animais e por isto 
mesmo deverá ser proposta uma sistemática bastante cuidadosa, evitando danos 
as comunidades Iaunísticas. 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 as 
comunidades de pescadores, ribeirinhos, indígenas e ainda através de coletas. 

Processos de erosão de margens, por exemplo através do método dos "pinos de 
erosão" (CUNHA, 1996) objetivando avaliar as mudanças dos canais e taxas de 
erosão. 

- 

- - 

- 
1 - 

Controle do assoreamento dos canais fluviais, através de planos de monitoramento da 
carga sedimentar em suspensão e de fundo nos trechos com maior incidência de 
processos deposicionais. (vide Mapa de Pontos Críticos Impactantes e Pontos para 
Monitoramento da Carga Sedimentar em Sub-bacias Fluviais). 

- ._, 
' ..., 

-· 
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Controle da velocidade das embarcações, deve ser realizado um estudo para determinar o 
controle da velocidade das embarcações durante o período de desova das tertsrugss e 
da movimentação dos cardumes. 

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 . 

Plano de levantamento e salvamento de sítios argueológicos situados na planície de 
inundação dos rios. A Hidrovi.a Araguaia-Tocantins será de grande importância para 
o desenvolvimento econômico dos Estados de Mato Grosso, Pará e Goiás. Contudo, é 
preciso que sua viabilidade esteja de acordo com os parâmetros racionais de 
desenvolvi.mento, em especial numa região ainda pouco conhecida, destacadamente sob 
muitos aspectos culturais. 

r: 

r: 
r: 

Os sítios arqueológicos são considerados bens da União, conforme Artigo 20, 
inciso 216 da Constituição Federal do Brasil de 1988, sendo protegidos pela Lei 
Federal 3.924/61. Assim sendo, qualquer empreendimento que implique na 
destruição de bens arqueológicos precisa obrigatoriamente ser precedido de um 
diagnóstico do potencial cultural para depois ser efetuado o resgate do patrimônio 
arqueológico. 

Por tratar-se de um empreendimento em uma área de grande magnitude 
entende-se que "o foco de interesse é o passado, mas este, em harmonia com o 
presente e em prol de um futuro que tenha um passado preservado" (Cazzetta 
( 1991: 192). "A arqueologia é o estudo das relações entre cultura material, ambiente 
humano e cognição em um assentamento urbano, considerando um número de 
características dos usos presente e passado do solo" (Staski, 1982 ln: Juliani, 
1994/95:370). 

A arqueologia situa sua ênfase nos vestígios culturais produzidos pelos 
homens do passado, seja ele pré-histórico ou histórico. A recuperação dos vestígios 
arqueológicos faz-se em superfície e/ou em subsuperfícíe, em locais denominados 
sítios arqueológicos. Este trabalho é feito de maneira interdisciplinar com outras 
áreas como a geologia, biologia, botânica entre outras. 

As informações apresentadas para as áreas em apreço, com base nas vistorias 
de campo e pesquisas bibliográficas, evidenciam o alto potencial arqueológico das 
mesmas, que vem sendo destruído por diversas atividades, antrópicas e naturais. 
Estas informações indicam que este patrimônio precisa ser alvo de pesquisa 
acadêmica sistemática o mais breve possível, pois a comunidade científica, assim 
como as populações dos estados que abrangem a área em questão, poderão perder 
informações precisas sobre a pré-história brasileira. 

A apresentação das medidas mitigadoras e compensatórias estão diretamente 
relacionadas com a devida elaboração do diagnóstico do potencial cultural (pré 
histórico e histórico) do empreendimento, pois com a identificação de algumas 
ocorrências arqueológicos e suas relações com o empreendimento é que serão 
possíveis programas tanto para resgate dos sítios impactados como para a 
preservação dos assentamentos não impactados. 

r: 
r , 

r. 

r: 

r: 
r: 
r: 
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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. 

A fase de elaboração do diagnóstico arqueológico deverá conter a 
fundamentação teórica sobre a área e a proposta metodológica para sua execução, 
como observação dos perfis ao longo de todo o curso proposto da Hidrovia: 
intervenções em áreas previamente selecionadas; amostragens não-sistemáticas e 
sistemáticas, caracterização dos sítios localizados e etc. 

Para a execução destas atividades se torna necessário atividades de 
levantamento de parâmetros bibliográficos, cartográficos, entre outros; 
levantamento de campo; análise dos dados em laboratório e elaboração de relatórios 
e textos educativos sobre a importâncias destes estudos para as comunidades 
envolvidas. 

Concluída esta etapa terá início o resgate dos sítios arqueológicos, os quais 
deverão ser selecionados a partir de parâmetros pré-estabelecidos detectados na 
etapa de levantamento. 

A arqueologia de resgate, no que se refere à profundidade e ao conteúdo, será 
exatamente igual à arqueologia acadêmica. Serão consideradas, todavia, as 
condicionantes operacionais espaço e tempo que definirão a sequência das 
intervenções de campo. Ou seja, o espaço relaciona-se com a área afetada e o tempo 
liga-se aos prazos de andamento da obra. (Martins, 1997). 

Os objetivos que se pretende atingir com a pesquisa de resgate arqueológico 
são o resgate e recuperação da cultura dos povos do passado, seja este pré-histórico 
ou histórico, o qual deverá ser realizado através de pesquisas de campo sistemáticas 
em assentamentos arqueológicos, os mais relevantes, do ponto de vista das 
problemáticas culturais estabelecidas no diagnóstico do potencial arqueológico. 

Visando atingir além dos objetivos científicos, o pesquisador deverá ter o 
compromisso com as comunidades envolvidas, do retorno do conhecimento 
adquirido na área e, para isso, propõe-se à instalação de centros de conveniência 
para turistas, em áreas previamente estabelecidas, onde se possam realizar eventos 
culturais e atividades envolvidas com eco-turismo (lazer, cultura e turismo). 

Tais eventos e atividades com eco-turismo contariam com a participação do 
turista em atividades didáticas da pesquisa arqueológica, podendo haver a 
integração deste em atividades práticas, caminhadas aos monumentos culturais 
referentes às diversas ocupações ao longo da hidrovia, entre outras. Ressalte-se que 
estas atividades deverão ser desenvolvidas por membros das próprias comunidades 
envolvidas, as quais deverão servir como guias culturais, explicando, orientando e 
conscientizando os turistas, que são muito frequentes nos diversos segmentos dos 
rios Araguaia, das Mortes e Tocantins, a importância de se estudar e preservar o 
patrimônio arqueológico e o meio ambiente. 

Recomenda-se também que sejam elaborados vídeos, álbum fotográfico, 
publicações educativas e CD-rom, sobre as ocupações do passado e o meio ambiente 
da região, os quais deverão ser exibidos e até mesmo comercializados aos 
visitantes/turistas de todas as faixas etárias. 
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r: 
Recomenda-se também que sejam elaboradas publicações explicativas a 

crianças, explicando corno foi efetuado o povoamento ao longo da hidrovia, desde a 
pré-história até os tempos recentes. 

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. 

- 
O referido monitoramento deverá fundamentar-se em imagens LANDSAT ou 

Radarsat, procurando diagnosticar prováveis alterações processadas na área, 
considerando possíveis influências, direta ou indireta, produzidas pelo 
empreendimento. Dois grandes objetivos 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. 

A participação imprescindível do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, responsável pela geração/fornecimento de imagens LANDSAT, além de 
portador de recursos humanos altamente qualificado para o necessário apoio técnico 
ao monitoramento. 

r: 
r: 
r: 
r 

r 

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

O referido monitoramento deverá ser desdobrado com vistas a temáticas 
específicas, como as de natureza econômica, a serem tratadas a seguir. 

Controle das atividades econômicas, destaca-se as questões relativas ar 
monitoramento na agropecuária, considerando os seguintes e principais aspecto 
associados ao uso agrícola do solo, ou seja, relativos a expansão da agricultura e 
pecuária. As imagens LANDSAT permitem um acompanhamento quantitatívo 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 inferências com relação a possíveis 
alterações na estrutura fundiária. É conveniente observar que as referidas 
interpretações e sobretudo inferências, deverão obrigatoriamente serem 
reambuladas, ou seja, constatadas em campo, o que proporcionará a necessária 
segurança exigida ao referido monitoramento. 

O referido diagnóstico poderá induzir a adoção de medidas ou desenvolvimento 
de programas com do objetivo de atenuar impactos como: 

concentração da terra que normalmente resulta da expropriação de pequenos 
agricultores e até mesmo tendência de substituição de cultives alimentares por 
produtos voltados à exportação; 

r 
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-· produção de cultivas de baixa sustentabilidade, que além de restringir o processo de 
geração de emprego, apresenta-se susceptível às instabilidades do mercado 
internacional, podendo inclusive implicar problemas ambientais associados ao 
emprego de agrotóxicos como forma de controle de pragas; - 

ausência de manejo de pastagens ou de técnicas conservacionistas nas práticas 
agrícolas; 

uso espontaneista dos recursos hídricos, além de perspectivas de contaminação dos 
mesmos pelo emprego de agrotóxicos. 

-- 
- 
- 

As referidas informações, além de oferecerem subsídios ao gerenciamento 
ambiental, política agrícola, gerenciamento de bacias (comitê de bacias) e outras 
iniciativas de importância, pode ainda contribuir para a definição tendencial de áreas 
potenciais, proporcionando a antecipação de ações com vistas ao planejamento. 
Tudo isso sem falar da possibilidade de apoio ao processo de arrecadação fiscal a 
partir do conhecimento da extensão plantada. 

Com relação às atividades comerciais e industriais, o referido monitoramento 
através de imagens landsat poderá contribuir de forma substancial. 

Através da identificação de áreas de expansão, poderá se oferecer subsídios não 
apenas para a locação de portos ou conexões intermodais, como também 
acompanhar tendências de desenvolvimento de polos econômicos regionais. 

A potencialização de áreas poderá induzir expectativas de incremento 
populacional com conseqüente reflexo no comércio e até mesmo nas atividades 
industriais/ agroindustriais. 

O acompanhamento sistemático do processo evolutivo oferece ainda como 
subsídio, a possibilidade de planejamento voltado às expectativas do 
desenvolvimento, como: necessidades de comunicação, estradas, portos, segurança, 
saúde, educação, além de outros itens de interesse infra-estrutural. 

Mais uma vez insiste-se na necessidade de controle de campo e pesquisas 
suplementares com vistas aos possíveis impactos produzidos direta ou indiretamente 
pelo empreendimento, como os relativos a geração de emprego, melhoria da 
qualidade de vida, dentre outros. 

O referido monitoramento em questão passa portanto a apresentar dois 
grandes objetivos: o de assurnência de todo processo de ocupação e transformação 
da paisagem, o que permitirá promover as correções necessárias ao longo do tempo; 
e o de poder demonstrar a importância do empreendimento para a região. 

- 
- 1 - 
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EQUIPE TECNICA 

6.1 COORDENAÇÃO E ASSUNTOS ESPECÍFICOS 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO/ ATIVIDADE 

FAUSTO NIERI MORAES ENGº CIVIL COORDENADOR GERAL 
SARMENTO 

- . - . •, . - 
JAYME FERREIRA JÚNIOR ENGºCIVIL ANÁLISE DO 

EMPREENDIMENTO 

FRANCISCO EUGtNIO M. ARCANJO ADVOGADO LEGISIAÇÃO 
. ·- 

MARCELO GOMES RAMOS ECONOMISTA VIABILIDADE/CENÁRIOS 
·-- 

JOÃO CARLOS DE ARRUDA GEÓLOGO GEOPROCESSAMENTO - - . 
PÉRICLES PRADO GEÓLOGO GEOPROCESSAMENTO 

6.2 MEIO FÍSICO 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO/ATIVIDADE 
- JALES LOUSA GEÓLOGO GEOLOGWCE 

1, -__ •. _ 

ALFREDO BORGES DECAMPOS GEÓGRAFO GEOMORFOLOGIA 

MILTON ANfÔNIO DA SllVA GÉOLOGO HIDROGEOOGIA 
LIMNOLOGIA 

NELSON MATOS SERRYUA ENGº AGRONOMO PEDOLOGIA 
.. 

FRANCISCA ROCÉLIAAMARAL ENGªCML RECURSOS HÍDRICOS 
... -"·- -· - - . . - - ·- ··- •, 

JOSÉ CARLOS R. DE MELLO GEÓLOGO RECURSOS MINERAIS 
~ .~ •.. ,- _... ~ .. . . ... . ,- •. ...... 

RAIMUNDO OLIVER BRASIL GEÓLOGO GEOLOGIA. 
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6.3 MEIO BIÓTICO 

1"· ' .., 
('' 
. -' ,.- 
: . .._,, 
t-· . .. 
,.,.i 

r. . ...,.; 

NOME FUNÇÃO/ ATIVIDADE 
~-wl .,,. 
",;,,._J 

~ 
f~ 
,l'Ç' l _ 

FORMAÇÃO 

. PERMINIO PASCOAL COSTA 
: •• ;..-.·.; ~..:.;..~~.n,,,r,,-..;.- • ._ __ --- ---· 

DURVAL FRANÇA PEREIRA 
. CRISTIÃNE ESTREIA DE BEM -· ..••...•. .,.._...... - - 
ALFREDO PAIAU PENA 

i,1ARcos·vimcius FERNÂNDÔ 
~~-:~L~4~~--=~-~ ~. ~:: .' .. :· __ 
YOIANDA GOMES DE SIQUEIRA 
ROBERTO CARLOS DO 
NASCIMENTO 
AFONSO PEREIRA FILHO - ..... - 
FRANCISCO LEONARDO T. GARRO 
NILTON CARLOS DO VALLE 
Jóst- DÉÜo-ÀLVEs PERERIA 
MARIA REGINA REBOUÇAS BESSA ~ -·· ·.----· --- . . 
~_!~(!- ~(?NÇAL.VES -~~IVEIRA 
LVZETE DE ROURE E SILVA 
JOSÉ ANGELÓ- RIZZO --- , .. . . - - 

JOSÉ EMÍDIO ZANDONADI 
HELENO PEREIRA 
MÁRCIA YURIKO HASHIMOTO ·-·-·---- -- .•.. - . 
NORMA RODRIGUES DA CUNHA • • - • • --LO - • 
SÔNIA REGINA CRUVINEL 

ENGº FLORESTAL CONSULTOR BIOTA 
- ·-- _.. 

MED. VETERINÁRIO MASTOFAUNA/CE 
MEii VETERINÁRIA 

BIÓLOGO 

MED. vÉTERÍNÂRIO 
··- --- 

BIÓLOGA 
BIÓLOGO 

BIÓLOGO 
BIÓLOGO-MS 
BIÓLOGO 
BIÓLOGO 
BIÓLOGA 

BIÓLOGA 
BIÓLOGO 

ENGº FLORESTAL ... .. -- 
BlÓLOGO-MS 

ENGª AGRÔNOMA 
BIÓLOGA 
BIÓLOGA 

. ·- . -· 
~TOFA~ : .. 
HERPETOFAUNA/ QUELÔN105/ 
CROCODILIANOS 
HERPETOFAUNAI QUELÓNIOS/ 
CROCODILIANOS · ··:. 

• • •• -- "'.l, _._. __ 

QUIPÓPTEROS 
ENTOMOFAUNA 

·- 
. .._, 

TCTIOFAUNA 
ICTIOFAUNA 
ORNITOFAUNA 
AVIFAUNA 
PLANTONS 
BENTONS 

- 
- 

FLORA/CE 
CONSULTOR-FLORA 
INVENTÁRIO FLORESTAL 
CONSill TOR-FLORA 
FJTOSSOCIOLOGWFLORÍSTICA - . -· . . . .. -- 
FITOSSOCIOLOGIA/FLOIÚSTICA 
FITOSSOCIOLOGIA/FLORÍST1CA 

- - . - 

- 
- - 
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6.4 MEIO ANTRÓPICO 

r 
r 
r 
r: 
r: 
r 

NOME FUNÇÃO/ ATIVIDADE FORMAÇÃO 

(-i~~~-- .JOSÉ ALOfsIO DA SILVA 
f~~~'!'~\?-f:'-.-~."=.- __;.r.1;~-~.i-~~f~.r.!~~~---.;_- . ~ .• ;:;_,. 

ALAN FRANCISCO DE CARVALHO 

.. · GEÕGRAFO 
_r. ~ • • • • 

-1. ., ••• .,-_. ···--·-~ ---· - - 

SOCIÓLOGO 

r: 
r: 
r. 

SOCIAL-CE. 
-.- .-· .. :.__ ·-- ·-· .. 

SOOOLOGIA 
. ·- ··- - - - . 

sóaO-ECONOMIA ·- . -- . . .. ...• ---: . - 
RENATO PEDROSA I TECNOL. SAN. AMB. SANEAMENTO AMBIENTAL 
~~sAüi'rBÃRêósÃ/.~t-r:;; .!'; :~:~ÀRô.UÉ610GO··;: · ÂRuimõ10GiA-··· .... ·< -; • 

r . ROSICLER THEODORO DA SILVA 
r 
r: JUUO CESAR RUBIN DE RUBIN 

r: MARCOS ANDRÉ TORRES DE 
SOUSA r: 

r 
r: 

" ~;;.-r•;.r .. /·:---- . 
VANILDA ALEIXO 

,;.~;-} •• •· -- -- . . • ..-..w;..~ .•. : ·-·· ~--·...: -· ~~ .. 

PATRÍCIA DE ARAÚJO ROMÃO 
1:.it: ••••• )i'\i9,.;oo+=\S~~ •• --.·.- ....••.•••• ~ •. --- :- •• •••. :· 

:rutÍDIA VALÉRIADE LIMA .. 
-t:?~---- .. - ---·--.-~ ·--- _ _,, - · . r 

r: 
r: 
r: 
r: 

PAULO ACATAUASSU TEIXEIRA 
~.f!r;q':i9i':-, · -- . . , ··· •. • ··-·-·· •• ··-· · 
ANTÕNIO CARLOS MAGALHÃFS 
;..~\,. .....•.. ,. -- . --· : ••..•... ·-. .•..• ,:-. . . ,•'(;':_, 

PAULO SERPA 
~--;:::..,_.., -.-- .... ~·- ... '; . 

EDUARDO CARRARA r: :\.~------ ~.·~·- .. - 

r: ANDRÉ AMARAL DE TORAL 
~--.,.,-•:!;·-- .. -- .. · ··-·· ... , .. ,~--:·-:"" ··-· ~.-;- 

LUÍZ.ROBERTO DE PAWA .·.: . 
;.: ... :x:;~~--- - -~ ... ..-...• -·-J- --=.·-- ,-•· ·---·-· 
GILBERTO AZANHA 

r: 

ARQUEÓLOGA 

GEOARQJJEÓLOGO 

ARQUEÓLOGO 

GEÓGRAFA 

GEÓLOGA 
.... . .,:·· -- .... 

GEÓLOGA 

ENGº MECÂNlCO 

ANTROPÓLOGO 
--=-- 

ANTROPÓLOGO 
1 ·- -- • •• - 

ANTROPÓLOGO 

ANTROPÓLOGO 
- . -~-ANTRoPór.ÕGo 

r 
r· 

ff'~ •..•..••• •.a..:·:"9:.-''".:"""":-'~Y'-',""•"'· ~~.-~.-,.-~.-:;._,._.,.E_ 1-- ..,....,.... ...;:~ 1.:J..-;;;.H !" ;-_.,;-.~.r .-~- 

~MÃiiÍí\-ELISA.'iADEIR.•(;·::;:.·:._./{•; ,.::. . .ANTRÓPÓLOGA. 
ANTROPÓLOGO 

ARQUEOLOGIA 

ARQUEOLOGIA 

ARQUEOLOGIA 

USO DO SOLO 

USO DO SOLO 

USO DO SOLO 

CONSULTOR 

COMUNIDAf>ES INDÍGENAS . . 

COMUNIDADES INDf GENAS - ... 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

COMUNIDADES INDf GENAS 
-.... . ~-... .. · .. - . 
COMUNIDADES INDÍGENAS ..__• ,,.. . .:....- .._.,........ --·· 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

._ .... --_.,..-....-.;:: .•. ~ ·-~--:-~~-:··· - -·· .. --· 
COMUNJDADES INDÍGENAS 

r 
,,.-. 
r. 
r: 
r: 
r 
r: 

r 
r. 

r: 
r-, 
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