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CAPÍTULO I - METODOLOGIA 

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 socioeconômica existente entre o eixo Araguaia/Rio das Mortes e o eixo 
Tocantins. Por esta razão considerou-se pertinente tratá-los de forma distinta ou 
seia: a) reações socioeconômicas 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 socioeconómicos ( 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). 

Considerando o nível de abrangência do empreendimento, as referidas 
temáticas deveriam ser tratadas em suas relações espaciaisda seguinte forma: 

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 vinte quilômetros de cada 
margem para o levantamento do uso do solo, deverá oferecer uma visão geral da 
área imediata, destacando os municípios que apresentam determinada (s) 
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 ) ... 
As informações relativas a cada município seriam apresentadas também sob a forma 
de tabelas ou quadros, que seriam oportunamente utilizadas também no Rima. 

Em relação ao uso do solo, o trabalho baseou-se em uma metodologia 
específica de imagens analógicas, obedecendo-se os seguintes passos: 

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). 

Confecção de 11croguis1' localizando as imagens referentes a 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. 

1- Confecção das bases cartográficas num total de 27 folhas 

As bases cartográficas contendo rede de drenagem foram obtidas a partir de 
cartas planialtimétricas do IBGE e Ministério do Exército, na escala de 1 :250.000. 
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2 Interpretação das imagens 

Baseando-se em alguns critérios de interpretação, 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, a umidade, a discriminação de vegetação mais densa, como a_s 
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 planimétricas. A reambulação de campo realizada por equipe 
específica, ocorreu concomitantemente aos levantamentos dos demais fatores 
socioeconomicos ao longo do eixo do empreendimento. 

3 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. 

Nessa fase, ocorreram os seguintes passos: 

• - Criação do projeto 

• Criação do Plano de Informação ( estabelecendo as classes) 

• Calibração de mesa 

• Digitalização das linhas 

• Ajuste de linhas 

• Identificação dos polígonos ( colocação de centróides} 

• Poligonalização 

•- Modificar atributos de classes ( fase em que foram escolhidas as cores 
adequadas a cada classe) 

• Rasterização { fase .ern que se obteve a área das classes em rrr' ) . O tamanho 
do pixel foi de 55 x SSm. 

• A legenda foi padronizada, criando um Plano de Informação exclusivo. 

• Colocação de textos - Foram colocados nomes dos principais rios e sede de 
municípios. 

• A ser plotado, e em seguida, gerou-se o arquivo HP para a plotagern final. 

4 Confecção de uma planilha com os dados referentes a área ocupada de cada 
classe abordada na interpretação, utilizando o programa EXCEL para 
·posterior análise. 
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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 ... , 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 microrregiões homogêneas, destacando aquelas que 
porventura individualizassem em relação à média, justificando, quando for o caso, a 
partir de determinado município responsável pela referida anomalia (o município 
usado como justificativa). 

J\ elaboração do diagnóstico exigiu o levantamento de dados bibliográficos, 
documentação cartográfica, interpretação de imagens de satélite, levantamento de 
campo, pesquisa sociocconômica, qualificação sociodemográfica e tratamento 
estatístico das informações. 

0 definição dos impactos, por outro lado, exigiu, além da qualificação e 
cruzamento das informações, a sua classificação quanto aos indicadores espaciais, 
temporais e probabilísticos. 
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CAPÍTULO II - POPUIAÇÃO 

1 CARACTERIZAÇÃO DA POPUIAÇÃO 1 -· 
1 ,.-., 1.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 
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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. 

No decorrer da década de 1980, o crescimento demográfico da região foi 
discreto (0,9%). Já entre 1991 e 1996 houve um decréscimo da população residente 
da ordem de -.2.,21%. 

Eixo Araguaia 

Durante os anos 80 a população do Eixo Araguaia cresceu cm 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 hah/krrr', 5,85 hah/krrr' e 4,60 hab/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 casos mais significativos são: Luciara (-51%), Couto Magalhães (-36%), Santa 
Terezinha (-29,2%), São Félix (-26,4%) e Araguacema (-26%). Xambioá praticamente 
dobra sua densidade demográfica para 8 ,06 hab/krrr'. Os que tiveram crescimento 
mais significativo no período foram Santa Maria das Barreiras (43,4%) e Caseara 
(30,6%). 

Os municípios mais populosos eram Conceição dó 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 

Encontravam-se numa situação intermediária em termos de concentração 
populacional, Xambioá, São Félix do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Nova 
Crixás na faixa de 5% a 5,6% em relação ao total. Todos os demais municípios 
situavam-se na faixa de 1,4%, e se somados, alcançavam a casa dos 20% da 
população total. 

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%. 

Observa-se, no entanto, situações diferenciadas com relação à distribuição 
espacial da população. Assim, o de maior percentual de população urbana era, em 
1996, Xambioá, com 90,2% residentes na cidade. Já Santa Maria das Barreiras e São 
Geraldo do Araguaia concentravam, respectivamente, 88,5% e 69,3% de sua 
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1.1.2 

população residente no campo. Couto Magalhães e Santa Terezinha também tinham 
um predomínio, ainda que ligeiro, da população rural: 54,3% e 51,3%, 
respectivamente. 

A densidade demográfica média para a região era de 2, 72 hah/krrr', e alguns 
muni_cípios com índices bem acima dessa média: são os casos de Xambioá com 8,0 
habzkrrr', Conceição do Araguaia com 6,3 hab/krrr' e São Geraldo do Araguaia com 
5,5 hah/krrr'. Em situação intermediária encontravam-se Pau D'Arco. Araguanã, 
Luís Alves e Couto Magalhães com variações entre 2, 7 hah/krrr' a 3, 7 hab/krrr'. Os 
demais localizavam-se na faixa entre 0,3 hab/krrr' (caso de Cocalinho) a 2,0 
hah/krrr' (caso de Caseara). 

Observando-se a distribuição da população por grupos etários, verifica-se uma 
mesma tendência em praticamente todos os municípios em análise. Há a 
predominância do grupo de até 9 anos com 27,6qó, seguido pelo de 1 O a 19 (25%), 

- 20 a 29 {16,3%), 30 a 39 (11,7%), 40 a 49% (8,5°0), 50 a 59% (5,7%), e 60 e mais 
(5 ,0%). Portanto, 52,6% da população tinha, naquele ano, até 19 anos de idade. Esta 
concentração da população nessa faixa etária implica em maiores demandas por 
estruturas de ensino e qualificação e baixa produtividade da mão-de-obra. 

-Eixo Tocantins 

No decorrer dos últimos 16 anos a população do Eixo Tocantins vem 
decrescendo. Nos anos 80 houve urna 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 hah/krrr' e 4,81 hah/krrr', 
respectivamente. 

Em 1980 a população da região era maioritariamente 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, -4,290 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 (-3690) e Filadélfia (-32,8%). Carolina (20,?<Jó), 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. Tomando-se os municípios 
separadamente, verifica-se que Miracema, Pedro Afonso e Nova Xavantina tinham 
os maiores percentuais de concentração populacional nos centros urbanos: 83,6%, 
77,7% e 76,1%, respectivamente. 

A densidade demográfica média para a região era de 3,40 hab/krrr' e, acima 
desta .média. encontravam-se os municípios de Estreito com 6,62% hah/krrr'. 
Miracema com 6,20 hah/krrr', Babaçulãndia com 4,66 hah/krrr', Pedro Afonso com 
4,20 hab/krrr'. Carolina com 4,15 hah/krrr', Nova Xavantina com 3,97 hab/km" e 
Filadélfia com 3, 71 hah/krrr'. Os demais municípios situavam-se na faixa de 1,2 
hah/krrr', caso de Tupirama, 2, 73 hab/krrr', caso de Itapiratins. 
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Com relação aos grupos etários verifica-se que a tendência era de diminuição 
da participação percentual na medida crescente dos grupos etários. Assim o grupo 
de até 9 anos concentrava 28% do total, o de 1 O a 19 anos 25%, o de 20 a 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 tinha até 19 anos de idade. 

1.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

A área de influência indireta da "Hidrovia Tocantins-Araguaia" é constituida 
pelas seguintes microrregiões: - 

<!l no Eixo Araguaia: Rio Vermelho, São Miguel do Araguaia, Médio Araguaia, 
Alto Araguaia, Canarana, Tesouro, Conceição do Araguaia, Redenção, parte de 
Araguaína, Rio Formoso e parte de Miracema do Tocantins; 

b) no Eixo Tocantins: Porto Nacional, parte de Miracema do Tocantins, parte 
de Araguaína, Jalapão, Porto Franco e Bico do Papagaio. 

A população no conjunto da área de influência do empreendimento era, em 
1996, de 1.456 .14 7 habitantes, dos quais 6 7, 7% residente no Eixo Araguaia. O perfil 
geral desta população é caracterizado pelo predomínio do sexo masculino (52%) e 
urbana (67,37%). A densidade demográfica média era de 4,14 hab/krrr'. 

1.2.1 

- 
Pela análise do perfil etário da população dos municípios que formam as 

micro-regiões, 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), 11,99% (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). Esse 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 IBGE para 1991 não muda 
esse perfil básico. 

Eixo .Araguaía 

A microrregião do Rio Vermelho, com seus 09 municípios, tinha, em 1996, 
91.315 habitantes, dos quais 51,48% do sexo masculino e 70,2% vivendo na cidade. 
A única exceção era Faina que concentrava 59% de sua população no campo. 
Contava com 4,22 hah/krrr', sendo o município de Goiás o mais densamente 
povoado com 8, 9 3 hah/km". 

Na microrregião do- Rio Vermelho, os municípios de Jussara (o mais populoso} 
e o município de Aruanã com sua população flutuante extraordinária no período de 
verão (até triplicada em julho), podem ser considerados atípicos nessa área. Aqui, a 
faixa de 10 a 14 anos, numerosa como a de 30 a 39, segue a classe dos municípios 
com potencial para a melhoria de seu perfil populacional, apesar da sazonalidade da 
população flutuante decorrente do turismo e ativadades mineiras. 

A microrregião de São Miguel do Araguaia constitui-se de 07 municípios e 
69. 908 habitantes. Destes, 52, 16% eram do sexo masculino e 73, 9% residia na 
cidade, com exceção de _Uirapuru que concentrava 54,8% no campo. A densidade 
demográfica média era de 3, 18 hab/km2. 
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A microrregião Médio Araguaia compõe-se de 03 municípios e de 56.102 
habitantes. Percebe-se, no tocante a distribuição da população por sexo, a existência 
de um maior número de - homens, 54, 1 %. Quanto ao local do domicílio, 86 ,5% 
viviam na cidade. 

O Médio Araguaia possuía uma densidade demográfica de 2, 1 hab/krrr', 
variando de 0,28 hab/krrr' à 5,5 hah/krrr', como em Cocalinho e Barra do Garças, 
respectivamente. - - 

Nesta microrregião dos municípios de Barra do Garças, Araguaiana e 
Cocalinho, há um pequeno deslocamento para os grupos acima de 10 anos. E o seu - 
perfil melhora na faixa dos grupos de 15 a 39 anos. 

A =microrregião de Canarana, constitui-se de 06 municípios, com uma 
população total de 72.354 habitantes, 52,74%, de homens e 63,7% vivendo na 

_ cidade. porém, os municípios de Querência e Novo São Joaquim diferenciavam-se 
dos demais, uma vez que grande parte de sua população habitava a zona rural, com 
59,5%. 

Canarana possuía, no ano de 1996, uma densidade demográfica de 1,60 
hab/krrr', sendo a maior, 3,97 hab/krrr' em Nova Xavantina e, a menor, 0,29 
hab/kmt .em Querência. Os demais municípios situavam-se entre 0,95 hah/krrr' à 
2,09 hab/krrr' . 

' ...., 

- 
A- microrregião do Norte Araguaia constitui-se de 10 municípios, com uma 

população de 84.517 pessoas, dessas 54,20% eram do sexo masculino. Comparando 
se às demais microrregiões do eixo era a que tinha a maior predominância do sexo 
masculino. Destacam-se os municípios de São José do Xingu, Confresa e Alto Boa 
Vista que tinham, respectivamente, 57,20%, 55,96% e 55,29% dos habitantes 
constituídos de homens. 

A densidade demográfica média era de 1,33 hab/krrr', variando entre 0,33 
hah/krrr' (São José do Xingu) e 2,95 hah/krrr' (Confresa}. 

_Esta microrregião caracteriza-se ainda pelo predomínio da população rural 
com 54,5%. Porém em alguns municípios predomina a urbana, casos de Luciara 
(67,6%), São José do Xingu {57,8%), São Félix do Araguaia {55,8%), Ribeirão 
Cascalheira (51,4%) e Porto do Norte (50,7%). Nos .demais municípios era 
significativa a população rural, como Alto Boa Vista que tinha 71,4% dos seus 
moradores residindo no campo. 

Na microrregião do Norte Araguaia, nos municípios de Ribeirão Cascalheira, 
São Félix do Araguaia, Santa Terezinha e Luciára observa-se um maior peso nos 
grupos etários abaixo de 20 anos. 

A micro-região de Tesouro conta com 09 municípios e uma população de 
57.9Q1 habitantes. Destes, a maioria, 52,98%, do sexo masculino. 

A densidade demográfica situava-se em 2,14 hah/krrr', sendo a menor, 0,92 
hah/krrr' em Ribeirãozinho, e a maior, 3,51 hab/krrf em Ponte Branca. 

No tocante a distribuição espacial da população observa-se a supremacia da 
urbana, 75, 1 %, característica comum a todos os municípios. Em Guiratinga, caso 
mais acentuado, havia 87,6% dos habitantes residindo na cidade. 

No estado do Mato 'Grosso, a análise por microrregiões constatou uma certa 
consistência quando se pode verificar a semelhança de perfis municipais na 
microrregião de Canarana (no Rio das Mortes), nos municípios de Nova Xavantina, 
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- Canarana e Água Boa. A análise da população por grupos de idade revela que, 
naquele ano, o mais numeroso era o grupo correspondente a faixa entre 30 e 39 
anos. Em seguida vinha .aquele com idade entre 5 e 9 anos. Os grupos de até 20 
anos, apesar de predominantes, não chegavam- a 50%, mas tinham um bom balanço 
com os grupos de idade de 15 a 39 anos. 

_ - A microrregião de Conceição do Araguaia é composta de 03 municípios, com 
uma população de 89.973 habitantes, majoritariamente masculina, 53,01%. Este 
predomínio era mais ecentuado em Santa Maria das Barreiras com 58, 10% da 

- população constituída de homens. 

Á densidade demográfica da microrregião era de 3,03 hab/krrr', observando 
um maior adensamento populacional em Conceição do Araguaia, com 6,31 
hah/krrr'.: 
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Nesta microrregião observa-se uma pequena superioridade da população rural, 
51,8%~ No entanto, no município de Santana do Araguaia a situação se inverte, uma 
vez que havia 54, 1 % dos habitantes residindo na cidade. - 

A microrregião de Redenção possui 04 municípios e uma população de 
153.134 habitantes, a mais populosa do Eixo Araguaia. Quanto a distribuição por 
sexo, há um ligeiro predomínio do masculino com 51,65%. 

fi. densidade demográfica era de 8 ,2 7 hab/krrr', revelando-se o maior 
adensamento do Eixo. Redenção era, em 1996, o município com mais alta densidade 
demográfica (15, 11 hab/krrr'). 

De um modo geral essa microrregião tem uma população acentuadamente 
urbana com 91,9% de seus habitantes residindo na cidade. No entanto em São 
Geraldo do Araguaia a situação se inverte: 69,3% de seus moradores viviam no 
campo. 

A parte da microrregião de Araguafna pertencente ao Eixo Araguaia constitui 
se de 16 municípios e 147.095 habitantes, sendo 50,41% do sexo masculino. É a 
região em que verifica-se um maior equilíbrio entre o número de homens e 
mulheres. Apenas em Araguanã havia um número maior da população do sexo 
masculino, com 55,07%. 

. r-( 
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- 
Em relação à densidade demográfica, esta era de 6,88 hab/krrr'. Ressalta-se que 

havia 03 municípios que se situavam bem acima da média, casos de Colinas do 
Tocantins e Araguaína com 28,90 hah/krrf e 26,79 hab/km", respectivamente. 

No tocante ao local de domicílio, 71, 7% dos seus habitantes residiam nas 
cidades, destacando-se o município de Araguaína onde este índice chega a 93,8%. 
Inversamente nos municípios de Palmerante (80.9%), - Filadélfia (53,9%) e 
Babaçulãndia (52, 1 %) a população era predominantemente rural. 

- Na microrregião de Araguaína, no triênio 93-95, houve um forte crescimento 
populacional nos municípios de Arapoema, Xambioá, Araguaína e Filadélfia. Seu 
perfil segue a tendência estadual. Sua localização estratégica abriga o eixo de 
articulação multimodal que já permite o escoamento de bens e serviços a partir de 
Xambioá para Estreito, no MA, em direção ?O modal ferroviário Imperatriz - porto 
Ponta da Madeira no Oceano Atlântico. 

A microrregião do Rio Formoso compõe-se de 10 municípios e 98.291 
habitantes, 51,64% são do sexo masculino. 
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Esta microrregião possuía, em 1996, uma densidade demográfica de 4,28 
hab/krrr', com destaque para Paraíso do Tocantins com 20,42 hah/krrr'. 

Aqui, como nas demais microrregiões em análise, há o predomínio da 
população urbana com 73,2% e apenas no município de Sandolândia a rural é 
superior com 63, 9% dos habitantes vivendo no campo. 

A micro-região do Rio Formoso, forte produtora agrícola, a população está 
fortemente concentrada nos grupos abaixo de 20 anos (mais da metade). Aqui, como 
nas outras microrregiões do Estado, o binômio se polariza nos grupos de 5 a 9 anos 
e 10 a 14 anos. 

A parte da micro-região Miracema do Tocantins, pertencente ao Eixo Araguaia 
tinha uma população de 65.715 habitantes, dos quais 53,33<?0 homens e 51,9% 
vivendo na cidade. A densidade demográfica média era de 3 ,25 hab/krrr'. 

A densidade demográfica era de 3,25 hab/krrr', sendo mais elevada em 
Colméia com 7,66 hah/krrr', os demais oscilavam de 1,03 hab/km- à 4,92 hab/krrr'. 

Eixo Tocantins 

Conforme dados do censo demográfico do JBGE de 1996, a população total do 
Eixo Tocantins, naquele ano, era de 469.842 habitantes. 

A parte da micro-região Araguaína pertencente ao Eixo Tocantins, reunia uma 
população de 63.423, com 53,5~o vivendo na cidade e 51,9% do sexo masculino. A 
densidade demográfica era de 8,63 hab/krrr', uma das mais elevadas do eixo. 

A parte da microrregião Miracerna do Tocantins pertencente ao Eixo Tocantins, 
concentrava uma população de 59.045, com 70,2% vivendo na cidade e 51,8% do 
sexo masculino. É a microrregião com mais alto índice de população urbana. A 
densidade demográfica era de 3 ,8 hab/krrr'. 

Nesta microrregião, o binômio, que também pode ser um conjunto dos grupos 
5-9 e 10-14 anos tem grande intensidade. O conjunto de 15 a 19 anos tem uma boa 
distribuição. Entretanto é menor do que aquele abaixo de 20 anos que pressiona a 
queda da distribuição de renda na área, como nas outras microrr egiões do Estado. 
Aqui se destacam os municípios de Couto Magalhães no Rio Araguaia e Miracema 
do Tocantins no Rio Tocantins por sua posição estratégica quanto à suas conexões 
intermodais de transportes. 

A microrregião do Bico do Papagaio, com 04 municípios, tinha uma população 
de 3 7.404 habitantes. A distribuição da população por sexo revela um ligeiro 
predomínio do masculino com 50, 7%. 

A densidade demográfica era a segunda maior do eixo Araguaia com 8, 1 
hab/krrr', onde Tocantinópolis e Nazaré superavam a média com 14, 7 hab/krrr' e 
10,33 hab/krrr', respectivamente. 

A microrregião de Porto Franco era constituída de 03 municípios e 85.342 
habitantes, sendo 50,96% do sexo masculino, equilíbrio que perpassa todos os 
municípios. 

O adensamento populacional era de 6,34 hah/km". sendo o maior encontrado 
no município de Porto Franco (8,24 hab/krrr'j. 
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1.2.3 

No que se refere ao local de moradia, predomina a população rural (56, 1 %). 
Apenas no município de Estreito a situação era inversa, com a população urbana 
{57,5%) superando a rural. 

A microrregião de Jalapão com seus 14 municípios e uma população de 
62.066 habitantes tinha 52,4% do sexo masculino. A população rural superava 
significativamente a urbana, {63,20%), exceto nos municípios de Novo Acordo 
(64,7%), Santa Tereza do Tocantins {60,2%) e ltacajá (51,2%) que possuíam urna 
população predominantemente urbana. 

A densidade demográfica era de 1,65 hab/krrr', oscilando de 0,65 hah/krrr' à 
3,96 hab/krrf . 

No Estado do Maranhão vale destacar uma tendência declinante do 
contingente populacional na área de influência direta no triênio 93-95. Esse 
esvaziamento, devido a crise econômica que a região experimenta, tem inchado 
perigosamente o sudeste do Pará nas suas áreas de mineração e agropecuária. 
Entretanto, a implantação do conduto hidro-rodo-ferroviário para o escoamento de 
cargas a partir de Xambioá - TO, já sinaliza uma reversão dessa tendência. Nesse 
sentido, o município de Estreito deve experimentar a melhor recuperação dessa área. 
Quanto ao perfil etário, a tendência do Tocantins com urna maior intensidade no 
conjunto de 5-9 e 10-14 anos é particularmente agravada nessas microrregiões. No 
Estado do Pará, já foi chamada a atenção para a criticidade da explosão demográfica 
que as suas microrregíões da área de influência direta experimentam através de 
exorbitadas taxas de crescimento. 

Migração 

O estudo sobre migração tem como objetivo investigar a mobilidade espacial 
da população, revelando a amplitude do deslocamento e, por vezes, determinando as 
circunstâncias da sua ocorrência. 

Os dados aqui utilizados são do suplemento Participação Político-Social da 
PNAD/88, cujo bloco específico sobre migração sofreu uma relativa limitação 
quanto à sua amplitude. Assim, não foram objeto de investigação os fatores de 
expulsão ou atração dos contingentes populacionais, bem como só foi possível 
acompanhar algumas etapas da tragetória dos imigrantes. Estes dados, no entanto, 
permitem uma aproximação em relação às tendências recentes dos fluxos 
migratórios das regiões envolvidas no projeto. 

Procurou-se detectar o movimento migratório dos chefes e cônjuges de chefes 
de domicílios não-naturais da Unidade da Federação (UF) onde residiam. Para tanto 
foram selecionadas como referêncíais do deslocamento espacial as Grandes Regiões 
Brasileiras. Isto permite recompor o perfil demográfico de cada Grande Região, além 
de ter permitido observar a dinâmica do fluxo migratório entre as Grandes Regiões. 

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

Este contingente de não-naturais encontrava-se distribuído nas grandes regiões 
de residência da seguinte maneira: 54,3% na Região Sudeste; 15,8% na Região 
Centro-Oeste; 14,4% na Região Sul; 11,9% na Região Nordeste; e 3,6% na Região 
Norte. Assim, o Centro-Oeste foi a segunda região que detinha maior número de 
migrantes e o Norte a menor. (Gráfico 1.1). 
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Observando-se os gráficos 1.3 e 1.4, verifica-se que 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 22,0% dos nordestinos 
permaneceram na Região Nordeste). 

No caso da Região Centro-Oeste, ao contrário, a fixação de seus naturais na 
respectiva região superou a transferência dos que nasceram naquela região para o 
sudeste (48,0% dos que haviam nascido na Região Centro-Oeste permaneceram na 
região). 

Os gráficos 1.5 a 1. 7 mostram a distribuição em cada grande região de 
residência dos chefes de domicílios migrantes segundo as grandes regiões de 
nascimento. Assim, observa-se que, em relação às demais grandes regiões do país o 
Centro-Oeste foi aquela que recebeu o maior contingente de migrantes, pois apenas 
9% dos que residiam na Região Centro-Oeste eram naturais desta região. Com 
relação às demais grandes regiões, o quadro era o seguinte: 22, 9% dos que residiam 
na Região Norte haviam nascido na própria Região; e 81,3% dos que residiam no 
Nordeste eram- naturais da própria Região Nordeste. Desta forma, nota-se que o 
fluxo migratório em direção à Região Nordeste foi o menor de todos, pois, dos que lá 
residiam, apenas 18,5% eram oriundos de outras grandes regiões do País. 

Além disso, constata-se que, dentro do universo considerado de migrantes que 
residiam 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%). 

A seguir apresentamos considerações que resultam de algumas comparações 
entre os gráficos: verifica-se que 48,0% dos chefes e cônjuges de chefes de domicílios 
que haviam nascido na Região Centro-Oeste permaneceram residindo nesta região. 
Por outro lado, constata-se que apenas 9% dos que lá permaneceram residindo 
haviam nascido na Região Centro-Oeste. Estes dados indicam que quase 50% dos 
chefes e cônjuges de chefes de domicílios naturais da Região Centro-Oeste fixaram 
residência na região. No entanto, por conta do elevado fluxo migratório de outras 
regiões em direção àquela região, estes 48,2% representavam apenas 9% dos que lá 
residiam, alterando, em grau considerável, o perfil demográfico da Região Centro 
Oeste. 

Em situação oposta encontrava-se a Região Nordeste. Nesta região residiam 
apenas 22,0% dos que lá haviam nascido. Porém, estes 22,0% representavam 81,2% 
dos que fixaram residência na própria região. lsto indica o reduzido fluxo 
migratório em direção à Região Nordeste e, conseqüentemente, a pouca alteração do 
perfil demográfico da Região Nordeste. 

Com relação à Região Norte verifica-se que cerca de 32,5% dos nortistas que 
haviam nascido na região permaneceram. Mas estes 32,8% representavam cerca de 
22, 9% dos que lá residiam. Observa-se ainda que o maior fluxo migratório, para o 
Norte tem a sua origem no Nordeste (41,3%). 
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1.2.4 

Os dados levantados pela PNAD de 1992 nos dão o seguinte quadro: 

- o estado do Maranhão foi o que recebeu o menor fluxo migratório uma vez 
que 90,2% da população residente eram nascidos no próprio Estado; 

- O estado do Mato Grosso foi o que recebeu o maior fluxo, uma vez que 
51,4% de sua população lá havia nascido. 

Indicadores Sociais (Pobreza) 

A partir dos dados do censo demográfico de 1991, o IBGE elaborou o índice de 
condições de sobrevivência das crianças de O a 6 anos de idade. Trata-se de um 
importante indicador da qualidade de vida da população dos municípios brasileiros. 

O índice foi calculado a partir de 04 indicadores: percentual de crianças de O a 
6 anos em domicílios com chefe com renda até 1 salário mínimo; percentual de 
crianças de O a 6 anos em domicílios com chefe homem com menos de 1 ano de 
estudo; percentual de crianças de O a 6 anos em domicílios com chefe mulher com 
menos de 1 ano de estudo; e, percentual de crianças de O a 6 anos em domicílios com 
abastecimento de água inadequado. Dos cálculos resulta-se numa escala de 0.00 a 
1.00, onde os municípios são classificados, considerando-se 03 faixas: 

- 0.50 a 1.00: índices de consições de sobrevivência menos favoráveis; 

- 0.30 a 0.49 : índices de consições de sobrevivência intermediárias; 

- 0.00 a 0.29: índices de consições de sobrevivência mais favoráveis. 

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

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

Os Estados do Tocantins e Pará têm condições semelhantes com a maioria de 
suas crianças de O a 6 anos localizadas, respectivamente, nos intervalos de pior 
(36,1% e 33,1%) e intermediária (37,0% e 41,8%). 

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

Verifica-se, pelos quadros 1.7 a 1.12, que, no Eixo Araguaia, o município de 
São Geraldo do Araguaia é o que tem o pior índice (0,66), seguido por Xambioá, 
Caseara, Luciara, São Félix e Cocalinho com índices que se situavam entre 0,52 e 
0,57. Já os municípios de São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, Araguacema, Couto 
Magalhães e Conceição do Araguaia, encontravam-se em condições médias de 
sobrevivência. 

A maior parte dos municípios do Eixo Tocantins encontravam-se em condições 
intermediárias, mas Filadélfia, Babaçulândia e Carolina encotravam-se em condições 
precárias de sobrevivência das crianças de até 6 anos de idade. 
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QUADRO 1.1 

POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA POR 
LOCAL DE RESIDÊNCIA, SEXO E DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

r: 

Município Local de Residência Sexo Densidade 

Demográfica 

Total Urbana Rural Homem Mulher Hab./Km~ 

EIXO ARAGUAIA 

Total 268080 78038 190042 - 142036 126044 

Aruanã - - 1196 - - - 
Cocalinho 1684 488 22855 909 775 1,11 

Xova Crixãs 30217 7362 7157 15876 14341 5,0 

S.M.do Araguaia 22795 15638 7909 11904 10891 3,70 

São Félix 11062 3153 6644 6119 4943 0,30 

Luciara 8159 1515 3678 4408 3751 0,29 

Santa Terezinha 5996 2318 - 3288 2708 0,28 

S.Mª. das Barreiras - - - - - - 
Cascara - - 12527 - - - 

Araguaccma 14972 2445 3916 7809 7163 1,34 

Couto Magalhães 5152 1236 2730 2422 2,40 

Conceição do Araguaia 78519 

Pau D'arco 111.~51 33032 - 58706 52845 3,93 

Araguanã - - 2733 - - - 
Xarnbioa 3977 1244 4450 2130 1847 7,92 

S.Geraldo do Araguaia 11674 7224 6069 5605 4,10 

EIXO TOCA .• ,TINS 38458 

Total 40841 2383 22088 18753 3,93 

Míracerna 91958 

Tocantínia 142076 50118 16139 72731 69345 

Tupiratíns 25313 9174 5310 13047 12266 3,48 

Palrneirante 7560 2250 - 3813 3747 2,55 

Filadélfia - - 3824 - - - 
Babaçulándia 3986 162 12913 2105 1881 2,97 

Itapiratins 18980 6067 10523 9855 9125 2,97 

Pedro Afonso 15931 5408 - 8090 7841 4,70 

Tupirama - - 6272 - - - 
Bom Jesus 10026 3754 1209 5038 4988 1,81 

Estreito 1332 123 3216 699 633 5,65 

Carolina 3728 512 - 1870 1858 1,81 

RIO DAS MORTES - - 19902 - - - 
Nova Xavantina 34947 15045 17363 17584 3,34 

12650 

20273 7623 10851 9422 1,91 

r- 

r: 

Fonte: IBGE/1980 
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QUADRO 1.2 

POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA POR 
LOCAL DE RESIDÊNCIA, SEXO E DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

Município Local de Residência Sexo Densidade 

Demográfica 

Total Urbana Rural Homem Mulher Hab./Km~ 

EIXO ARAGUAIA 

Total 196073 92013 104060 - 102672 93401 

Aruanã - - 3034 - - - 
Coe alinho 5457 2423 4775 3007 2450 0,28 

Nova Crixás 11102 6327 3512 5861 5241 1,52 

S.M.do Araguaia 19169 15657 9153 9830 9339 3,48 

SJo Félix 14810 5657 2569 7831 6979 0,36 

Luciara 5604 3035 6262 3052 2552 0,33 

Santa Terezmha 8902 2640 6416 4773 4129 0,74 

S.:VP. das Barreiras 7:.!28 S12 742 4070 3158 0,70 

Cascara 2775 2033 3439 1471 1304 1,54 

Arag uacerna 6394 2955 5220 3324 3070 1,3ó 

Couto Magajhães 6814 1594 3691 3123 3,29 

Conceição do Araguaia 25049 

Pau D'arco 54900 29851 - 27931 26969 6,25 

Araguanã - - 1565 - - - 
Xumbioá 2622 1057 2586 1450 1172 11,36 

S.Gcraldo do Araguaia 11756 9170 5992 5764 4,60 

EIXO TOCA,,m;-.:s 29736 

Total 38-l-50 8802 20389 18151 5,85 

Miracema 65501 

Tocantínia 135419 69918 5092 69174 66245 

Tupiratíns 20815 15723 3332 10484 10331 5,95 

Palmeirante 6363 J031 - 3260 3103 2, 19 

Filadélfia - - 3267 - - - 
Babaçulãndia 3537 270 8249 1962 1575 2,48 

ltapíratins 11029 2780 58J6 5828 5201 2,48 

Pedro Afonso 9073 3237 - 4729 4344 4,81 

Tupirama - - 6513 - - - 
Bom Jesus U432 6919 1111 6726 6706 2,78 

Estreito 1352 241 3041 745 607 6,61 

Carolina 3613 572 11460 1860 1753 2,78 

RIO DAS MORTES 23031 11571 12467 11763 11268 6,20 

Xova Xavantina 24665 12198 1:!128 12537 3,80 

5133 

18509 13376 9689 8820 3.22 

Fonte: IBGE/1991 
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QUADRO 1.3 

POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA POR 
LOCAL DE RESIDÊNCIA, SEXO E DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

Município Local .de Residência Sexo Densidade 
- Demográfica 

- Total Urbana Rural Homem Mulhrr Hab.!Km~ 
- 

EIXO ARAGUAIA - 
Total 199232 83997 83679 104918 94320 

Aruanã 5336 4302 1034 2838 24()8 1,7 

Coe alinho 5457 3251 2206 2954 2503 0,3 

Nova Crixás 10334 6767 3526 5452 4882 1,4 

S.M.do Araguaia 21228 17179 3954 10915 1031.J 3.4 

São renx 10862 6057 4805 5713 5149 0,6 

Luciara 2751 1860 891 1415 lJ.16 0,6 

Santa Terezinha 6248 3045 3203 .12,()() 294() 1,0 

S.M•. das Barreiras 10364 1194 9170 6022 4.H:2 1,0 
: 

Caseara 3625 2455 1170 1931 tt,04 2,0 

t\rag uacerna 4712 3336 1376 24:17 2275 1,7 

Couto Magalhães 4358 1993 2365 2311 2047 2,7 

Conceição do Araguaia 

Pau D'arco 58765 30881 27884 30614 28151 6,3 

Araguanã 4875 2605 2270 2598 "'"-- 3,7 __ ,' 
Xambioá 3069 1853 1216 1690 1379 3,5 

S.Gt!raldo do Araguaia 11183 10084 1099 5686 5497 8,0 

EIXO TOCA.'.:Tl:S-:S - 

Total 36071 11061 25010 19043 17028 5,5 

Miracema 

Tocantínia 129840 76614 53::!26 66820 63020 

Tupiratins __ 17483 14620 2863 8762. 8711 6, 1 

Palrneirante 5169 2792 2377 2635 2534 2,0 

Filadélfia 1313 758 555 684 629 1,5 

Babaçulândia 3769 
- 

720 3049 20M 1705 t.s 
ltapiratins 7407 3414 3993 3858 3549 3,7 

Pedro Afonso 8775 4203 4572 4627 4148 4,7 

Tupirama 3392 - 1025 2367 1849 1543 2,7 
- 

Bom Jesus 8648 6720 1926 4385 4263 4,2 

Estreito 1089 262 827 602 487 1,2 - 
Carolina 2279 827 1452 1202 1077 1,7 

RIO DAS MORTES 24581 14145 10436 12616 11965 6,3 
:S-:ova Xavantina 26936 12664 14272 13684 13252 3,8 

1890Q 14464 4535 9884 9115 3,22 

Fonte: IBGE/1996 
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QUADRO 1.4 

POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA POR 
FAIXA ETÁRIA 

Município FAIXA ETÁRIA 

De O a OQ 10 a 19 20a 2Q 30a 39 40a 4q 50 a :iQ + de t,O 

RIO ARAGUAIJ\ 

Aruanà 1332 1151 890 643 412 266 215 

Coe alinho 1358 1215 1043 i69 500 2"64 208 .. 
Nova Crixãs 2946 2781 1981 1471 719 566 412 

S.M.do Araguaia 4314 4753 3543 2486 - 1879 1143 1051 

São Félix 4087 3710 2411 1904 1197 718 682 

Luciara 1537 1275 1019 771 441 311 250 

Santa Tcrezinha 2676 2478 1369 1107 722 428 3QO 

S.Mª. das Barreiras 1949 1604 1349 1014 592 413 307 

Caseara 815 728 408 303 237 1.U 151 

Araguacema 1718 1561 95i 722 487 3(,7 - 402 

Couto !l.lagalhães 2026 1683 1047 797 564 Jt,t, 331 

Conceição do Araguaia 

Pau D'arco 14835 14823 8899 6315 5401 3952 3358 

Araguanã - - - - - - - 
- 

Xarnbioá 824 595 470 268 469 127 135 

S.Geraldo do Araguaia 2985 2740 1768 1128 811 604 - 730 

Total da Região 

Participação \lo 12529 9697 58809 4049 2905 1934 1617 

EIXO TOCA.'\!TIXS 54599 49643 32173 23B4 16924 11326 10024 

Miracema 27,h 25,0 16,3 11.7 8,5 5,7 5,0 
- 

Tocantínia - 
Tuplratins 5660 5065 3744 2567 1538 1067 1194 

Palmcírante 1971 1479 1011 727 436 Jf6 42.l 

Filadélfia - - - - - - - 

Babaçulãndia 1074 871 525 357 296 213 201 

Itapiratins 3097 2755 1652 1019 927 714 775 

Pedro Afonso 2522 2182 1329 983 694 596 768 - - 
Tupirama - - - - - - - 

Bom Jesus 3527 3576 2183 1443 1035 737 931 - 
Estreito 356 350 162 154 115 8:f 133 

Carolina 971 89] 587 382 280 218 282 

RIO DAS MORTES 7103 5693 3511 2457 1784 1207 1274 
e 

:-.ova Xavantina 7072 6036 3632 2534 1904 1465 202::?. 

Total da Região 

Participação % 4507 4618 3488 2487 1643 1012 - 754 - 
37860 33518 21824- 15110 10652 7627 8757 

28,0 24,8 16, 1 11, 1 7.87 5,6 6,5 

Fonte: IBGE/1991 
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QUADRO 1.5 

POPULAÇÃO DAS MICRO-REGIÕES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 
POR LOCAL DE RESIDÊNCIA, SEXO E DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

Micro-região Local de Residência Sexo Densidade 
Demográfica 

Total Urbana Rural Homemse Mulher Hab.z'krrr' 
'\, °" % 

EIXO ARAGUAIA 

Total 986305 

Rio Vermelho 91315 70,2 29,8 51,48 48,52 4,5 
S.M. do Araguaia 69908 73,9 26,1 52,98 47,02 2,86 

Canarana 72254 63,7 36,3 52,74 47,26 1,6 
Médio Araguaia 56102 86,5 13,5 50,4 49,6 2,1 
Norte Araguaia 84517 45,5 54,5 54,20 45,80 1,33 

Tesouro 57901 75.1 24,9 52,98 47,02 2,14 
Conceição do Araguaia 

Redenção 89973 48,2 51,8 53,01 46,99 3,3 
Araguaína (parte) 153134 67,2 32,8 51,65 48.35 8,27 

Miracema do Tocantins 147095 71,7 28,3 52,5 47,5 5,8 
(parte) 

Rio Formoso 65715 51,9 48, 1 53,33 46,67 3,25 
98291 73,2 26,8 51,64 48,36 4,28 

EIXO TOC1\.'-:l1;\;S 

Total 

Porto xacíonal 469842 

Miracema do Tocantins 163760 59,04 49,96 52,06 47,94 7,76 
(parte} 

Jalapão 59045 70,2 29,8 51.B 48,2 3,8 
Araguaína (parte) 60868 36,8 63,2 52,6 47,4 1,65 
Bico do Papagaio 63423 53,5 46,5 51,9 48, 1 8,63 

37404 56.7 43,3 50,7 49,J 8,1 

Fonte: IBGE/1996 
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QUADRO 1.6 

ESTADOS DO MARANHÃO, TOCANTINS, PARÁ, GOIÁS E MATO GROSSO ClASSIFICADOS SEGUNDO ÍNDICE 
DE CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA DE CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS 
ESTADOS População e Municípios por Condição 
OE PIOR PIOR INTERMEDIÁRIA MELHOR Crianças de Total 

A MELIIOR População Nº População Nº População Nº O - 6 anos Municípios 

CONDIÇÃO Nº 9b Município Nº o: Município Nº º' Município ,o ,o 

1 MAR:-\N 11.:i.O 778174 53.3 124 111624 10.8 9 143250 13.9 3 1,033,003 136 

2 TOC.-\NTINS b.3959 36.1 39 97230 37.0 37 15921 9.0 3 177,110 79 

.1 P.\RÁ* 298578 33.1 48 377812 41.8 40 226816 25.1 5 903,206 93 

..J. GOIÁS 61862 9.9 43 199655 32.0 116 362639 58.1 52 624,156 211 

5 MATO 101878 28.5 40 163781 45.8 39 91941 25.7 16 357,600 95 

GROSSO ·- -· ___ _.. 
Fonte: IBGE/1994* 12 Municípios do Estado do Pará foram excluídos pelo IBGE devido a problemas de consistência dos dados. 
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QUADRO 1.7 

ESTADOS E MUNICÍPIOS HIERARQUIZADOS DE PIORES A MEU IORES DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE 
SOBREVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE O A 6 ANOS DE IDADE 

% dr crianças de O a '% de crianças de O a 9ó de crianças de O a % dr crianças de O a o 1 População de O - Classificação 
6 anos cm 6 anos cm domicílios 6 cm. domicílios com anos cm domicílios N 6 anos 

ESTADOS I MUNICÍPIOS domicílios com com chefe homem chefe mulher com com abastcclmcnto de D 
chefe com renda até com até I SM menos de 1 ano de água inadequado 1 

lSM estudo e 
E 

J\ 1'\IV\NIIAO 61.9 50 5.8 81.4 0.920 1,033,003 
Carolina 67.9 43 5.9 7J.8 0.52 4,996 122 
Esl rcito 63.4 40.3 4.2 77.4 046 4 903 128 

TOCANTINS 49.ó 39.3 4.J 76.2 0.718 177,110 
Filadélfia 49.3 48.2 6.3 92.4 0.69 2,158 10 

Babaçulândia 69.7 44.J 4.6 96.5 0.68 1,721 11 
Xambioá 44.8 4().4 6 82 0.55 2,196 28 
Caseára 44 Jó.9 4.8 7o.7 0.52 580 34 

Couto de Magalhães Só.2 47.5 "J.4 81.9 0.47 1,398 47 
Araguaccma 65.5 44.1 3.3 85.J 0.44 1,332 52 
Tocantínia 47.6 3b.1 6.1 85 0.43 1,419 55 

Pedro Afonso 51.8 JJ.9 3.9 70.5 0.43 2,438 56 
Palmcirópolis 32.9 .17.J J.2 62.1 0.41 2,035 62 

Mlrarcma do Tocantins 35.1 32.8 4.J 6J.2 0.33 3 993 76 
p,-\RA 44.2 36.7 J.J 82.2 0.652 903,206 

Conceição do Araguaia 39.4 38.6 3.7 71. 7 0,46 9,969 60 
São Gemido do Araauaia 4q_9 55.:.2 .35 »z.z 0.66 8,801 05 

GOIAS 4J.7 25.4 4 '"} 39.4 0.491 624,156 
São Miguel do Araguaia 35.4 30.J . 5.3 44.5 0.47 2,955 53 1 

Nova Crixás 24.7 41.2 t 2.6 63.1 0.46 2,040 58 
Aruanã J0.6 1 

.l:> J.2 .'17.:1 0.45 889 ó2 
MATO GROSSO 24.2 2J.4 2.5 47 0.339 357,()00 

São Félix do Araguaia 2l},6 37.8 3.2 59.9 0.57 3,204 25 
l.uciara 25.7 JS 2.1 78.8 0.54 1,073 28 

Cocalinho 21.7 36.6 2.3 71.5 0,52 940 35 
Nova Xavanlina 40.9 21.6 2.7 41.4 0.48 3,093 44 

Fonte: IBGE/1994 
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QUADRO 1.8 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS CLASSIFICADOS DE PIOR A MELHOR CONDIÇÃO 

DE SOBREVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS 
% de crianças de O % de crianças de O a % de crianças de O a % de crianças de i População de Classificação 

a 6 anos cm 6 anos cm 6 cm dom icílios com O a 6 anos em N O - 6 anos 
MUNICÍPIOS DO domicílios com domkíllos com chefe mulher com domicílios com D 

ESTADO DE chefe com renda chef e homem com menos de 1 ano de abastecimento l 

GOIAS até 1 SM até 1 SM estudo de água e 
inadequado E 

1 Sr\O MIGUEL DO ARr\GU,\U JS.4 J0.3 5.3 44.S 0.47 2,955 53 

1. ; N()V,-\ CRIXAS 24.7 41.2 2.6 63.1 0.46 2,040 58 

J ,\Rll1\NÃ 30.6 35 3.2 57.J 0.45 889 62 

Fonlr: ll3GE/1994 
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QUADRO "1.9 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO CIASSIFICADOS DE PIOR A MELHOR CONDIÇÃO DE 
SOBREVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS 1 

% dr crianças de O ' : í ' Classi fica~ão' % de crianças de O a % de crianças de, O a % de crianças ,de . População de O - 
1 a 6 anos em 1 6 anos cm 6 cm domicílios com O a 6 anos cm N 6 anos 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO domicílios com domicílios com chefe mulher com domicílios rorn D 
MATO GROSSO chcf e com renda chefe homem com menos de 1 ano dr abastecimento [ 

' até 1 SM até 1 SM estudo dr água e 
inadequado E 

1 si\o FÉLIX DO AR,\GUAIA 29.6 .17.8 3.2 59.9 0.57 3,204 25 

l UtCIARA 
1 0.54 1,073 25.7 35 2.1 78.8 28 

3 COCALINHO 21.7 36.6 2.3 71.5 0 . .52 940 35 

4 NOVA XAVANTINA 40.9 24.6 2.7 41.4 0.48 3,093 44 

ronte:IBGE/1994 
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QUADRO 1.10 
,, - 1 

MUNICIPIOS DO ' ESTADO DE TOCANTINS CLASSIFICADOS DE PIOR A MELHOR CONDIÇAO DE 
SOBREVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE ATÉ 6·ANOS 

% de crianças de, O % de crianfas de O a % de crianças de O a % de crianças de í População ,de O - Classificação 
1 ' 

a 6 anos cm 6 anos cm 6 cm domicílios com ' 1' 06 anos 
1 1 

' O a 6 anos c,n ,N 1 " 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

1 domicílios com domicílios com chefe mulher com 'domicílios com .o 
TOCANTINS chef e com renda chef e homem com menos de 1 ano de abastecimento 1 

até 1 SM até 1 SM estudo de água e 
' inadequado E 

1 rlLADÉLFIA 49.3 48.2 6.3 . 92.4 0.69 2,158 10 

2 BABAÇU I.ÂND IA 69.7 44.3 4.6 96.5 0.68 1,721 11 

3 XAMBJOÁ 44.8 46.4 6 82 0.55 2,196' 28 i 

4 C-\SE:\RA 44 36.9 4.8 76.7 0.52 5'80 34 

5 COUTO M;\GALHÀES 56.2 47.5 1.4 81.9 0.47 1,398 47 

6 ARAGLIACEMA 65.S 44.1 ' 3.J 85.3 0.44 1,332 52 

7 TOCANTÍNIA 47.6 36.1 6.1 85 0.43 1,419 55 

8 PEDRO AFONSO 51 .8 33.9 J.9 70.S 0.43 2,438 56 

9 PALMEI RÓ POLIS .12.9 37.J 3.2 62.1 0.41 2,035 62 
1() MIIUCEM,\ DO TOCANTINS 35.1 32.8 4.J 63.2 0.33 3,993 76 

Fonte: mGE/ 1994 
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llUADRO 1.1] 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ CLASSIFICADOS PELO ÍNDICE DE CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA 

DE CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS 
% de crianças 'de O % de crianças de O a % de crianças de O a % de crianças de í População de O - Classificação 

a 6 anos em 6 anos cm 6 cm domicílios com O a 6 anos cm N 6 anos 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO domicílios com domicílios com chefe mulher com domicílios com D 

PARA chcf e com renda chefe homem com menos de 1 ano de abastcclmcuto 1 

até I SM até 1 SM estudo dr água e 
i nadcquado E 

1 CONCEIÇÀO DO ARAGUAIA 39.4 38.6 3.7 71. 7 0.46 9,969 60 

2 s.\o CERALDO DO ARAGUAL-\ 49.9 55.2 3.5 97.2 0.66 8,801 05 

Fonte: IBGE/1994 
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(lUADRO "I .12 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO ClASSIFICADOS DE PIOR A MELHOR CONDIÇÃO DE 
SOBREVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS 

!lo dr crianças de O a % de crianças de O a % de crianças de O a % de crianças de O a 6 í População de O - Classificação 

6 anos cm 6 anos cm domicílios ó cm domicílios rorn anos cm domidlios N 6 anos • 
MUNICÍPIOS DO domicílios mm com chefe homem chefe mulher mm com abastcrirncuto de D 

EST,\DO DO chefe rorn renda alé rorn até I SM menos dr 1 ano de água inadequado 1 

Mi\lt-\N 11,\0 1 SJ\1 estudo e 
E 

1 C.\ROI.INA 67.9 4J 5.9 7J.8 0.52 4,996 122 

2 ESTRl:I ro 63.4 40.3 4.2 77.4 0.46 4,903 128 

Fonte: IBCE/1994 
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CAPÍTULO Ili - ARQUEOLOGIA 
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CAPÍTULO III - ARQUEOLOGIA 

1 INTRODUÇÃO 
- O Patrimônio Cultural Brasileiro é protegido pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, leis federais, Decretos-Lei, Código Penal Brasileiro, normas para 
procedimentos ligados à pesquisa e proteção de bens arqueológicos submersos e 
resoluções do CONAMA. 

.Ao tratar especificamente do patrimônio cultural arqueológico, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( 1995). ressalta que "os impactos ao meio 
ambiente podem causar danos irreparáveis ao patrimônio cultural em geral e ao 
arqueológico cm particular quando há intervenção no solo, já que a maioria dos 
sítios encontra-se enterrada. Desmatamentos, serviços de tcrraplenagern, sondagens 
ou qualquer outro tipo de escavação podem pôr a descoberto objetos arqueológicos 
ou mesmo um sítio inteiro". A definição de patrimônio cultural aqui utilizada -está 
de acordo com Talboroff ( 1994) que o define como "as manifestações presentes do 
passado humano". 

Esse pré-diagnóstico foi elaborado a partir da bibliografia existente, vistoria de 
campo e coleta de informações orais com os moradores ao longo dos rios Araguaia, 
trecho Aruanã/Xambioá - GOírO e das Mortes, trecho Nova Xavantina/Foz do 
Araguaia - MT, com a finalidade de fornecer informações gerais sobre a 
potencialidade arqueológica, a qual somente poderá ser melhor caracterizada 
quando realizado um levantamento sistemático na área diretamente impactada pelo 
empreendimento. 

Importante ressaltar que não foram vistoriados os locais onde deverão ser 
implantados os portos, os armazéns e os estaleiros, pois não constam como 
atribuição do empreendimento, sendo impossível definir os locais exatos destas 
obras, algumas das quais já concluídas por iniciativas particulares e extra 
empreendedoras. 

Conforme mencionado acima, sendo um texto com base bibliográfica e um 
relato de vistoria de campo aos locais, de maneira assisternática, constitui-se num 
referencial para a realização do "Diagnóstico do Potencial Arqueológico da Área de 
Influência Direta e Indireta do Empreendimento", que deverá ser efetuado por meio 
de uma averiguação sistemática da área de influência da hidrovia, após o 
encaminhamento final do empreendimento. 

No texto há referências às pesquisas bibliográficas e às vistorias de campo 
principalmente, sendo esta última apresentada na forma de um relatório de campo. 
A partir das informações obtidas, foi possível estabelecer um quadro referente ao 
potencial arqueológico da área. Como foi o último levantamento de campo realizado 
nos estudos ambientais, foi possível não estender os trabalhos de- vistoria até as 
áreas do Tocantins, pois nesta altura já se sabia que não haveria a necessidade de 
intervenções naquele rio, concentrando-se os esforços de campo na bacia do 
Araguaia. 

Esta etapa foi realizada, sendo a área percorrida através de barco e veículos 
automotivos. As informações orais foram obtidas, através de depoimentos com os 
moradores mais antigos que residem nas margens dos rios Araguaia e das Mortes, 
tendo sido algumas destas verificadas e outras, apenas registradas as coordenadas 
geográficas. 
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Apresenta-se, também, algumas considerações sobre áreas com potencialidade 
arqueológica, com base nas caracterfsticas ambientais, mesmo sem qualquer 
indicação de vestígios arqueológicos, levando em consideração o quadro ambiental 
observado em alguns assentamentos vistoriados e outros já registrados para a 
região. 

2 PRINCIPAIS RESULTADOS 

2.1 TRECHO RIO ARAGUAIA - ARUANÃ/XAMBIOÁ 
- 

Nesse trecho, que abrange aproximadamente 2.500 km de extensão, na década 
de 70 foram desenvolvidas as primeiras pesquisas arqueológicas referentes aos 
projetos Ilha do Bananal e Alto Araguaia 1. Recentemente, pesquisas ref erentcs aos 
padrões de assentamentos dos grupos de , horticultores e levantamentos da 
potencialidade arqueológica de algumas áreas para construção de empreendimentos, 
também foram realizadas. 

No projeto "Ilha do Bananal" foram cadastrados 1 O sítios arqueológicos, 
pertencentes a grupos de horticultores ceramistas do período pré-colonial. 
Posteriormente, um outro assentamento foi localizado pelo prof. Barbosa {1997), no 
município de Luís Alves. Ressalta-se que, nestes projetes. cf ctuou-se apenas o 
levantamento superficial das áreas. 

No projeto "Alto Araguaia", definido entre as coordenadas 14° a 17º de 
latitude sul, houve um maior número de pesquisas arqueológicas, resultando na 
identificação e cadastro, até meados de 1992, de 146 sítios arqueológicos 
pertencentes a grupos horticultores ceramistas e caçadores-coletores. Diversos destes 
assentamentos encontram-se ao longo dos rios Vermelho, Palmeiras e Claro. Em 
período recente, alguns dos dados produzidos neste projeto foram retomados para 
estudos sobre padrões de assentamento dos grupos horticultores por Gonzalcs. 
(1996) 

No municipro de Aruanã, à margem direita do rio Araguaia entre a atual 
aldeia Karaiá e o Guarda Barcos do Sr. Washington, constatou-se a ocorrência de 
alguns fragmentos cerâmicos em superfície e em sub-superfície, os quais estão 
associados a um antigo cemitério, segundo a comunidade indígena Karaiá local. O, 
sítio arqueológico se apresenta seriamente comprometido pela pavimentação da 
Avenida que passa a poucos metros e pela ausência de vegetação. - 

Coordenadas geográficas: 14°54'85"5 e 51º04'86"W 

Coordenadas: UTM: 22.491.255/E e 83.511.06/N 

Na localidade conhecida como Mata Coral, que dista aproximadamente 9Km de 
Dumbazinho, se obteve informação sobre a existência de um: antigo cemitério 
indígena. Esta área não foi visitada devido a dificuldade de acesso. ~ 

1 Projetos do "Programa Arqueológico de Goiás" executado no início da década de 70 até 
meados de 1995, por pesquisadores do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia/UCG e 
Instituto Anchietano de Pcsquisas/U~ISINOS. 
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Paralelamente a vistoria aos sítios arqueológicos indicados pelos informantes, 
também se efetuou as coordenadas e o registro fotográfico de áreas que, pelas suas 
características ambientais, podem possuir uma grande potencialidade arqueológica e 
consequentemente devem ser vistoriadas com mais atenção, como é o caso de uma 
área, localizada na margem esquerda do rio Araguaia, Estado do Mato Grosso, onde 
se pôde avistar uma concentração de palmeiras de tucum, à jusante do Mata-Coral 
Nesta área, por suas características ambientais de implantação, margem do 
barranco, em área não inundável, presença de palmeiras, jatobás etc., solo de 
textura arena-argilosa de coloração levemente enegrecida, há grande possibilidade de 
conter vestígios de ocupações arqueológicas. 

Coordenadas geográficas: 14°40'89"/S e 51º01'81"/W 

Também se efetuou os registros das coordenadas geográficas do Hotel das 
Cangas, assim como a jusante, desde onde existem dois sítios arqueológicos, já 
registrados no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN). 

Hotel das Cangas: Coordenadas geográficas: 14º39'11"/5 e 51º01'45"/W 

Coordenadas UTM: 2.2.4977.365/E e 83.802.55/N 

Lago das Cangas: Coordenadas geográficas: 14º37'90"/5 e 51º00'17"/W 

Coordenadas UTM: 22.499.7105/E e 83.825.81/N 

A jusante destas localidades foi identificada uma área onde há grande 
possibilidade de ter sido ocupada por grupos indígenas do passado, tendo em vista 
algumas características ambientais. O local encontra-se cm uma parte elevada do 
terreno, livre das inundações do rio Araguaia, com um solo de textura areno 
argilosa e de coloração enegrecida. 

Coordenadas geográficas: 14°37'01"/S e 51º59'65"/W 

Coordenadas UTM: 2..2.450.648/E e 83.841.99/N 

,,,... 
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Seguindo em direção ao município de Cocalinho, aproximadamente 2Km a 
montante do mesmo, constatou-se a presença de dois assentamentos arqueológicos, 
nas localidades denominadas de Barreira do Djahú, Barreira dos Karajá (também 
conhecido como Durnbá Grande, Dumbazão e Cemitério Karaiá). Os sítios 
encontram-se à margem esquerda do rio Araguaia, no lado mato-grossense, 
distando em média 1 O e 150m, respectivamente da margem. 

O sítio- Barreira do Djahú encontra-se em melhor estado de conservação, 
possivelmente devido à preservação da vegetação de palmeiras e outras espécies. O 
solo apresenta-se de textura areno-argilosa de coloração marron levemente 
acinzentado. 

Coordenadas: UTM: 22.500.683/E e 84. 030. 74/N 

,,..... 

O sítio arqueológico Barreira dos Karajá localiza-se na propriedade do Sr. 
Antônio Ubiratan. Segundo os informantes, Sr. Raimundo e esposa, antigos 
moradores do local, cm diversas ocasiões foram encontrados vários fragmentos 
cerâmicos em superfície e, até mesmo, "vasos" com ossos humanos. Tais indícios 
comprovam ser este um antigo cemitério indígena com enterramentos secundários. 
O solo apresenta textura arena-argilosa, de coloração marron claro, com vegetação 
de cerrado e palmeiras de bacuri entre outras. 

,,-. 
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Este sítio arqueológico apresenta-se seriamente comprometido pela pista de 
pouso da fazenda e pelas enchentes do rio Araguaia 

Coordenadas geográficas: 14°26' 13"/S e 50º59'6011/\N 

Coordenadas: UTM: 22.500.683/E e 84. 040.72/N 

Nas proximidades do travessão do Una, obtiveram-se informações sobre 
prováveis ocorrências de cerâmica de significado arqueológico. Não foi possível uma 
vistoria minuciosa no local. 

Na margem direita do rio Araguaia, onde se localiza o Lago Rico, há 
informações sobre uma antiga aldeia/cemitério, provavelmente pertencente ao 
grupo Karaiá em uma área protegida das inundações do rio Araguaia e do lago, com 
vegetação de mata de galeria e a presença de palmeiras e algumas árvores de 
jacarandá. Nas proximidades deste lago também há informações de uma área onde 
os indígenas buscavam matéria-prima para confecção de machadinhas de pedra. 

Coordenadas geográficas: 14°10'30"/S e 50º54'79"/\N 

Coordenadas: UTM: 22.509.335/E e 84. 332.31/N 

Distante aproximadamente 9km do Lago Rico, na margem direita do rio 
Araguaia, na fazenda Rio do Peixe ou comumcnte conhecida como Fazenda da 
Viúva, de propriedade da Sra. Grotaciana Martins Borges, cm vistoria, foi detectada 
a presença de fragmentos cerâmicos em superfície em bom estado de conservação. 
Segundo algumas pessoas que estavam no local, sempre se encontraram muitos 
"potes de índios" quebrados, principalmente quando a mata foi derrubada. 

Coordenadas geográficas: 14°06'41 "/Se 50°56'42" /\N 

Coordenadas: UTM: 22.5171.99/E e 84. 413.99/N 

A jusante desta localidade, em uma ilha no rio Araguaia, foi efetuado o 
registro cartográfico e fotográfico de uma área que, por suas características 
fisiográficas e vegetacionais, pode ter sido ocupada por grupos de horticultores do 
passado. A área encontra-se na margem esquerda da ilha, em uma parte mais 
elevada, com uma vegetação de palmeiras de tucum e bacuri. 

Coordenadas geográficas: UTM: 22.514.366/E e 84. 474.90/N. 

Na margem esquerda do rio Araguaia aproximadamente 14Km a montante do 
município de Bandeirantes, em uma área conhecida como Praia dos Xavante, a 
população local indicou uma antiga aldeia, provavelmente Xavante. Esta área não 
foi vistoriada devido a dificuldades de acesso, pelo fato do rio Araguaia estar muito 
baixo. 

Coordenadas geográficas: UTM: 22.515.589/E e 84.775.27/\N 

Foram obtidas informações da evidência de diversos fragmentos de "potes de 
índio", na época do desmatamento nas localidades de Fazenda Lago Bonito, 
localizada na margens do Lago Cocal e Fazenda Marco da Santa, de propriedade do 
Sr. Lilo. Ambas localizadas na margem esquerda do rio Araguaia. Xa margem 
direita deste, há depoimentos sobre uma antiga aldeia nas margens do Lago de São 
José. 

Os depoimentos dos moradores mais antigos de Aruanã, Cocalinho e 
Bandeirantes informaram a existência de uma antiga aldeia, provavelmente 
pertencente ao grupo Karaiá ou Xavantc, localizada nas proximidades da atual 
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residência do Sr. Duca, na cidade de Bandeirantes .Esta área foi vistoriada e constou 
se a presença de evidências cerâmicas em superfície, podendo tratar-se de 
ocorrências pré-históricas ou não, porém em péssimo estado de conservação, devido 
a abertura de uma rua e a construção de residências. 

Coordenadas geográficas: 13º41'23"/S e 50°47'94"/W 

Coordenadas: UTM: 22.521.691/E e 84. 868.18/N 

Informações sobre antigas aldeias indígenas também foram obtidas, nas 
proximidades dos Lagos de Piedade e Remanso, localizados na margem direita do rio 
Araguaia, aproximadamente, 8Km e 34Km, respectivamente a jusante do município 
de Bandeirantes. 

A montante do Lago Remanso, nas proximidades da foz do rio Crixás-Mirim, 
foi identificado um grande assentamento arqueológico, que apresenta-se seriamente 
comprometido por atividades agropastoris. Devido a ausência dos moradores e 
placas de advertência, o local não foi visitado, apenas efetuado os registros 
fotográficos e cartográficos. 

Coordenadas geográficas: 13°34'04"/S e 50°46'01"/\\T 

Coordenadas: UTM: 22.525.200/E e 85. 002.22/N 

Aproximadamente SKm à montante do município de Luís Alves, na margem 
esquerda do rio Araguaia, na foz do Lago Montaria, também conhecido por alguns 
moradores como Três Bocas, encontra-se a fazenda Montaria de propriedade do Sr. 
Maurilio Pinheiro. Neste local, de acordo com informações orais, durante o 
desmatamento para formação de pastagens, foram encontrados em subsuperfície e 
em superfície muitos fragmentos cerâmicos. Ainda há informações sobre ocorrências 
cerâmicas na margem direita do rio Araguaia, cm frente a esta propriedade (fotos 18 
e 19). Segundo depoimentos da população local, estas evidências cerâmicas estariam 
associadas a grupos de origem Karaiá e Xavante. 

Coordenadas geográficas: 13º22'19"/S e 50°39'77"/W 

Coordenadas: UTM: 22.536.464/E e 85. 218.95/N 

(, 

outra coordenada deste local, obtida do rio: 

Coordenadas geográficas: 13º22'29" IS e 50°39' 64" /W 

Coordenadas: UTM: 22.536.669/E e 85. 216.61/N 

\ r· 
No município de Luís Alves existem diversos sítios arqueológicos já 

cadastrados no IPHAN, estando a maioria implantados em afluentes do rio 
Araguaia, como o rio Verde, entre outros. 

Neste município obtiveram-se informações rcf crentes a uma antiga aldeia 
indígena, provavelmente do grupo Karaiá, denominada de Aldeia Velha, localizada 
na margem esquerda do rio Araguaia, lado mato-grossense, em frente ao município 
de Luís Alves. Na área foi efetuada uma vistoria, onde se identificou um 
assentamento arqueológico, com fragmentos cerâmicos em superfície e 
subsuperfície. (foto 20) 

Coordenada geográficas: 13º13'38"/S e 50°35'87"/W 

Coordenadas: UTM: 22.543.538/E e 85.381.23/N 

r: 

r 
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Seguindo pelo rio Araguaia a partir do município de Luís Alves até São Félix do 
Araguaia, foram obtidas informações sobre a Ilha de Três Bocas, pouco acima do 
início da Ilha do Bananal, Ilha do Mirindiba, próximo a foz do rio Cristalino em sua 
margem esquerda, Ilha da Macaúba e Barreira do Piqui. assim como na foz do rio 
das Mortes com o rio Araguaia. Todos os dados referem-se a ocorrências de 
fragmentos cerâmicos em superfície ou em subsuperfície, sendo que tais dados 
podem remeter a fatos etnológicos e não arqueológicos. 

Na Ilha do Mirindiba, pôde-se constatar a presença de vestígios cerâmicos de 
uma antiga aldeia Karaiá, assim como a reocupação da área por grupos Karajá ou 
Javaé em tempos recentes. 

Na Ilha do Bananal, propriamente dito, não se fez vistoria de campo, pelo fato 
de ser uma reserva ambiental e indígena, por isso protegida por leis federais. Para 
esta área há 10 sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN, estando os mesmos 
localizados no seu interior, alguns nas margens dos rios Javaé, Grisostemo e Urubu 
Grande, outros a montante do Braço Menor do Araguaia e outros na foz do rio 
Javaé como o rio Araguaia. 

De São Félix a Luciara, também conhecida pelos mais antigos por Mato Verde, 
foram obtidos depoimentos sobre ocorrências cerâmicas para as localidades de Santa 
Isabel do Morro, onde, além da presença da Reserva Indígena Karaiá, existem pelo 
menos dois assentamentos arqueológicos já cadastrados no IPHAN (MT-AR-02 e 
MT-AR-03), além de informações Barreira na Cotia ou Caiapó e Aldeia de Fontoura 
(fotos 21 e 2.2). Nesta última, obtiveram-se informações sobre fragmentos cerâmicos 
em superfície, a jusante da aldeia, aproximadamente 2,SKm. 

Também foram obtidos depoimentos, sobre vestígios arqueológicos para a 
aldeia de São Domingos e na Barreira dos Padres ou Dª. Adauta ou da fazenda São 
Pedro, distante poucos metros da reserva indígena. Nestas localidades, as 
informações referem-se a evidências cerâmicas e líticas (lâminas de machado) em 
superfície, conforme relato da proprietária da área Sra. Adauta Luz Batista. (23 e 
24) 

Coordenadas geográficas: 11°15'.27"/5 e 50º39'60"/W 

Coordenadas: UTM: 22.536.924/E e 87.560.81/N 

Segundo os informantes residentes em Luciara, existem vestígios de 
fragmentos cerâmicos na propriedade do Dr. Mário Rios, localizada 
aproximadamente 4,SKm a jusante do município, assim como em uma Ilha do rio 
Araguaia, em frente ao município e no furo do Jatobá ou Ilha do Jatobá, llha do 
Cumaré, porém tais informação não foram constatadas, pelo fato das localizações 
serem incertas. Outro dado obtido refere-se ao rio Xavantino, onde já se 
encontraram diversos fragmentos cerâmicos em superfície, além de lâminas de 
machado na fazenda do Sr. Lauro. 

Na Reserva Indígena Tapirapé, próximo à confluência dos rios Araguaia e 
Tapirapé, foram obtidos depoimentos para as áreas próximas da atual reserva corno 
também para a Ilha do Pedro Rico, e em áreas mais para o interior como para a 
Serra do Urubu Branco. Uma destas informações é bastante interessante e refere-se 
à existência de manifestações rupestres em laiedos nas proximidades da confluência 
dos rios Tapirapé e Araguaia. Estas informações foram averiguadas devido à 
imprecisão do local e exiguidade de tempo. 
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A partir da Barra do rio Tapirapé, passando por Santa Terezinha até 

aproximadamente 35Km a jusante do povoado de Antônio Rosa, existem referências 
arqueológicas no município Santa Terezinha, nas proximidades da sede do IBAMA e 
na fazenda Codeara, nas proximidades da Aldeia Macaúba e às margens dos Lagos 
Grande e do Grisante e Barreira das Mercês. Todas estas informações se referem a 
fragmentos de cerâmica em superfície. 

Aproximadamente 45Km à montante do povoado de Barreira do Campo, 
foram obtidas informações sobre evidências arqueológicas em superfície, na Ilha de 
Samaúma e às margens do Lago da Panela. 

r· 

- 
Em Barreira do Campo, pequeno povoado localizado à margem esquerda do 

rio Araguaia do lado mato-grossense, foi identificado um sítio arqueológico, 
localizado no furo do rio Taquari, o qual apresenta-se parcialmente erodido, 
principalmente pelas grandes enchentes ocorridas em 1977 e 1980, que erodiu parte 
da barreira em que se localiza o assentamento arqueológico. (foto 25). 

Coordenadas geográficas: 09°17'05"/S e 50°02'50"/W 

Coordenadas: UTM: 22.905.238/E e 89.736.74/N 

r> 

r> 

r, 

r 
r- 

Também foi constatada a presença de um outro assentamento arqueológico no 
povoado, no quintal da residência do Sr. Manoel Maria. O sítio está seriamente 
comprometido, já que a residência encontra-se sobre parte do mesmo. Os poucos 
fragmentos cerâmicos evidenciados são de tamanho reduzido, junto a uma pequena 
área onde o solo é de coloração levemente enegrecida. Efetuou-se apenas o registro 
cartográfico e fotográfico da área. (foto 26) 

Coordenadas geográficas: 09°17'88"/S e 50°02'08"/W 

Coordenadas: UTM: 22.604.636/E e 89.720.08/N 

rr > 

Atravessando o rio Araguaia, para sua margem direita, do lado tocantinense, 
foram obtidas informações de ocorrências arqueológicas nas margens do rio do Coco 
e Lago Casé. Nesta mesma área também foi identificado um local, onde 
provavelmente havia um. embarcadouro do período dos bandeirantes. (fotos 2 7 e 
28). 

r> 

A partir de Cascara até Araguacema/TO, também conhecida como Santa Maria 
e Santa Maria do Araguaia, passando por Santana do Araguaia/PA, anteriormente 
denominada de Barreira de Santana e Santa Maria das Barreiras, obtiveram-se 
informações de evidências cerâmicas em superfície e subsuperfície nas proximidades 
da foz do rio lnaiá que desagua na margem esquerda do rio Araguaia, nas 
proximidades do rio Caiapó e na aldeia Karajá da Reserva Indígena Santana do 
Araguaia, na margem direita do rio Araguaia e do aldeamento oficial do século XIX 
de Santa Maria,-localtzado nas proximidades de Araguacema. 

Uma informação extremamente importante ref ere-se à _ocorrência de 
manifestações rupestres em lajedos no leito do rio Araguaia, distante 
aproximadamente 20Km à montante de Conceição do Araguaia. Esta informação 
não pôde ser verificada, uma vez que o acesso à localidade é considerado perigoso, 
com o rio tão baixo 

r>. 

(' 
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A partir de Araguacema/TO até Conceição do Araguaia/PA, devido ao baixo 
nível das águas do rio Araguaia e a presença de pedrais, o percurso foi efetuado por 
via terrestre. Em Conceição do Araguaia uma das cidades mais antigas nas margens 
do rio Araguaia, inúmeras informações foram obtidas sobre evidências cerâmicas em 
superfície e subsuperfície, sendo a maioria para o interior, mais precisamente nas 
proximidades de Redenção, no Posto de Expetaria, próximo a Boa Sorte e nas 
margens dos rios Maria e Santana. Infelizmente tais informações não foram 
vistoriadas devido à imprecisão das localizações. Existem ainda escassas informações 
de evidências cerâmicas no Igarapé Pau D' Arco/TO 

_ Alguns informantes indicaram a presença de petroglifos em laiedos localizados 
no rio Arraias (Laiero do Cadena), afluente do rio Pau D' Arco ql!e por sua vez é 
tributário da margem esquerda do rio Araguaia_. Estes petroglifos foram 
inicialmente identificados e descritos por J. Vellard (1931), no Journal' de la Sociéte 
des Arnericanistes. Os petroglifos, segundo o artigo, caracterizam-se por motivos 
abstratos, antropomorfos e zoomorfos estilizados, geométricos e astronômicos, 
todos confeccionados pela técnica entalhada e depois polida. 

De Conceição do Araguaia/PA até Araguanã/TO, há informações sobre 
ocorrências cerâmicas cm superfície no Igarapé Capiruru, distante aproximadamente 
55Km a jusante do Patrimônio de Pau D'Arco/TO e arredores da Vila: de Itaipava. 

De Araguanã até os municípios de Xambioá/TO e São Geraldo do Araguaia/PA, 
há poucas informações sobre sítios arqueológicos, porém algumas áreas localizadas 
nas margens do rio Araguaia, possuem características ambientais análogas a muitos 
assentamentos pré-históricos, identificados na área, como por exemplo, o Pedral 
Macelinense, na margem esquerda do rio (Coordenadas geográficas: 06º30'15"/S e 
48°38'32"/W; e coordenadas: lITM: 22.761.074/E e 92.805.28/N.; foto 29), Ilha da 
Gaivota, fazenda Santa Rosa de propriedade da Sra. Elza na margem direita do rio 
Araguaia. (Coordenadas geográficas: 06°28'75"/5 e 48º37'45"/\.V; Coordenadas: 
UTM: 22.767.785/E e 92.835.67/N - foto 30) e ponta do Angical, ambas as 
margens do rio Araguaia. Estas .areas distam aproximadamente de 25 a 12Km a 
montante de Xambioá e SãoCeraldo do Araguaia. 

- 
Para as cidades de São Geraldo do Araguaia e Xambioá existem até o momento 

apenas um sítio arqueológico cadastrado no IPHAN em cada cidade, localizados nas 
margens esquerda e direita do rio Araguaia, respectivamente. - Ambos são 
considerados sítio-habitação, com ocorrências de material cerâmico e lítico em 
superfície, e atualmente apresentam-se seriamente comprometidos por obras de 
expansão das referidas cidades. - 

Aproximadamente 30 min. de barco, a partir de Xambioá em direção à Santa 
Cruz, portanto fora da área de intervenção direta do empreendimento, obtiveram-se 
informações de evidencias cerâmicas em superfície e subsuperfície na propriedade do 
Sr. José Moura, na margem esquerda do rio Araguaia. O -- sitio encontra-se 
relativamente comprometido com atividades agropastoris. (foto 31) - 

Coordenadas geográficas: 06°20'95"/S e 48°28'87"/W 

Coordenadas: UTM: 22.778.567/E e 92.975.23/N 
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Outra área com forte indício de sítio arqueológico encontra-se 
aproximadamente 1,SKm a montante da sede da propriedade do Sr. José Moura, na 
margem direita do rio Araguaia. A área apresenta-se em uma área protegida das 
enchentes do rio Araguaia, com solo de _ textura areno-argiolosa de coloração 
enegrecida, com vegetação de mata de galeria e parcialmente comprometido por 
atividades agropastoris. (foto 32.l 

Coordenadas geográficas: 06 22'69"/S e 43 23':2.2"/W 

Coordenadas: UTM: 22.789.577 /E e 92.943.36/N 

- Ainda fora da área da hidrovia, a partir de São Geraldo do Araguaia até, a 
localidade de Santa Isabel do Araguaia existem atualmente, nas margens do rio 
Araguaia ou a distâncias inferiores a 100m, 31 sítios arqueológicos registrados, 
sendo a maioria sítios habitações, além de sítios cm abrigos sob rocha e de 
manifestações rupestres, como o sítio Ilha dos Martírios. 

Dados Históricos 

A ocupação histórica do rio Araguaia foi iniciada de forma sistemática a partir 
da segunda metade do século XIX. Verifica-se, contudo, que nos séculos XVI e XVII, 
houve sucessivas expedições ao planalto central. Algumas delas incursionaram pelo 
rio Araguaia, com a finalidade de aprisionar índios, como é o caso dos bandeirantes 
e de catequese, conforme as intenções dos missionários religiosos. Algumas dessas 
expedições estão bem documentadas como as bandeiras de Pedro Domingues (1613) 
e Manuel Brandão e Gonçalo Pires (1669) e a expedição do Padre Tomé Ribeiro 
(1669). (Monteiro, 1994). Embora essas expedições não tenham gerado qualquer 
processo de fixação no território é importante considerá-las, uma vez que é a partir 
desse momento que se inicia o processo de contato entre os colonizadores e as 
populações indígenas da região, devendo-se, portanto, considerar a possibilidade de 
se encontrar sítios arqueológicos de contato ribeirinhos, associados a esse período. 
Uma vez que o rio Araguaia serviu como caminho natural a algumas dessas 
expedições, é possível também que existam marcos geográficos produzidos em 
rochas do leito do rio pelos bandeirantes, como o informado pela população de 
Conceição do Araguaia, e que são de interesse arqueológico. 

Um exemplo de que as atividades de exploração estiveram ligadas ao rio 
Araguaia, nesse período, são algumas representações da paisagem do rio Araguaia 
que foram feitas como: a de um rio grande e de índios hostis e as lendas do ouro da 
Lagoa de Paraopava, e mais tarde a lenda dos Martírios (Palacin, 1976). 

Durante o século XVlll, se iniciou o processo de povoamento histórico do rio 
Araguaia, que foi de baixa densidade. Registram-se, nesse período, duas modalidades 
de ocupação em trechos específicos do rio: a primeira, associada aos aldeamentos 
oficiais e presídios, a segunda, às expedições de procura de ouro. 

Os aldeamentos e presídios, destinados a oferecer condições de socorro e 
suporte à navegação, assim como reduzir os índios e catequizá-los afim de não 
oferecerem resistência à colonização, estiveram localizados em duas regiões 
específicas do rio Araguaia, no século X\'lll. Uma dessas regiões compreende a Ilha 
do Bananal na sua porção sul. Aí localizaram-se três aldeamentos implantados pelos 
governo colonial: Santa Isabel, Nova beira e São Pedro do Sul. O trabalho de 
catequese nessa região, possibilitado pela presença desses três aldeamentos, foi 
intensivo e, cm virtude da situação de contato, devem-se esperar sítios arqueológicos 
históricos ou de contato situados na região, sendo possível ser encontrados às 
margens do rio Araguaia. O aldeamento de Santa Isabel, localizava-se nas margens 
do rio Araguaia, próximo à foz do rio das Mortes e, nesse ponto, é provável que se 
encontrem vestígios arqueológicos do antigo aldeamento ou outras evidências 
associadas. 
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A outra região situa-se ao sul, onde se estabeleceu o aldeamento de Salinas ou 
Boa Vista, de 1788. Situava-se entre os rios Araguaia e Crixás e possuía estruturas 
associadas, tais como engenhos e uma fazenda de gado (Ravagnani, 1987). 
Abrigando os Índios Xavante, à exemplo dos aldeamentos da Ilha do Bananal, o 
aldeamento de Salinas, promoveu situações de contato entre colonizadores e 
indígenas e a região apresenta-se de interesse arqueológico em virtude desse 
processo. 

A atividade mineratória no rio Araguaia, associada ao século X'VJII não é bem 
documentada e os recursos documentais oferecem poucos dados para um 
diagnóstico do potencial arqueológico histórico da área em apreço. Sabe-se que as 
expedições estiveram mais concentradas na região dos Martírios, no baixo Araguaia. 
Neste período apenas no extremo norte do rio Araguaia aparecem núcleos urbanos, 
todos ligados a produção aurífera. 

A primeira metade do século XIX foi também de baixa densidade de ocupação 
no rio Araguaia, conforme alguns viajantes que por Já passaram no período 
(Meneses, citado cm Doles, 1973:37; Pohl, 1976). A navegação e comércio pelo rio 
não haviam ainda se estabelecido, sendo realizadas apenas expedições esporádicas e 
que não permitiram a fixação de colonizadores. Segundo a documentação histórica e 
obras sobre a região, a ocupação, nesse período, continuou praticamente restrita aos 
aldeamentos e presídios. Com a finalidade de incentivar a navegação, novos 
estabelecimentos desta natureza foram criados nesse período, promovendo novas 
situações de contato e fixação humana cm trechos específicos do rio. 

Registram-se: Presídio de Santa Maria, localizado na margem direita do rio 
Araguaia e construído em 1812, destruído um ano depois, pelos Xavante, Xerente e 
Karaiá, Em 1861, foi restabelecido em um local próximo e em 1867 já contava com 
500 habitantes. Localizava-se na região onde hoje se situa Araguacerna. 

São Joaquim do Janimbu, que foi construído em 1845, localizado à margem 
direita do rio Araguaia, próximo a Salinas (a montante do atual município de 
Bandeirantes), possuía uma população de 300 colonos, além de uma população 
indígena considerável que desenvolvia atividades de lavoura e pecuária. Em 1863 
destinava-se a conter os Indios Karaiá .nesse mesmo ano, ele foi transf crido para São 
José. 

O Aldeamento de São José do Araguaia situava-se onde hoje é o município de 
Bandeirantes; ele foi construído em 1863, abrigando as populações de Salinas e 
Estiva; em 1868, já havia 300 moradores que viviam da agricultura e criação de 
gado e mais de 500 indígenas aldeados; em 194 7 já era vila. Em 1851 houve a 
criação de Santa Isabel e Leopoldina, devendo-se observar que Leopoldina foi 
transferida duas vezes: a primeira, para o Lago dos Tigres e a segunda, para o local 
onde hoje se situa Aruanã, 

Outro presídio do Araguaia construído nesse período foi o de Monte Alegre, 
criado em 1857 e situado, segundo fontes históricas, a 15 léguas da Ilha do Bananal. 
Há ainda referência ao aldeamento de Estiva, mal conhecido e documentado, que se 
localizava na margem direita do rio Araguaia, nas imediações de onde hoje se situa 
Luís Alves (Doles, 1973; Paula, 1972; Ravagnani, 198 7). 

Nos trabalhos de campo foram identificados vestígios de um embarcadouro na 
margem direita do rio Araguaia, na altura do rio do Coco. É possível que esta 
evidência esteja associada ao presídio de Monte Alegre. Foram obtidas ainda 
informações sobre São Joaquim do Janimbu; segundo informante, o antigo 
aldeamento localiza-se à cerca de 15Km para o interior, no município de São José 
dos Bandeirantes, na fazenda de propriedade do Sr. Domingos Ribeiro e na fazenda 
Prudente, de propriedade de do Sr. Joaquim Rodrigues. Considerando sua relação 
com o rio, é possível que existam também como remanescentes, na sua margem 
direita, vestígios de um embarcadouro ou porto. 
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.- Nesses Aldeamentos e presídios concentraram-se quase todos os assentamentos 
históricos existentes no rio Araguaia na primeira metade do século XIX, segundo a 
documentação existente. Nos locais desses assentamentos e nas suas imediações, é 
possível a existência de vestígios arqueológicos históricos, relacionados ao processo 
de fixação ribeirinha. Considerando que esses locais eram destinados ainda a dar 
suporte à navegação, é possível também a existência de remanescentes ligados a esta 
atividade, como diques, canais e embarcadouros. 

A partir da segunda metade do século XIX, a política de fomento ao 
desenvolvimento econômico cria forças, com a chegada de Couto Magalhães, 
presidente da província de Goiás. Homem culto, procurou trazer para Goiás e 
principalmente para a região do rio Araguaia a modernidade, implantando a 
navegação a vapor no Araguaia, para incentivar a economia goiana (Machado, 
1998). Couto Magalhães também tentou realizar a mudança da capital do Estado 
para Leopodina, atual Aruanã, o que demostrava que a região era um local 
favorável para ser um centro econômico e político (Dolcs 1973). 

No ano de 18 70, se inicia a navegação a vapor no rio Araguaia. Com isso 
estabeleceram-se comunicação e comércio regular pelo rio, verificando-se o 
surgimento de novos centros urbanos, como São José dos Martírios, Aldeia dos 
Chambioás (conforme registro) e fazendas em ambas as suas margens, registrando 
se, já no ano de 18 7 7, uma atividade pecuarista expressiva ao longo do rio. 

Entre as cidades que possuíam maior densidade de fazendas registram-se: 
Leopoldina, São Joaquim do Janimbu, Luís Alves, São Domingos e Santa Maria. 
Devem-se registrar também os entrepostos da navegação, que apresentaram maior 
densidade de ocupação e intensidade de atividades econômicas em período histórico: 
Leopoldina, São Joaquim do Janimbu, Luís Alves, São José dos Martírios, São 
Vicente e São João do Araguaia (Dotes, 197 3}. 

No governo de Couto Magalhães construiu-se o Colégio Santa Isabel, em 02 de 
setembro de 1870, em Leopoldina, com o intuito de formar mão de obra 
especializada para a navegação, e ao mesmo tempo, funda-se a fazenda 
Dumbazinho, que serviria de centro abastecedor de produtos agropecuários ao 
colégio, presídio e à região. 

Durante os trabalhos de campo, identificou-se a Fazenda Dumbazinho, que 
dista aproximadamente 6Km a jusante do município de Aruanã, tendo seu acesso 
pela margem esquerda do rio Araguaia, no Estado do Mato Grosso. O acesso ao local 
é praticamente impossível devido vegetação fechada e a formação de um banco de 
areia nas proximidades da margem do rio Araguaia. Desta maneira efetuou-se 
apenas o registro fotográfico do antigo embarcadouro e suas coordenadas. (Foto 34) 

Coordenadas geográficas: 14°49'84"/S e 51°05'09"/\;V 

Coordenadas UTM: 22.490.822/E e 83.603. 71/N 
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A partir da implantação da navegação verifica-se uma densidade de ocupação 
mais intensa ao longo do rio Araguaia e deve-se considerar a possibilidade da 
existência de vestígios arqueológicos históricos às suas margens e que testemunham 
o período de início da navegação comercial nesse rio, representativa para a História 
de Goiás, sobretudo em trechos onde a pecuária foi mais intensiva. 

Uma área também de interesse é onde o rio Araguaia apresenta-se 
encachoeirado, uma vez que durante o período de navegação à vapor era necessário 
a existência de estruturas para o deslocamento das embarcações e evidências dessas 
estruturas podem ser encontradas, principalmente a partir do município de 
Araguacena;TO até Santa lsabel;TO.(foto 35). 

r: 
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Para esse período, deve-se registrar ainda que os aldeamentos e presídios já 
estabelecidos continuaram a existir, agora dando suporte efetivo à navegação. · 

É pelo rio Araguaia que se inicia o comércio com o Pará, e é durante o período 
de navegação a vapor que se intensifica o comércio entre Goiás e Pará. Eram 
vendidos produtos agrícolas (algodão, milho), da pecuária e extrativismo (peles de 
animais, borracha), e o Pará vendia produtos importados, tais como pcrf umes de 
Paris, seda da China, tecidos ingleses, etc. (Doles, 1973). Segundo Amorim (1973, 
pl 7-19) este comércio perdura até meados da segunda década do século XX. 

Na última década do século XIX, outra ocupação histórica representativa para 
o rio Araguaia, se associou à região de Conceição do Araguaia, uma vez que aí 
estabeleceram-se novas missões religiosas com a finalidade de pacificação dos índios. 
As situações de contato com os índios, iniciadas no século XVI, voltam a se tornar 
representativas. Nessa região, a forte atuação de religiosos dominicanos gerou novas 
transformações na cultura indígena e sítios arqueológicos de contato podem 
também ser esperados nessa área. A própria cidade de Conceição do Araguaia foi 
uma missão dominicana de 1890. 

No início do século XX, surge um novo tipo de povoamento, associado à 
exploração da borracha no baixo Araguaia, quando se estabeleceram populações 
ribeirinhas dispersas, sendo a antiga missão de Conceição do Araguaia o centro de 
abastecimento e negócios da indústria extrativa. Com o fim do Ciclo da Borracha, 
essa população permanece ainda no rio Araguaia, em menor número, passando à 
atividade da lavoura de subsistência , caça e pesca. (Amorim, 1973). Durante os 
trabalhos de campo foram reconhecidas algumas regiões no baixo Araguaia que 
apresentam ainda testemunhos da exploração de borracha, como é o caso de 
Barreira do Campo. (foto 38). 

Na década de trinta, a população goiana descobre o rio Araguaia como área de 
lazer, pesca e caça e, é neste período, que aparecem as primeiras levas de turistas ao 
Araguaia, que fixavam seus acampamentos às margens do rio ou em suas praias. 

Segundo o Sr. Ari de Alencastro Veiga, por volta dos anos trinta (30) surgem 
os primeiros grupos de' aventureiros, chamados de "caravanas", que eram 
constituídas apenas por homens e que iam ao Araguaia atraídos pela abundância da 
caça e pesca. (Lima Filho, 1993J. Mais tarde incorporam a estes grupos seus 
familiares, ou seia, as esposas e filhos, que passavam temporadas nas praias do rio, 
em acampamentos de palhas, imitando os índios Karaiá. 

As praias surgem nos meses de maio a setembro, às vezes prolongam-se até 
início de novembro. (Lima Filho, 1993). Segundo Barreira (1997) neste período 
também se intensificam as fazendas de criação do gado bovino, que já era um dos 
grandes centros criadores do Estado e necessitava de melhores estruturas para o 
escoamento da produção. Na década de setenta ( 70) constrói-se a G0-164, "Estrada 
do Boi"2. Junto com a estrada intensificam-se os acampamentos e o povoamento da 
região. 

Durante os trabalhos de campo foram obtidos depoimentos junto a 
informantes de que no rio do Coco encontravam-se remanescentes de "índios 
negros", descendentes de populações remanescentes de quilombos. Considerando que 
a documentação levantada não se refere à existência de populações de quilombolas 
no rio Araguaia, deve ser considerado esta possibilidade para a região do rio do 
Coco. 

~ Nome em virtude de predominar na região de sua influência a criação de gado bovino. 
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Considerando tanto as dimensões da área em apreço quanto a diversidade- de 
ocupação histórica do rio Araguaia, associada em diferentes momentos ao 
aprisionamento e catequese do índio, exploração do ouro, navegação comercial, 
exploração da borracha,e por fim, ao turismo, em termos gerais, deve-se considerar 
o trecho em questão como tendo uma importância arqueológica histórica relevante. 
No .rio Araguaia ainda não foram desenvolvidos proietos de pesquisa em 
Arqueologia Histórica, a despeito do seu potencial. Portanto, torna-se mais 
necessário o levantamento e resgate desses sítios, caso existam riscos de destruição 
ou danos à sua integridade. Outro depoimento se refere à passagem de bandeiras 
(Bandeiras de Piratininga e Anhangueraj pela área e a presença de salinas no interior 
do município, as quais são propícias apenas para o gado, no município de Luciara. - 

Mais uma vez, ressalta-se que este segmento da hidrovia possui um grande 
potencial arqueológico, merecendo desta maneira pesquisas sistemáticas na área, 
principalmente nos locais onde deverão ser construídos os portos de escoamento da 
produção, os armazéns para o condicionamento de grãos e os estaleiros. 

2.2 TRECHO RIO DAS MORTES - NOVA XAVANTINA/FOZ 
DO ARAGUAIA 

De acordo com o levantamento bibliográfico pode-se constatar que neste 
trecho, de aproximadamente 556 km, definido entre o município de Nova Xavantina 
até a-foz do rio Araguaia, não houve pesquisas científicas de cunho arqueológico, o 
que não implica na inexistência de ocorrências arqueológicas nesta área e sim a falta 
de estudos sistemáticos na região. Visando agilizar os trabalhos de campo, as 
vistorias de campo aos locais indicados pelos informantes, geralmente moradores 
mais antigos, foram realizadas de maneira assistemática. 

DADOS ARQUEOLÓGICOS PRÉ-HISTÓRICOS 

O entorno do rio das Mortes é conhecido pela existência de assentamentos 
arqueológicos pertencentes a grupos de horticultores ceramistas do período pré 
colonial com similaridades culturais com os grupos Bororo. nas proximidades do rio 
Sangradouro, um dos formadores do rio Manso ou das Mortes, como é mais 
conhecido. 

Ao longo do rio São Lourenço existe cadastrados no IPHAN aproximadamente 
30 sítios arqueológicos estudados no final da década de 70 e início da década de 80 
por Wüst (1983). Durante os trabalhos de campo dos "Estudos de Impacto 
Ambiental da Mineração Jaguar", município de Nova Xavantina, membros da 
comunidade Xavante que ocupam a região, comunicaram aos pesquisadores do 
IGPA e da MRS - Projetos Ambientais, a existência de inúmeros sítios arqueológicos, 
principalmente ·entre o rio das Mortes e o rio Germano Ribeiro da Silva Cristalino. 
Naquela época tais informações não puderam ser confirmadas, por não serem alvo 
das pesquisas. - 

Para a região do rio das Mortes, foram obtidas algumas informações sobre 
sítios arqueológicos pré-históricos, principalmente nas margens do rio Cristalino.nos 
município de Nova Xavantina e Santo Antônio do Leverger ou também conhecido 
como Santo Antônio do Rio das Mortes. 
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Nos municípios de Nova Xavantina e Areões foram obtidos depoimentos, 
principalmente sobre as ocupações dos índios Xavante, assim como índios Xerente e 
Krahô. Seguindo pelo rio das Mortes existem referências sobre vestígios 
arqueológicos para o Córrego dos Índios e Ilha de Aruama. Tais localidades não 
foram vistoriadas devido à disponibilidade de tempo e dificuldade de acesso pela 
margem direita do rio das Mortes. 

Pelo mesmo motivo, não puderam ser averiguadas as informações obtidas 
sobre a evidência de fragmentos cerâmicos e lâminas de machado, nas seguintes 
áreas: entorno do Lago Barreira do Jatobá, Barreira Branca e foz do rio Buracaia, 
próximo do furo de pedra, Córrego Bacaba, Lago da Ponta .de Pedra, fazenda 
Bonança-Açu e São domingos, em frente a Reserva Indígena Pimentel- Barbosa, todos 
a jusante do município de Nova Xavantina. 

Outros locais como Furo da Macambira, Lago do Joaquim Brito, Barreira dos 
Padres ou Tracaiá ou fazenda Tracaiá, próximo ao rio Forquilha, Barreira da 
Capoeira .'JJ}. Berrante, na foz do rio Mururé, Barreira do Adauto, Barr eira e Lago do 
Xavante, Barreira São João, próxima à Lagoa _do Cauí, na f azcnda Agua Bela, Ilha 
das Três Barras, Lagoa da Tartaruga, Lagoa e furo Seco, também foram indicados 
como sendo áreas onde se encontram fragmentos de cerâmicas arqueológicas em 
superfície e subsuperfície. Estas localidades não puderam ser -visitadas, devido a 
dificuldade de acesso. - 

Em vista do deslocamento ter sido realizado à partir da margem esquerda do 
rio Araguaia até a margem direita do rio das Mortes, implicando na transposição do 
rio Cristalino, alguns sítios arqueológicos puderam ser identificados junto a este, 
como os assentamentos arqueológícos identificados nas propriedades dos Srs. 
Messias/ Adelcio e Manoel. 

O sítio arqueológico que se encontra na propriedade dos Srs. Messias/ Adelcio 
Inácio Montelli, encontra-se a aproximadamente 12Km da margem esquerda do rio 
Cristalino e se apresenta parcialmente comprometido por atividades agropastoris e 
pela estrada de acesso, que-interliga os município de Luís Alves/GO à Santo Antônio 
do Leverger/MT. {foto 39). A área do sítio apresenta-se circundada por uma 
vegetação de cerrado, com a presença de palmeiras, em um segmento mais elevado 
do terreno e consequentemente protegida das inundações causadas pelos lago Turu e 
Lava Carro3, que no período das cheias são abastecidos pelo - rio Cristalino. Os 
fragmentos cerâmicos encontram-se cm subsuperfície e em superfície. (foto 40) 

- Coordenadas geográficas: 13°10'98"/5 e 50°51'33"/W_ 

Coordenadas lITM: 22.515.634/E e 85 .425381.15/31/N 

O sítio arqueológico na propriedade do Sr. Manoel Martins, apresenta-se com 
fragmentos cerâmicos distribuídos pelo pátio de sua casa, estendendo-se pelo celeiro 
e curral (fotos 41 e 42), que fica a margem esquerda da estrada de acesso ao 
município de Santo Antônio do Leverger. O curso d'água mais próximo é o Córrego 
do Esgoto, perene, afluente da margem direita do rio Forquilha que, por sua vez, é 
tributário do rio das Mortes, pela margem direita. A vegetação é çm parte de mata 
de galeria e cerrado. 

3 Lago Lava Carro - denominação local deste Lago 
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Coordenadas geográficas: 13°05'55" IS e 50052'29"/W 

Coordenadas: UTM: 22.513.939/E e 85.525.81/N 

-- 

Para Santo Antônio do Leverger, também conhecido como Santo Antônio do 
Rio das Mortes, existe a informação de um assentamento arqueológico pré-histórico, 
no focal conhecido como Aldeia Velha, margem direita do rio das Mortes, 
aproximadamente 19Km a montante Santo Antônio, na propriedade do Sr. Geraldo 
Borges. ·Segundo os informantes, na época em que foi feita a derrubada da vegetação 
nativa, muitos fragmentos cerâmicos afloraram, inclusive alguns vasilhames 
inteiros. 

Ainda na cidade de Santo Antônio, podem-se identificar dois- sítios 
arqueológicos, estando estes localizados a margem esquerda do rio das Mortes, na 
propriedade do Sr. Lúcio Batista Nunes e Sr. Juarez Carmo. (foto 43). O sítio 
arqueológico identificado na propriedade do Sr. Lúcio, apresenta-se parcialmente 
comprometido, uma vez que está localizado no quintal da residência, em uma 
pequena horta, onde o solo representa ser mais fértil. Podem-se observar diversos 
fragmentos cerâmicos em superfície e em subsuperfície, estando estes distribuídos 
não apenas pela horta, como também na rua (foto 44). Os fragmentos cerâmicos 
apresentam-se de variados tamanhos, estando em média, por volta de 6cm de 
comprimento. O solo caracteriza-se por ser areno-argiloso de coloração acinzentada, 
e praticamente, sem nenhum vestígio da vegetação nativa. Parte deste sitio parece 
ter sido erodido pela grande enchente da década de 80. 

Coordenadas geográficas: 12º1 7' 59" /5 e 50°58'00" /W 

Coordenadas: UTM: 22.503.578/E e 86.409.78N 

Distando aproximadamente 10m da propriedade do Sr. Lúcio, pode-se 
identificar outro assentamento arqueológico, este porém na propriedade do Sr. 
Juarez Carmo. O sítio encontra-se no fundo da residência, no quintal e encontra-se 
parcialmente comprometido, devido a retirada em alguns locais de barro para a 
construção da residência. Observou-se inúmeros fragmentos cerâmicos em 
subsuperfície e em superfície (foto 45). Devido a proximidade dos assentamentos, 
acredita-se tratar de uma grande aldeia de grupos horticultores ceramistas do 
período pré-colonial. 

Coordenadas geográficas: 12°17'65"/S e 50058'01"/W 

Coordenadas: UTM:. 22.503.564/E e 86.408.69/N 

Distante aproximadamente 20Km do município de Santo Antônio do Leverger, 
ainda a margem esquerda do rio das Mortes, há uma propriedade onde sempre foi 
muito comum a ocorrência de fragmentos cerâmicos, evidenciados principalmente 
durante o preparo dó solo para o plantio. Em vistoria ao local, constatou-se tratar 
de um sítio arqueológico, que parece ser de grandes dimensões, visto que os 
fragmentos cerâmicos encontram-se distribuídos pela superfície do terreno desde as 
margens do rio das Mortes até aproximadamente 450m de distância. 

O sítio arqueológico encontra-se na fazenda Bela Vista, de propriedade do Sr. 
Alcides Pereira da Silva, em uma área protegida das enchentes do rio das Mortes, 
com um solo de textura arena-argilosa de coloração enegrecida, onde o proprietário 
já teve lavoura de milho, mandioca e arroz. Hoje a vegetação na área é de uma 
grande palmeira!, que se distribui por toda a extensão do sítio. (fotos 46 e 4 7). 

Coordenadas geográficas: 12°11'25" /5 e 50°53'8 7"/W 
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Coordenadas: UTM: 22.511.062/E e 86.526.67/N 

Uma outra informação obtida com o sogro do Sr. Alcides, refere-se a 
evidências de fragmentos cerâmicos nas margens do rio Pindaíba e como no pedral 
ali existente, formando três travessões, os quais podem conter manifestações 
rupestres. Este dado não pôde ser averiguado, devido a exiguidade de tempo. 

Como pode-se observar, pelas informações orais e vistorias de campo obtidas 
para este segmento do rio das Mortes, este possui um grande potencial arqueológico, 
merecendo, desta maneira, pesquisas sistemáticas na área, principalmente nos locais 
onde deverão ser construidos os portos de escoamento da produção e armazéns. 

DADOS HISTÓRICOS 

O rio das Mortes apresenta recursos documentais escassos sobre sua história 
ocupacional. Todavia, sabe-se que as incursões bandeiristas no século XVIII 
visitaram a região, registrando-se, entre outras a bandeira de Amaro Leite. Em um 
mapa antigo que tem sido atribuído ao século X'VIII, aparece um ponto na. margem 
esquerda do rio das Mortes, próximo a sua embocadura no rio Araguaia, com a 
denominação "Arranchamento de bandeirantes", indicando, possivelmente, um local 
de assentamento próximo às margens desse rio. 

No início do século XX a atividade de extrativismo da borracha foi 
desenvolvida na região e a partir, desse momento, a densidade de ocupação é 
ampliada (Amorim, 1973). 

Considerando a insuficiência de dados sobre a região e a possibilidade 
verificada na cartografia antiga de uma ocupação remota das margens desse rio, 
torna-se necessário a realização de trabalhos de campo aprofundados na região para 
uma avaliação adequada do seu potencial arqueológico histórico. Deve-se considerar 
ainda que até o momento não se realizaram projetos de pesquisa cm Arqueologia 
Histórica no rio das Mortes, sendo, portanto, absolutamente necessário o 
levantamento sistemático _dos sítios históricos dessa região afim de se avaliar o 
potencial da área. 

2.3 RIO TOCANTINS 
TOCANTINS - ESTREITO (MA) 

TRECHO: MIRACEMA DO 

Este trecho definido entre 6°30' e 9º30' de latitude sul encontra-se localizado 
parte no Projeto Extremo Norte (6º a 8º latitude sul) e parte no Projeto Médio 
Tocantins (9° a 13º latitude sul)". Foram identificados sete5 dos 11 sítios cadastrados 
no IPHAN pelo projeto Médio Tocantins, até o ano de 1992, distribuídos ao longo de 
córregos próximos a confluência do rio Manuel Alves Pequeno com o rio Tocantins e 
na confluência do rio Manoel Alves Grande com o rio Vermelho. Há ainda 30 sítios 
arqueológicos localizados ao sul do trecho em questão, entre a confluência do rio 
Crixás/Tocantins até o município de Tocantínia (10º a 12º de latitude sul) 
pesquisados nos seguintes projetos: Médio Tocantins (Schmitz, 1974), Diagnóstico do 
Patrimônio a ser Impactado pela Construção da UHE Lajeado, Estado do Tocantins, 
Proposta de um Programa de Mitigação (De Blasis, 1996) e pelo Levantamento e 

-~ 

4 Idem 

"Os demais sítios não puderam ser identificados por falta de referência cartográfica 
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Resgate do Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente Afetada pela 
Pavimentação da T0-010 - Trecho Palmas/Tocantínia (Mello et ai, 1996). 

Informações orais de moradores da região e de membros da comunidade 
indígena Xerente indicam a existência de pelo menos mais 18 sítios arqueológicos, 
localizados ao longo do rio Tocantins e Serra do Lajeado. Como estes não estão 
oficialmente cadastrados, não foram plotados neste mapa. 

Acredita-se que a diferença de densidade de sítios arqueológicos já cadastrados 
entre a área do trecho 3 e aquela definida entre 1 Oº e 12º de latitude sul, deve-se ao 
fato de que esta última foi estudada por proietos de pesquisa acadêmica e de 
contrato. Segundo levantamento etnográfico, a área em questão foi intensamente 
ocupada até meados do século XIX por grupos indígenas principalmente da família 
Macro-Gê. Em razão disto é grande a probabilidade de que existam inúmeros outros 
assentamentos pré-históricos ao longo do trecho 3 do empreendimento. 

De acordo com as informações existentes, este trecho do rio é extremamente 
significativo para a compreensão do contexto pré-histórico regional, principalmente.. 
pela possibilidade de produção de novos dados para a área que é considerada uma 
lacuna cultural do ponto de vista arqueológico. Sendo assim, conforme De Blassis 
(op, cit. p.17) "os dados levantados nas pesquisas de campo confirmam plenamente 
a existência nessa região do médio Tocantins de um significativo patrimônio 
arqueológico pré-colonial, de grande importância para a compreensão dos processos 
de povoamento do Brasil Central, não apenas como área de assentamento antigo, 
mas também como área-chave na compreensão da ocupação mais recente do 
planalto central brasileiro por populações agrícolas (e/ou técnicas e traços culturais 
associados à agricultura) advindas do sul, ao que tudo indica do alto Tocantins ou 
mesmo do Araguaia". 
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Listagem de alguns sítios arqueológicos cadastrados no Diagnóstico do 
Patrimônio a ser Impactado pela Construção da UHE Lajeado, estado de 
Tocantins, e Proposta de um Programa de Mitigação (De Blasis, 1996) 

LOCALIZAÇAO 

9°45' 49"5 e 48º21' 79"W 

9º45'66"5 e 48º21'93"W 

9°45' 45"5 e 48º21 '46"W 

9º45'16"5 e 48°21'49"W 

9º57'42"5 e 48º21'58"W 

9º41'16"5 e 48º22'66"W 

9º35'02"5 e 48º23'17"W 

9°45'14"5 e 48º23'21"W 
~ ~ ·.:T,;~~~~: ·~ - • 

~}11~:\_ :. :_·~·:,· 9º54' 18"5 e 48º19' 35"W 

9º13' 32"5 e 48º24' 36"W 

10º11'99"5 e 48º25'91"W 

10º37'07"5 e 48º22'94"W 

Enge~o_' ~-.-:,:~ ·/ ~·::':,~ .r~i }:/: .. 
Manduca '- ·/:'::: (;.~:.:: ~·:.:}?'.t:} ~ - 

10°37'02"5 e 48º23'59"W 

10º47'34"5 e 48°22'86"W 
Ipueiras · · ·:· · · - - ·?-:'·/::.·_ ... 

Cipó 
11º15'32"5 e 48º30'88"W 

10º57'32"5 e 48º31'78"W 
·~---· 

. ·:.~ :_ .. ··•. -.:: 
Crixás 

Brejinho 1. 
11º03'18"5 e 48º34'25"W 

~ 10º09' 50"5 e 48º16'38"W 

Brejinho 2 . _. _ .. 
,-·.. - ·: - ·=.·:_;-~f ~\~:._.-:'·~f~~~ ;~ _. 
Agua Fna .... :·. _ . : ,,, -. 

10°10'29"5 e 48º15'42"W 

10°08'45"5 e 48º17'14"W 

10°16'03"5 e 48º18'4 l"W 

10º06'10"5 e 48º18'03"W 

10º19'24"5 e 48º13'52"W 

10°18'28"5 e 48º11'25"W 
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Sítio cadastrado no projeto Levantamento e Resgate do Patrimônio 
Arqueológico da Área Diretamente Afetada pela Pavimentação da T0- 
010 - Trecho Palmas/Tocantínia (Mello et al, 1996). 

LOCALIZAÇÃO\MUNICÍPIO 
Palmas {Faz. do Sr. Josafá) 

Listagem de alguns sítios arqueológicos cadastrados _ para a região, 
segundo Martins (1993), Fichas de Cadastramento de sítios do IGPA e 
IPHÃN no Médio Tocantins (Marins, op. cit.) 

LOCALIZAÇÃO\MUNICÍPIO 
Monte do Carmo 
Monte do Carmo 
Monte do Carmo 
Monte do Carmo 

Tocantfnia 
Tocantínia 

Tocantínia 
Tocantínia 
Tocantínia 
Tocantínia 

Gq-ris·~~ 1·.:tofnp1exo ~P~~gêfqiííaj{o;, 
~ -·, ._. ~.;.---.,,.. . "":'""'-:'"•. .. . .-:.::· ..... ··.:-:."';",l"<:'-·-::,.·-,:4~~-~~:--~?.: 

GO-RS-12 - Manoel Neto 1.:, ,=:·:=~:\=·,> 
Tocantínia 

Tocantfnia 
; .. -~. ~: .. :· . 99~R§.~ 1-3.~ 'r~~riô~(~~(!_:~~;/ )}:t·_ 
~ · ---.-. · -·- "C' ·-e· ·. - ., ,.•e.,- . ...,, .. -:- ·::·:_ ·-e-o.,,- .. 

GO-RS-14 - Manoel Netoô 
Tocantínia 

Tocantínia 
Tocantínia 
Tocantínia 
Tocantínía 

Tocantínia 

Tocantfnia 
Tocantínia 

Monte do Carmo 
Monte do Carmo 

--! •• .--·· .- . .-·. ~-·- .•.•.•.• AI d .. ,·.,-di· ··-· ., .... ~ :::.,,-.:, ; ::.· . GO-RS-03 - deia os ln os '!.::-~-~::.-. 
,n.~-~.-..r.;...-1-,,i,. .-Jo -·•. ·- ••'-• --1• .~ ,• ,~ .,;,,. _. --: •. ~.,- .• -.,,,A: ,-,,r- Monte do Carmo 
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DADOS ETNOGRÁFICOS6 

Se do ponto de vista da arqueologia pré-histórica e histórica os segmentos dos 
rios Araguaia e das Mortes apresentam lacunas no conhecimento, o mesmo não 
acontece no que se refere aos grupos indígenas, tendo sido intensamente habitadas 
principalmente por povos das famílias Macro-Jê e Tupi. Estes dados juntamente com 
as fontes orais e bibliográficas, permitem estabelecer um alto potencial. 

Segundo os depoimentos, o trecho sob influência do rio das Mortes. Trata-se 
de um território pertencente aos povos indígenas Borôro, à montante, - Xavante, na 
parte mediana do rio das Mortes, Karajá, próximos a foz do Araguaia. 

Os moradores mais antigos do segmento do rio das Mortes afirmam que este 
território sempre foi dominado pelos índios Xavante, amplamente conhecidos pelas 
disputas de território com outros indígenas e também com os brancos e por suas 
habilidades em atividades de caça. Segundo relatos, os índios Xavante vieram do 
norte do Estado do Tocantins, atravessaram o rio Araguaia, agarrados a troncos de 
árvores e seriam urna facção do povo Xerente. 

Suas aldeias eram distribuídas cm forma circular ou em ferradura, podendo 
em uma única casa morar varias famílias, sendo que cada uma possui o seu jirau 
para preparar a caça. Esta atividade é exercida de maneira coletiva. 

Ao chegarem no lado mato-grossc_nse, os Xavante encontraram os Karaiá, que 
neste período ocupavam o interior do Estado. Após freqüentes e sangrentos 
conflitos, os Karaiá foram "expulsos" para as margens dos rios até atingirem a 
margem esquerda e a foz do rio Araguaia, onde atravessaram, em canoas, para o 
lado goiano/tocantinense e se difundiram pelas praias deste, chegando até o interior 
da Ilha do Bananal. 

A área de domínio do povo Karaiá é bastante extensa, abrangendo basicamente 
de Aruanã até Bandeirantes, de Luís Alves até quase a foz do rio Tapirapé. 

O trecho Bandeirantes a Luís Alves, segundo os informantes, é pertencente aos 
índios Javaé, os quais são considerados "primos" dos Karajá, pois possuem diversos 
hábitos em comum e uma pequena variação na linguagem. 

A~ aldeias Karaiá podem ter dimensões variadas, aproximadamente 60 casas, 
para uma aldeia grande e 5 casas para uma aldeia pequena, estando todas sempre 
dispostas de maneira linear. 

Seguindo pelo o rio Araguaia, a partir do município de Luciara até pouco 
abaixo da foz do rio Tapirapé, seria o território dos índios Tapirapé. Foi comum 
ouvir dos informantes comentários sobre os conflitos destes índios com Xavante e 
Caiapó. Um depoimento sobre esse povo refere à confecção de desen_hos nos lajedos 
localizados nas margens e/ou no meio dos rios. Infelizmente essa informação não 
pode ser comprovada com a comunidade Tapirapé, ~ 

- '-...1 

-,1 - 

6 Ressalta-se que este item do texto, foi elaborado tendo por base apenas os depoimentos 
obtidos com os moradores mais antigos das localidades visitadas. 

-- 
' '-...1 

:.1 -"' 
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A partir de Luciara até o município de Santa Cruz/PA, as informações sobre 
ocupações indígenas se referem ao grupo Caiapó, que teriam vindo de Goiás e 
Tocantins. Um de seus primeiros contatos com o colonizador teria sido em meados 
do século XVII, nas proximidades Crixás. Neste local viviam pacificamente índios 
Caiapó, Xavante entre outros, porém ocorreu uma "rebelião" e os índios Caiapó 
fugiram, atravessando o rio Araguaia, e se dispersando pelo Mato Grosso e sul do 
Pará. Um novo contato teria sido realizado no século XIX, porém este não foi bem 
sucedido, dando início aos conflitos com os colonizadores. 

Conforme as informações coletadas em campo com os moradores ribeirinhos 
mais antigos, as margens dos rios das Mortes e Araguaia, sempre foram 
intensamente habitadas por diversos grupos indígenas, porém, cabe ressaltar, mais 
uma vez, que os depoimentos obtidos sobre os grupos indígenas que ocuparam as 
áreas ao longo dos rios Araguaia, das Mortes e Tocantins, não foram averiguados na 
bibliografia, visto que este não era o objetivo principal desta pesquisa, uma vez que 
um estudo antropológico específico sobre as comunidades indígenas foi elaborado. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

r: 
r: 

Os dados apresentados indicam que o potencial arqueológico da área onde será 
implantada a "Hidrovia Tocantins-Araguaia" é extenso e pouco conhecido do ponto 
de vista arqueológico, mesmo existindo alguns segmentos mais estudados, conforme 
evidenciados no texto. 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 proietos tem 
impossibilitado a continuidade das pesquisas acadêmicas em todo o Brasil, 
interrompendo o processo contínuo da produção do conhecimento científico. 

Qualquer empreendimento que venha a ser desenvolvido nas bacias dos rios 
Araguaia e Tocantins e de seus afluentes, com base na potencialidade arqueológica e 
no conhecimento existente sobre a arqueologia da região, deverá ter o compromisso 
com a comunidade envolvida e científica, cm procurar através de medidas 
mitigatórias ou compensatórias, preservar o patrimônio cultural pré-histórico e 
histórico, possibilitando aos pesquisadores a produção novos conhecimentos a 
respeito do povoamento do Brasil Central. 

r 
r: 
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CAPÍTULO IV - CARACTERIZAÇÃO DO USO E 
OCUPAÇÃO 00;;.SOLO 
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CAPÍTULO IV - CARACTERIZJ\.ÇÃO 
OCUPAÇÃO DO SOLO 

HISTÓRICO DA OC-UPAÇÃO 

DO USO E 

1 
A _necessidade de uma nova divisão territorial para se levar a administração 

direta celonial aos sertões auríferos do Centro-Oeste brasileiro e a intensificação da 
influência na América Latina levaram a criação das capitanias de Goiás e Mato 
Grosso em 1748. 

A exploração do ouro transformou Goiás numa capitania economicamente 
importante, merecendo atenção especial das administrações coloniais e republicanas. 
Com o esgotamento do ouro Goiás ficou economicamente estagnado, recuperando 
-se somente nas primeiras décadas do Séc. XIX com a descoberta de sua vocação 
pastoril. 

A exploração do ouro e demais ciclos econômicos subsequentes (pecuária e 
agricultura), se constituíram nos principais fatores responsáveis pelo povoamento 
de Goiás ç. Tocantins. 

Mais de dois terços das atuais cidades goianas e tocantinenses nasceram de 
núcleos- mineiros (Séc. XV111) ou de atividades agropastoris (Séc. XIX e XX) sob 
múltiplos aspectos {fazendas, colonização, dons patrimoniais e paroquiais, 
loteamentos rurais ... ). A mineração foi um fator de urbanização por excelência 
enquanto a agropecuária foi o principal elemento de mobilização populacional. As 
fazendas surgiram inicialmente para abastecer as minas de víveres essenciais, 
surgindo as múltiplas atividades como as comerciais e de troca. 

Em síntese pode-se apresentar da seguinte forma o processo de urbanização do 
Estado de Goiás e Tocantins, ao longo do empreendimento: 

1.1 REGIÕES ESPECIAIS - 

O surgimento de núcleos populacionais ao longo do Tocantins é a mais antiga 
e arcaica de todas. A agropecuária substitui paulatinamente a atividade de 
mineração que foi muito próspera, surgindo cidades como Campinaçu, 
Palmeirópolis, Silvanópolis, Brejinho de Nazaré, Miracema do Norte, Filadélfia, 
Tocantinópolis, dentre outras. 

A ocupação do médio vale do Araguaia, ao redor da 1lha do Bananal bem como 
no vale do rio CrixáS-D,ÇÚ ~ a mais recente. Surgiram 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 Piurn) e fazendo surgir outras (como São Miguel do 
Araguaia, Santa Terezinha de Goiás, Nova Crixás ... ). 
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1.2 RODOVIAS 

A rodovia Belém-Brasília (anos 50-60) se constituiu em fator de grande 
importância, sobretudo no Estado do Tocantins, sendo o coroamento da política do 
caminhão e da estrada, gerando ou reanimando várias cidades como Mara Rosa, 
Santa Tereza, Alvorada, Araguaína, Gurupi, Miranortc, Colinas de Goiás e 
Wanderlândia. 

1.3 GARIMPAGEM DE CRISTAL 

Foi muito importante,sobretudo no Vale do Araguaia. Ao norte floresceram 
cidades vinculadas ao garimpo do quartzo (anos 40 e 50) como: Arapoema, 
Xarnbioá, Paraiso do Norte, Dois Irmãos, Pium, Duerê, Cristalândia e Formoso do 
Araguaia. 

1.4 MISSÕES RELIGIOSAS OU ALDEAMENTOS 

As missões religiosas ou aldeamentos surgiram no Séc. XVlll--com o objetivo de 
cristianizar o índio e protegê-lo contra violências às aldeias, por caçadores e 
apresadores contratados para matar ou escravizar os índios. foi assim que surgiram 
Pedro Afonso, Tocantínia e ltacaiá, as quais sediam importantes reservas indígenas 
dos Xerentes e Kraô. 

1.5 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, Araguacerna, Aruanã e Porto Nacional (principal 
cabeça-de-ponte de navegação do Tocantins nos Séc. XV111 e XIX). 

1.6 EXTRATIVISMO VEGETAL 

1.6.1 

Baseado principalmente na coleta do babaçu no Vale do rio Tocantins, 
principalmente na região do Bico do Papagaio, criou e reanimou algumas cidades. 
Migrantes oriundos do sul do Maranhão e Piauí, deram origem a algumas cidades - 
como Babaçulãndia, ltaguatins, Axixá de Goiás, Araguatins, dentre outras. 

Surgimento Dos Municípios Ao Longo Dos Rios Araguaia E Tocantins 

A seguir pretende-se apresentar maiores informações sobre a origem dos 
municípios que integram a área de influência direta do empreendimento, para o que 
utilizou-se os grandes motivos apresentados anteriormente como forma de 
grupamento da informação. 

a) Regiões Especiais 

MJRACEMÃ DO TOCA!'\'TINS - Começa em 1922 com o comércio e cultivo da - 
cana-de-açúcar (Pedro Praxedes) que passa a atrair migrantes· maranhenses, 
principalmente a partir de 1929. Em 1930 foi criado o Distrito de Bela Vista, ligado 
a Couto Magalhães. Em 1_948, após ter sido denominado de Distrito de Xavante, 
eleva-se à categoria de município com o nome de Miracerna do Norte (25 de agosto). 
Em 1953 é elevado à comarca. 
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TUPIRAMA - Surge em 1937 com moradores de Pedro Afonso, que se 
instalaram na margem esquerda do rio Tocantins. Depois de se transformar em 
distrito de Guaraí, é emancipado em 01.01.97. 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - Ocupada inicialmente na época colonial por 
Paraenses, legitimando ao longo do tempo (tanto no período colonial como 
republicano) a jurisdição do Pará sobre a margem esquerda do rio Araguaia. Frei Gil 
de Vila Nova erigiu no local o povoado de Conceição do Araguaia em 30.05.1897, 
por indicação do naturalista Henry Condreaus. O núcleo se desenvolveu com 
pequenas lavouras e criação bovina até o início da exploração da borracha nas 
matas do Xingu. O referido desenvolvimento conduziu à criação do novo município 
em 03.11.1908. Com a queda da exploração da borracha o município entrou em 
decadência e foi extinto em 1930, sendo reabilitado em 1933. 

CASEARA - O primeiro retirante Cazé, cacique da tribo indígena Caraiá 
habitou a região na década de 1930, a margem do lago que teve seu nome. Tornou 
se distrito de Araguacema em 10.05.62, passando a chamar Araguaçui, tendo sido 
em 198 7 emancipado com o nome definitivo de Cascara. 

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - Surge em conseqüência do grande número de 
famílias que iam em busca de curas religiosas pelo espírita José Pereira do 
Nascimento. A fertilidade das terras e o loteamento de terras devolutas pelo Estado 
impulsionaram o povoado. Em 1958 passa a distrito e município (14 de novembro). 

b) Garimpo de Cristal 
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ARAGUANÃ- Surge com garimpo de cristal em 1953. ( ... ) 

ARA.POEMA- Surge com a descoberta do garimpo de cristal de rocha em 1956, 
atraindo maranhense, paraense e piauiense, recebendo o nome de Jenipapo. Em 
1962 foi elevado a distrito de Araguacema, e no mesmo ano, cm 7 de novembro, 
reconhecido como município, denominado de Arapoema. Com o declínio do garimpo 
passa a atividade agropecuária (hoje grande produtor de arroz). 

PAU D' ARCO - Originado pelo garimpo de cristal tendo como fundadores João 
Crisóstono Moreira, José Soares, Maria Porfírio e Nazaré da Silva. ( ... ) 

XAMBIOÁ - Surge com o garimpo de cristal de rocha, sendo inicialmente 
denominado de "Chiqueirão", atraindo famílias maranhenses e paraenses, logo 
denominado de Xambioazinho. Em 1955 é elevado à categoria de distrito, 
pertencente a Araguatins. Em 19 58 é reconhecido como município, denominado de 
Xambioá em 14 de dezembro (Xambioá, tribo indígena que habita a margem do 
Ribeirão do Cõco). Intensamente explorado pelas madeiras, hoje com grande 
desenvolvimento agropecuário. 

e) Missões Religiosas e Aldeamento 

PEDRO AFONSO - Em 1845 o Frei Rafael Taggia constrói capela e catequese 
dos índios Xavantes (local denominado Travessia dos Gentios) e fundou arraial de 
São João. Em 1875 o arraial é elevado à categoria de distrito (Distrito da Paz). Em 
1903 é elevada à vila e consequentemente à município com a denominação de São 
Pedro Afonso. Em 1911 é saqueada por bandoleiros provenientes do Piauí, por 
motivos políticos e comerciais. Em 1937 (15 de julho) é elevada a sede de comarca. 

r 
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TOCANTÍNIA - Próximo a 1860, Frei Antônio de Canges funda catequese dos 
índios Xerentes. O povoado recebe o nome de Piabanha (ribeirão local rico em peixe 
com este nome). Em 1900 entra em decadência com a morte do rei. Em 1911 passa a 
sede de distrito, fazendo parte de Pedro Afonso. Década de 30 tem algum progresso 
com o garimpo de ouro e diamante no local denominado de Lajeado. Em 1936 recebe 
o nome de Tocantínia e em 1953, 7 de outubro, é elevado a categoria de município. 

d) Presídios e Registros 

ARAGUACEMA - Em 1812 funda o presídio Santa Maria (Tenente Francisco 
Xavier de Barros). 

Em 1813 o presídio é destruído pelos fndios Xavantes, Xerentes e Caraiás. Em 
185 8 o Frei Francisco do Monte 5. Vítor, lança os alicerces da cidade de Araguacema. 
Em 1861 o presídio é restaurado por ordem do Gov. José Martins P. Alencastro, 
recebendo então vigoroso impulso. Em 1870 José Vieira do Couto Magalhães funda 
a Cia. De Navios à Vapor no Araguaia, com sede no presídio. Em 1919 é elevada à 
condição de município (28 de junho), favorecida pela corrida da borracha nas matas 
do Pará, instalando ali um posto fiscal. Em 1930 a sede do município então 
denominado Couto Magalhães, foi transferido para o povoado de Santa Maria do 
Araguaia. Em 1938 tem a denominação mudada para Santa Maria do Araguaia. Em 
1940 foi extinta a comarca de Santa Maria do Araguaia e mudado o nome do 
município para Araguacema (31 de dezembro). Em 1953 foi criada a comarca de 
Araguacema. 

ARUANÃ - Nasce com a fundação do Presídio Militar de Leopoldina, na 
primeira metade do Séc. XIX no Porto Manoel Pinto. Em 1853 o presídio foi 
destruído pelos índios Caraiás e restabelecido em 1855, no local denominado Lago 
dos Tigres. Em 1856 foi novamente removido para o loca] anterior, onde hoje se 
ergue a cidade de Aruanã. Em 1958 foi elevada a categoria de município com o 
nome de Aruanã, 

COUTO l\r1AGALHÃES - Tem sua história relacionada com a fundação de 
Araguacema, ligada à construção do presídio de Santa Maria (1812). Em 1905 a 
extração do látex do caucho em Conceição do Araguaia atraia povoado ao então 
conhecido Porto Franco. Em 1907 Porto franco é elevado à distrito. Em 1919 foi 
elevado à município (28 de julho) com a denominação de Couto Magalhães. Em 
1930 a sede do município é transferida para o povoado de Santa Maria do Araguaia 
(Araguacema) e em 1963 reconduzida à categoria de município. 

e) Extrativismo Vegetal 

BABAÇULÂNDlA - Em 1926 começa a receber maranhenses, liderados por 
Henrique Brito, dada a abundância de babaçu na região. É elevada a distrito de Boa 
Vista do Tocantins (Tocantinópolis). Em 1938 recebe o nome de Babaçulândia e em 
1954 é elevada à município (01 de janeiro). Tem grande impulso agropecuário com 
a rodovia Belém-Brasília. 

BOM JESUS DO TOCANTINS - Surge como charqueada, onde concentrava o 
gado de toda região para o abate. Transforma-se cm município em 20 de fevereiro 
de 1991. 

f) Charqueada/Entreposto 
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- 
CAROLINA - Surge como entreposto de minério (cristal de rocha) em 1829, 

fundada por Elias F. Barros. O minério era embarcado ali por avião. Recebe o nome 
de São Pedro de Alcântara Em 08 de julho de 1829 é emancipada, recebendo o nome 
de Carolina. 

g) Travessia/Parada dePouso .. 

- 

ESTREITO - povoado surgiu em função de ponto de travessia entre Goiás e o 
Pará O 960). 

flLADÉLFIA - Começa com maranhenses liderados por Antônio Noronha, 
( 185 7) destinada à criação de gado. Em 1919 é: instalado posto fiscal dado o intenso 
tráfego comercial entre Goiás-Maranhão (Carolina). local denominado Porto dos 
Paulas,· chefiado por Octaviano Pereira de Brito. Em 1948 é elevado à condição de 
município (01 de janeiro). Apresenta vida comercial ligada ao babaçu, hoje 
estruturada com base agropecuária. 

ITAPIRATI~S - Surge como passagem fluvial cm torno de 1950, ligando Goiás 
ao Maranhão, Utilizada para buscar sal para o gado nos Gerais. Emancipada em 01 
de janeiro de 1993. ( ... ) 

Tl)PIRATI:--:S - Porto por onde passavam os tropeiros rumo a Balsas 
(Maranhão)! para aquisição de sal. Apresenta franco desenvolvimento com a 
descoberta dos garimpas de diamantes (Panela de Ferro). Em 1953 o povoado de 
Panela de ferro passa a pertencer ao município de Tupirarna. Em 1955 passa a 
chamar Tupiratins, elevado a distrito em 195 7. Em 1958 é elevado a condição de 
município (5 de dezembro). 

r: 

r: 

2 CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO 

r: 

A seguir será apresentado u~ diagnóstico geral do uso do solo nos eixos 
Araguaia, Rio das Mortes e Tocantins, fundamentado na interpretação de imagens 
landsat 1 :250.000 obtidas cm 1.996. 

2.1 EIXO ARAGUAIA - RIO DAS MORTES 

.r-- 

Com base na interpretação de imagens landsat na escala de 1/250.000 e 
apresentadas sob a forma de síntese na escala de 1./1.000.000, pode-se constatar 
que a área de influência direta (vinte quilômetros ao longo das margens) no eixo 
Araguaia-Rio das Mortes, apresenta dois compartimentos distintos, estabelecidos 
não propriamente pela diferença de uso do solo, mas pela posição topográfica da 
área que torna a mesma susceptível ou não ao processo de inundação. 

Observa-se portanto, que a partir de Aruanã até um pouco abaixo de Santa 
Tcrczinha. a ocupação encontra-se caracterizada pelo processo de inundação. No 
referido trecho percebe-se claramente o domínio das pastagens naturais, sendo que 
na calha aluvial apresenta-se sazonalmente inundada, enquanto nos terraços 
imediatos a mesma tipologia vegetal encontra-se isenta do referido fenômeno. 
Observa-se ainda extremo domínio de pastos plantados ou áreas de cultivas em 
áreas emersas, na margem direita do Araguaia, sobretudo entre Aruanã e Luís Alves 
(São Miguel do Araguaia) . 

. - 
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Percebe-se nitidamente, que tanto ao longo dos rios Araguaia e das Mortes, 
bem como seus tributários, está presente a mata ciliar ou galeria, numa faixa que 
varia entre algumas dezenas de metros até próximo a dez quilômetros de largura, 
como na região de Bandeirantes (Nova Crixás). Tanto na região de Cocalinho como 
entre São Felix do Araguaia e Luciara, prevalecem áreas de cultivas, sujeitas a 
inundação. 

Após a confluência do braço menor do Araguaia com o rio homônimo, embora 
ainda se constata a presença da mata ciliar sujeita à inundação, o domínio de 
pastagens naturais passa a ser caracterizada pela condição ortomórfica, ou seja, 
suficientemente elevada em relação ao nível de inundação. 

Constata-se ainda que algumas dezenas de quilômetros abaixo de Santa 
Terezinha começa a se perceber formas geométricas ou recortes embutidos em áreas 
de vegetação natural, representadas por pastagens plantadas ou áreas de cultives, o 
que assume maior proporção tanto na região de Couto Magalhães, como de 
Conceição do Araguaia. 

Abaixo de Conceição do Araguaia a mata ciliar ou galeria é substituí da por 
pastos naturais ou pastos plantados, prevalecendo o referido mosaico até a região de 
Xarnbioá/Sâo Geraldo do Araguaia. 

Acima de Aruanã observa-se que a mata ciliar encontra-se interrompida em 
diversos momentos, como na região do Araguaia/Registro do Araguaia, 
desaparecendo por completo acima de Barra do Garças, onde volta a dominar 
pastagens naturais ou pastos plantados/área de cultivas. 

2.2 EIXO TOCANTINS 

Observando-se o conjunto das imagens que integram o eixo Tocantins, 
constata-se de imediato, ao contrário da região do Araguaia, que as diferentes 
modalidades de uso ocorrem cm áreas isentas de inundação com relação a formas de 
uso susccptíveis de inundações ocorre em trechos restritos ao longo do Tocantins 
como bancos de areia na folha Porto Nacional, pastagens naturais ao norte de 
Miracerna do Tocantins (Reserva Xercnte) bem como na região de Babaçulãndia. 

Também com relação ao uso do solo observa-se alguns contrastes dignos de 
nota com o domínio de pastagens naturais na folha Miracema do Tocantins, 
observando-se aumento significativo de pastagem cultivada/área de cultivo, 
sobretudo a partir de Pedro Afonso até a região de Filade1fia ( ... ) . Ao norte da 
ref crida área (folha Tocantinópolis) retorna-se ao domínio de pastagens naturais, 
embora com consideráveis manchas geométricas de pastagens plantadas/áreas de 
cultivo. 

Conforme se considerou em outra oportunidade, poucos são os remanescentes 
da cobertura vegetal natural e pouca a presença de mata ciliar com galeria ao longo 
do rio Tocantins, embora constata-se frequentemente a interceptação de diferentes 
formas de uso pela mata galeria nos tributários do mesmo. 

Para efeito de maior detalharnento da área em consideração, será apresentada 
uma análise das folhas que compõem o espaço cm questão, na escala de 1/250.000. 
A partir de então procurar-se-á quantificar as diferentes modalidades de 
uso/cobertura da vegetação remanescente, oferecendo subsídios aos prognósticos 
pretendidos. 

-· 
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CARACTERIZAÇAO DE ÁREAS ESPECÍFICAS 
QJJANTO AO USO DO SOLO 

fOLHA. ARAGUAÇU: Predomínio de pastagem natural (área sujeita à 
inundação). Mata ciliar preservada ao longo do Araguaia-Javaés. Ocorrência- de 
pastagem plantada e área de cultivo na porção sudeste da seção. Observa-se ainda 
presença considerável de vegetação natural no interflúvio, a leste do braço menor do 
Araguaia-Javaés. 

fOLH..\ XAMBIOA - Domínio de pastagem natural e pastagem plantada num - 
segundo momento. A vegetação natural encontra-se geometricamente recortada 
pelo domínio das pastagens. Destaca-se extensão considerável de pastagem 
cultivada-área de cultivo na porção nordeste. Praticamente não se constata mata 
ciliar, sobretudo ao longo do Araguaia. 

FOLHA BARRA DO GARÇAS - Domínio de pastagem cultivada/área de cultivo 
cm praticamente toda extensão. A pastagem natural abrange a seção meridional da 
área bem como a porção noroeste da mesma. Observa-se a presença de mata-ciliar 
ao longo do Araguaia. Além de mata nativa, a oeste, constata-se manchas na porção 
setentrional. com recortes geométricos, evidenciando intenso desmatamento. 

FOLHA SAO fÉLIX DO ARAGUAIA - Predomínio de pastagem natural (área 
sujeita a inundação), abrangendo praticamente toda extensão oriental. Na margem 
esquerda aparece intercalada área de cultivos, observando-se a presença de 
pastagem cultivada/área de cultivas na seção sudoeste da área. Pouca presença de 
vegetação nativa na margem direita, com ocorrências lacustres. 

fOLH.\ SAl\'TANA - Presença marcante da mata-ciliar ao longo do sistema 
íluvial (sobretudo na margem direita) e ocorrência significativa de mata nativa, 
principalmente na porção ocidental da mesma, algumas vezes intercaladas a 
pastagem natural. Observa-se algumas vezes intercaladas, a pastagem natural. 
Observa-se recortes geométricos no contato com pastagem cultivada/área de 
cultivo, na margem esquerda, No interflúvio oriental constata-se intercalações da 
mata-ciliar com pastagem natural, com presença subordinada de pastagem 
plantada. 

FOLHA !PORÁ - Predomínio de pastagem natural ao longo do sistema fluvial 
(Araguaia), normalmente recortada por estreitas faixas de mata-ciliar. Em condições 
equivalentes aparecem pastagens plantadas, sobretudo na porção ocidental. Destaca 
se a presença de estreitas faixas ciliares, mesmo no domínio dos pastos plantados. 

FOLHA CONCEIÇÃO DO ARAGlli\IA - A referida folha abrange as áreas de 
influência direta das duas bacias hidrográficas - Araguaia e Tocantins. 

l'\a região do Araguaia observa-se que enquanto a margem esquerda do 
referido rio (Estado do Pará) predomina vegetação natural isenta de inundação, 
associada a pastagem cultivada/área de cultivo, na direita prevalecem os pastos 
naturais rm áreas emersas, com presença substancial de pastagens cultivadas/áreas 
de cultivas normalmente interrompidas por mata ciliar ou galeria, que compõem os 
tributários da mesma margem. 

Tanto algumas dezena de quilômetros acima de Conceição do Araguaia como 
nas imediações da mesma (margem esquerda), registra-se ocorrência de bancos de 
areia. Também à montante de Conceição do Araguaia constata-se a presença de 
mata galeria em área de inundação. 
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Ao longo do Tocantins, tanto na margem esquerda como direita, predominam 
pastos naturais associados a pastagens cultivadas/áreas de cultivos, sem qualquer 
evidência de inundação. À nordeste de Pedro Afonso e em outros pontos da área 
intepretada aparecem importantes remanescentes de vegetação natural. Observa-se 
ainda a presença de matas galceiras ou ciliares nos tributários do rio Tocantins, 
embora no mesmo encontra-se quase que totalmente degradada. 

- 
FOLHA SANTA TEREZINHA - Na margem direita do rio Araguaia prevalecem 

os pastos naturais em área sujeita a inundação; na margem esquerda predomina a 
vegetação natural em áreas emersas, com algumas intercalações de pastos 
cultivados/áreas de cultivas na região de Santa Terezinha, além de.pastagem natural 
nas -superfícies alveolares, submetidas a processo de inundação. A mata ciliar ou 
galeria encontra-se relativamente bem preservada, em == submetida a inundações 
sazonais. 

FOLHA GUIRATINS - A região de Balisa e Torixoréu encontra-se representada 
sobretudo por pastos plantados ao longo do rio Araguaia e tributários de montante, 
intercalados por pastagens cultivadas/áreas pe cultivas. Abaixo das referidas 
localidades aparece remanescentes de vegetação natural geometricamente recortadas 
pelas derivações antropogênicas. 

FOLHA NOVA XAVANTINA - A região de Aruanã encontra-se representada em 
grande proporção por pastagens naturais em áreas sujeitas a inundações e pastagens 
cultivadas/áreas de cultives nas superfícies isentas de inundações. Constata-se ainda 
presença de áreas de cultives ou zona de inundação (abaixo de Aruanã). além de 
expressiva existência de lagos ou lagoas. Ao longo do rio Araguaia constata-se a 
presença de mata ciliar ou galeria em 'área de inundação, além de remanescentes de 
vegetação natural em tal situação. 

FOLHA ITAPACI - Refere-se a sequência abaixo de Aruanã, abrangendo 
extensão considerável do rio do Peixe. No referido trecho predominam pastos 
cultivados/áreas de cultivos em superfícies isentas de inundação. No interflúvio, 
entre os rios Araguaia e do· Peixe, observa-se extensão expressiva de pastos naturais 
cm áreas suieitas a inundações. Ao longo das margens do Araguaia e tributários 
predomina a mata ciliar ou galeria em zona sujeita a inundação, onde constata-se a 
presença de lagos resultantes de meandros abandonados. 

FOLHA MIRACEMA DO TOCANTINS - No conjunto observa-se o domínio 
quase exclusivo de pastagem natural em superfícies isentas de inundação, 
interrompida pelos tributários do rio Tocantins, portadores de mata ciliar ou - 
galeria. Algumas dezenas de quilômetros abaixo de Miracema do 
Tocantins/Tocantínia observa-se extensão considerável de pastagem cultivada/área 
de cultivo, sobretudo na reserva indígena Xcrentes. 

fOLHA REDENÇÃO - Observa-se um verdadeiro mosaico de .heterogeneidades 
paisagísticas. Embora prevalecem as pastagens naturais em áreas isentas de 
inundação, constata-se intercalações de vegetação natural, mata galeria ao longo 
das margens dos tributários do rio Araguaia, além de manchas de pastagem 
cultivada/área de cultivo. Na zona de inundação, ao longo do Araguaia, predomina 
mata galeria com formações lacustres, resultantes de meandros abandonados, bem 
como pastos naturais em igual situação. Acima de Araguacema aprecem bancos de - 
areia no canal principal. 
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FOLHA SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - Observa-se sobretudo na margem 
esquerda do rio Araguaia o predomínio de extensa área de inundação, representada 
por mata ciliar ou galeria e pastagens naturais na zona interfluvial. Constata-se ao 
longo do Araguaia, intensa formação lacustre associada a processo de meandração. 
Na margem direita, sobretudo na área isenta de inundação, aparecem recortes de 
vegetação natural ocupada em grande parte por pastagem cultivada/área de cultivo. 

FOLHA XINGUARA - O pequeno trecho interpretado na referida folha 
(curvatura do rio Araguaia) evidencia o domínio de pastagem natural interrompida 
por formas lineares da mata ciliar ou galeria, além da presença de pasto natural e 
vegetação natural em área sujeita a inundação. 

FOLHA CASCALHEIRA - Corresponde a pequena extensão da folha relativa 
principalmente a margem esquerda do rio das Mortes. Constata-se o domínio de 
pastagem natural e a presença de mata ciliar ou galeria, sujeitas a inundações. 
Também o grande número de formações lacustres na calha de inundação refletem 
evolução do processo de meandração. Na margem direita do mesmo rio constata-se 
a presença de pastagem natural cm área isenta de inundação. 

FOLHA GOIÁS - Corresponde ao baixo rio do Peixe, zona de transição entre as 
áreas isentar e sujeitar a inundações. Em tal circunstância predomina pastagem 
natural em área sujeita a inundação e pastagem cultivada/área de cultivo em zona 
isenta de inundação. Observa-se ainda pastagem natural em interílúvios mais 
elevados e remanescentes da mata galeria. 

FOLHA CANARANA - Enquanto na margem direita do rio das Mortes 
prevalecem pastos relativamente interceptados por matas galerias em zona de 
inundação, na margem esquerda tais ocorrências encontram-se subordinadas a 
sequências de pastos naturais, pastagens cultivadas/áreas de cultivas em 
interflúvios isentos de inundação. Observa-se extensões consideráveis de cultivas em 
áreas de inundações caracterizando, sobretudo na região da Lagoa de São Pedro, 
grande projeto agropecuário. Ao longo da calha aluvial registra-se a ocorrência de 
formações lacustres associadas a processos de mcandraçãc, 

íOLHt\ TOCANTINÓPOUS - A região de Tocantinópolis encontra-se 
dominanternente representada por pastagem natural isenta de inundação. Nas 
imediações de Estreito, tanto na margem direita quanto esquerda do rio Tocantins, 
constata-se a presença de vegetação natural cortada geometricamente pela 
introdução de pastagem cultivada/área de cultivo. Observa-se ainda a presença de 
bancos de areia ao longo do Tocantins. 

FOLHA PORTO NACIONAL - Constata-se uma certa diversidade quanto ao uso 
- "dó solo: pastagem natural associada a pastagem cultiva r;,_./~.rea de cultivo, além de 
faixas latitudinalmente alongadas de vegetação natural - área isenta de inundação. 
Na margem direita do Tocantins constata-se extensões consideráveis de bancos de 
areia, além de mata ciliar ou galeria, sobretudo nos tributários da margem direita. 

FOLHA 1T ACAJÁ - Domínio de pastagem natural interceptada por linhas de 
matai ciliar ou galeria. Observa-se ainda presença de restos de vegetação natural, 
além de forte concentração de pastagem natural/área de cultivo na seção noroeste 
da faixa interpretada. 

FOLHA GENERAL CARNEIRO - Observa-se o predomínio da vegetação natural 
isenta de inundação, sobretudo na margem direita do rio das Mortes, intercalada 
por pastagem natural, além da presença de pastagem cultivada/área de cultivo. Na 
margem esquema a vegetação natural encontra-se mais alterada em decorrência da 
expansão da pastagem cultivada/área de cultivo, responsável pelos recortes 
geométricos observados. 
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FOLHA CAROLINA - Observa-se nitidamente um domínio de pastagem 
cultivada/área de cultivo, sobretudo na margem direita do rio Tocantins. Apenas 
duas manchas de pastagem natural ocorrem na referida seção (a leste e ao sul de 
Carolina). Na margem esquerda a presença de pastagem natural assume maior 
destaque espacial. 

Constata-se a presença de mata ciliar tanto ao longo do rio Tocantins como de 
seus tributários, além da presença de manchas de área de cultivo em zona sujeita à 
inundação. 

FOLHA ARAGUAINA - A área de influência direta apresenta-se caracterizada 
por uma certa diversidade espacial quanto ao uso do solo, embora se perceba um 
domínio de pastagem natural na margem direita do rio Araguaia, com recortes 
representados por vegetação natural e pastagem cultivada/área de cultivo. A 
margem esquerda (Estado do Pará) apresenta-se melhor preservada, com domínio de 
vegetação natural, com intercalação de pastagem natural na seção centro 
meridional da folha. Observa-se ainda a presença de pastagem cultivada/área de 
cultivo, sem um zoneamento definido. · · 

4 QUANTIFICAÇÃO ESPACIAL QUANTO AO USO 
DO SOLO 

Com base cm interpretação de imagens landsat obtidas cm 1996, foram 
evidenciadas as diferentes formas de ocupação ao longo dos rios Araguaia - das 
Mortes e Tocantins (correspondente a vinte quilômetros ao longo de cada margem), 
promovendo-se inclusive uma individualização entre as áreas emersas e as 
submetidas a processo de inundação. 

Os referidos domínios foram quantificados através do Sistema Geográfico da 
Informação. os quais encontram-se devidamente consolidados nos quadros a serem 
apresentados adiante. 

4.1 EIXO ARAGUAIA-RIO DAS MORTES 

Com relação a faixa ao longo dos rios Araguaia e das Mortes pode-se constatar 
através dos valores em questão que 43,84% do espaço relativo a área de influência 
direta do empreendimento, corresponde a área de inundação ou vinculada ao 
sistema fluvial (rios, bancos de areia e lagos), conforme pode-se observar através das 
informações tratadas à seguir: 25,39% da área de inundação refere-se a pastagens 
naturais (210,13 km2), seguida da mata ciliar ou galeria, com 12,15~0 (100,55 
krnzj, 
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As áreas emersas ou ausentes de inundação representam 55, 13% do espaço em 
referência, dos quais 18,17% corresponde a pastagem natural (150,32 km2), 17,49% 
a pastagem plantada/agricultura (144, 70 km2) e 13, o 79·o a vegetação natural 
(113, 10 km2). 

Se forem somados os valores relativos ao uso do solo/cobertura vegetal 
remanescente, constata-se o seguinte resultado: 

QUADRO 4.2 - USO DO SOLO AO LONGO DO EIXO ARAGUAIA 
RIO DAS MORTES 

Modalidade de Uso Área (Km2) Participação Percentual 

Vegetação natural 127,61 15,42 

Mata Galeria 148,52 17,95 

Pastagem Natural 360,45 43,66 

Pasto Plantado/Cultivo 161,75 19,55 

Rio 21,45 2,59 

Banco de Areia 2,59 0,30 

Área Urbana 0,23 0,03 

Total 822,60 100,00 

Observa-se portanto 'o domínio das pastagens naturais na região em questão, 
correspondente a 360,45 krrr' ou 43,66% da área, seguido de pastagem plantada e 
cultivos, que representam 161,75 krrr' (19,55°0 do total). A soma da vegetação 
natural e mata galeria, corresponde a 276,13 km2, equivalente a 33,37% da área em 
questão. 

Com base nas informações relativas às cartas temáticas interpretadas, 
correspondentes à região em estudo, observa-se os seguintes destaques: 

a) Expressiviâeâe espacial da cobertura vegetal: 

• Folha Xambioá apresenta 31,60 krrr' da área interpretada (41,33%) coberta por 
vegetação natural e 0,23% de mata galeria; 

• folha Santana, que somando-se áreas emersas e inundáveis, apresenta 20,35 
krrr' de vegetação natural (30,49% ), e 16,06 krrr' de mata galeria (24,06%), 
totalizando mais de 54% da área interpretada (20 km ao longo do rio); 

• Folha Conceição do Araguaia, mais de 40 krrr' correspondente a 40% da área; 

• folha São Miguel do Araguaia, que apresenta mais de 48% da cobertura vegetal 
remanescente, dos quais 35,68% refere-se a mata galeria em área inundada. 
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b) Expressividade espacial com pastagens naturais 

r 
r- 

• Folha Guiratinga apresenta uma área de 18,03 krn-, correspondente a 49,97% do 
total interpretado; 

• Folha Redenção, com 11J66 Kmê, representando 47,64% da mesma; 

• (olha Xarnbioá, embora com expressiva cobertura vegetal, apresenta 31,73 krrr' 
de pastagem natural, correspondente a 41,5090 da área. 

e) Expressividade espacial com pastagens plantadas/cultivos 

r-. 

r 
r 
r- 

• rolha Barra do Garças assume a liderança, com 33,59 krrr', correspondente a 
44,6690 da área interpretada; 

• Folha Conceição do Araguaia com 30,3 7 krrr', representando 30,36% da mesma; 

Observa-se ainda que a área portadora de maior extensão de bancos de areia 
refere-se à rolha Santana, com 1,39 krrr', correspondente a mais de 50% dos 
detectados. 

4.2 EIXO TOCANTINS 

Q Eixo Tocantins apresenta notório contraste cm relação ao Eixo Araguaia no 
que se rcf cre a área sujeita a inundação. Enquanto no Araguaia-rio das Mortes a 
área sujeita a inundação corresponde a mais de 43°ó do espaço relativo à zona de 
influência direta, no eixo Tocantins é pouco superior a 3ºo, sendo que praticamente 
a metade desse valor encontra-se representado pelo próprio rio. 

r. 

r,: 
r: 
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Com relação às áreas ausentes de inundação constata-se o domínio das 
pastagens naturais (48°0), seguido de longe pela presença de pastagem 
cultivada/área de cultivo, com 22,5%. 

A vegetação natural representa quase 12% da área em questão, destacando-se 
a folha Araguaina com quase 40% da mesma. Com relação à mata ciliar ou galeria, 
que representa mais de 14% do conjunto, destaca-se a folha Conceição do Araguaia 
com uma representação superior a 26°0, seguida por Porto Nacional (16,7%), 
Miracema do Tocantins (15,6%) e Carolina (14,8%). 

O domínio espacial das pastagens naturais comentado anteriormente 
encontra-se melhor caracterizado pelas folhas Miraccma com mais de 75% da área 
total (área de influência direta), ltacaiá com 74%, Tocantinópolis com mais de 62%, 
além de Porto Nacional com mais de 4090. 

A área representada por pastagem cultivada/área de cultivo apresenta maior 
destaque na folha Carolina, com mais de 4 7% e Conceição do Araguaia com mais de 
30°0, ambas caracterizadas pela expansão da fronteira agropecuária na região. 

A título de comparação observa-se ainda que a área de influência direta do 
Eixo Tocantins é quase três vezes inferior à caracterizada pelo Eixo Araguaia-rio das 
Mortes: 29.467 krrr' contra 82.748 krrr', o que é justificado pela extensão de uso 
hidroviário definido pelo empreendimento. 

QUADRO 4.4 - USO DO SOLO AO LONGO DO EIXO MIRACEMA - 
ESTREITO 

MODALIDADE DE USO PART. PERCENTlIÁL~~-~ 
Vegetação Natural~· _ - .. 

Mata Galeria . 

12,761 

14,852 

Pastagem Natural 

Pastagem Plantado/Cultivo 

•,:.;;:4- 

43,56- ·-:~- 
19,55 ·.o· ·)· 

36,045 

16,175 

Rio/Lago 

Banco de Areia 

2,630 

252 

3,18 

0,30 

Area Urbana 

Total 

23 0,03 

82,748 
:~;· ~ 

100,(?0 . .- ·.- .::,.:~:<. .:...,;;i:.; 
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CAPITULO V-INFRA-ESTRUTURA BASICA 

INFRA ESTRUTURA BÁSICA 1 

_t.1 

1.1.1 

. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Comunicações 

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

Vários seriam os fatores responsáveis por esse atraso, entre os quais estariam 
os aspectos políticos, administrativos e econômicos. A região está ainda longe _de 
acompanhar a dinamicidade do setor e a velocidade com que acontece a inovação 
tecnológica, que exige decisões ágeis e contínuas. 

Resultante deste conjunto de fatores temos um quadro cm que, principalmente 
na área -de influência direta, o sistema de comunicação ainda esta distante do ideal, 
especificamente no campo da telefonia. 

C-onsidcrando os vários municípios, ao longo de todos os trechos do 
empreendimento, constata-se uma média de 109 terminais instalados, por sede, com 
média mensal de chamadas em torno de 123.000 pulsos. 

Algumas cidades se destacam entre as demais pelo número de terminais 
instalados como é o caso de Miracema, Conceição, Carolina e Aruanã. Outras ao 
contrário só dispõem de um posto de serviço como Palrneirante e Tupiratins. As 
empresas que operam na região - são: A Telcgoiás cuja área de concessão e 
atendimento extrapola os limites do Estado de Goiás sendo que é da a responsável 
pelos serviços de telefonia em grande parte do Estado do Tocantins e de algumas 
cidades no Estado do Pará;-a Teima, empresa de telefonia do Maranhão; a Telernat, 
no Estado do Mato Grosso; a Teletins no Estado do Tocantins e a Telpa no Estado do 
Pará. 

O aspecto positivo do setor é a integração do sistema DOO e DDI que ocorre 
mesmo naquelas localidades onde opera apenas um posto de serviços. 

A comunicação via televisão alcança a todos os municípios incluídos na área de 
influência direta, 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 é a recepção em Tocantfnia, 
ltapiratins e Pedro Afonso que recebem imagens geradas em Araguaína: seja através 
de sinais de estações repetidoras ou rctansmissoras como ocorre em São Geraldo do 
Araguaia, Estreito, Filadélfia, Xambioá; ou ainda, como acontece na grande maioria 
dos municípios, as imagens geradas no Rio de Janeiro e em São Paulo são captadas 
diretamente dos satélites por meio de antenas parabólicas . 
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QUADRO 1.1-A - TABELA 1 O - SINAIS DE TV - 1996 
MU:\ICÍPJOS GLOBO SBT BA:\D RECORO MACHETE n1 A.'\H/\:-0.GUERA (Globo) 

Aruanã X X X X 

RIO ARAGUAIA X 

Coca linho X X 

Bandeirantes 1:\:. Crixasj X X X X 

Luís Alves [S. Miguel X X X 

Arac.) 
- -- São Hlix X - 

Luciara X 

Santa Tcrczinha X - 

5. Ma. n.i~ Barreira~ X 

Cascara X -· -- ·- - . 
Arag uacernu X X - X 

Couto 1vlag.ilhiic:~ X X 

Conceição tio :\raguaia X- X X 
- l'uu D'Arco X 

Araguanã X X X 

Xamhio~ X X X 

5. Geraldo do :\w~. X X 
- 

RIO Tl:\5 ~IORTES 
- 

:'sOV.1 Xavantina X X 

Ponte: IBGE 

QUADRO 1.1-B - TABELA 10 - SINAIS DE TV- 1996 
MU:'\KÍPIOS GLOIW SBT IM'\D RECORO MACHETE T\' ,\:\Hl\:\GUEIU (Globo) 

RIO TOCA:\:Tl:--:5 = 
- 

Miracema X X X 

Tocantínia X X 

- Tupirantins X X 

Palrneirante X - 
Filadélfia X X 

Babaçulândia X - 
ltapirantins X X X 

Pedro Afonso X X X X X 

Tupi roma X X -X 
- 

uom Jesus do TO X X X X 

Estreito X X - 
- Carolina X X - 

Ponte: IBGE 
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Entre as cidades localizadas na área de influência direta algumas possuem 
emissoras de rádio na freqüência AM ou FM. Entre essas cidades estão Aruanã, São 
Félix do Araguaia, Couto Magalhães, Conceição do Araguaia, Pau d'Arco, Miracema, 
Carolina e Nova Xavantina. Em outras existem estações clandestinas ou piratas 
como em Xambioá onde existem duas nesta situação. Estas emissoras, embora 
ilegais costumam prestar importantes serviços de informações às comunidades as 
quais alcançam. 

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

QUADRO 1.2-A - MUNICÍPIOS QUE POSSUEM EMIISSORAS DE RÁDIO 
l\.1U:\ICÍPIOS ,\J\1 Oll FM 

Aruanã X 

RIO AIUGllt\lA 

Coca linho 

t~an(kir,mtc~ t :'\0\'.I Crixav] 

Luí~ 1\lvú IS. Ml!!llcl do Arauuaiat X 

São 1 élix X 

l.uciara 

5Jnta Tcrezinha 

S. ,\1,i. l)J~ Harreiras 

Caseara 

·\r,iauarc-ma 

Couto /\.ta~Jlh.1.:s X 

Conceição do Aracuaia X 

Pau D'Arco X 

Arauuanã 

Xumbioá 

São Geraldo do Araguaia X 

RIO D,\5 MORTES 

:-.:ov<1 Xavantina X 

Fonte: IBGE 
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QUADRO 1.2-B - MUNICÍPOS QUE POSSUEM EMISSORAS DE RÁDIO. 
MU:'\ICÍPIOS i\ :\.1 OU l'M 

RIO TOCA,,TI:-.:5 

Miracerna X 

1 ocantínia 

Tupirantins 

Palrneirante 

íiladí:llia 

R<1haçulâ11dia 

ltupirantins 

Pedro Afonso 

1 upirarna 

110111 Jesus <lo TO X 

Estrrtto 

Carolina X 

....,., 

-· 

fonte: IBGE 

1.1.2 

A comunicação via imprensa escrita, nos núcleos urbanos da área de 
influência, está restrita a jornais de alcance local com tiragem limitada e frequência 
quinzenal ou mensal. Estes veículos tem importância a nível local pois divulgam 
fatos e ocorrências que foram destaque, promovem as belezas naturais da região e 
principalmente os políticos que ali mostram suas realizações feitas com o dinheiro 
público. 

Quanto a 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 serviços. 

Abastecimento de Energia Elétrica 

Em relação a área de influência direta apenas dois municípios não estavam 
ainda integrados ao sistema de fornecimento de energia elétrica da região. Eram 
exatamente os municípios de Palrncirante, no Estado do Tocantins e Nova Xavantina 
no Estado do Mato Grosso. Em Palrneirantc a energia que abastece a cidade vem de 
um gerador à diesel, enquanto que em Nova Xavantina a energia é proveniente de 
uma usina terrnelétrica. 

Os demais mumcipios já estão interligados aos sistemas das empresas 
geradoras e distribuidoras controladas pela Eletrobrás. Nestes ao se levantar o 
consumo por classes, observa-se a predominância da classe residencial em relação à 
comercial e a industrial, fato que revela a pouca expressividade das atividades dos 
setores secundário e terciário na região. Considerando o consumo médio das cidades 
na área da influência direta percebe-se, com raras exceções, que este consumo está 
bem abaixo do verificado nas Regiões sul e sudeste, revelando um uso da energia 
quase que exclusivamente para a iluminação das residencias. 
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A área de influência do empreendimento situa-se em região de atuação de duas 
das grandes empresas responsáveis pela interligação dos grandes sistemas de 
transmissão de energia controladas pela Eletrobrás, que são Furnas e Eletronorte. A 
primeira atua em parte da bacia situada no Estado de Goiás; a segunda tem sob sua 
jurisdição o restante da área das bacias nos Estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins 
e Maranhão. As empresas concessionárias de energia que atuam nos Estados são 
CEL-PA, no Pará; CEMAR, no Maranhão; CEMAT, no _Mato Grosso; CELTINS, no 
Tocantins e CELG emGoiás. · 

~A implantação dos sistemas de transmissão interligados asseguram a 
constância· e a confi~bilidade no fornecimento de energia na região. 

j 
1 
1 
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QUADRO 1.3-A - CONSUMIDORES E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALGUNS MUNICÍPIOS DA AREA 
DE INfL. DIRETA, ] 996 

Mu:-.:1cf1•1os 1 o 1,\1. KESI llENClt\l. RlllV\I. OJMEKC11\I. INllllS'I Rl/\1. ou mos 

t'lll,llll. f\hvh (111,1111. Mwh (111,1111. Í\ twh (111,1111. Mwh (111:1111. Mwh Q11a11l. Mwh 

Cll\l'ill',I 'i2•1 ()()( ·15 1 47:í r z 'l(, l(, !U - - 2.1 :UH 

r\r.ig 11,1n·111.1 7'1.l <lttO (,li 'j()1 l'i 71, "15 ra 4 52 27 2.J.I 

Co11lo i".1,1g.ilh,1L'\ .J95 894 4 !7 .JO!l - - -H, JOJ 1 21 11 .145 

l'au ll'1\rn1 4'J5 6h·I 4.17 •I IO - - •16 105 - - 1 1 141) 

,\t",11,,tllilll,1 ·12 l 7l:!. 167 .101 15 140 H ,,.1 1 9.1 16 12.l 

X,1111hio,í l.11.1 Hc,2 2UO l.2.10 12 91 107 2'll 15 115 49 7.H 

FONTE: SEPL,.\N-TO 
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QUADRO l.3-13 - CONSUMIDORES E CONSUMO DE ENERGIA,ELÉl~RICA EM ALGUNS MUNICÍPIOS DA 
ÁREA DE INFL. DIRETA. 1996. 

l\lllNIC(l'lt) 101 ,\1. ltESlllE~Cl.,\I lllllV\I. {"{11\11.1(("1.\I. l:\:llllS l ltl:\I. ou l lWS 

Qu,1111. Mwh quanl. l\hvh Q11,111t l\hvh ll11.111I. !\hd1 Q11a11I Ml\'h (l11a11I. l\hvh 

RIO IOC:\Nlli\S 

Mir.u cma 
. ' 71) 

1 ,, • 

IH70 8!U<J M08 ·1 t 11 14 81 .1.1 () " I ') li l;l' H.I 27'1 I 

1 or.ml l11ia 71 i l..'.1.0 646 7.10 .1 2 40 Hl l 21 22 .184 

'l upirn nt in» 166 171 f4'i 101. 1 1 7 11 - - (,1 62 

l'alml'ir,mk 112 116 Ql, 77 1 1 7 11 - - 12 46 

1 ilad('lli,1 57.1 11.'iO 4CJ7 •188 7 IH .M CJI 2 157 .l.l 496 

11,ih.u;ul,lmlia Ml'1 IOII M.8 '.il5 7 JC, 25 1 'i - - 24 414 

llupinml lns 1112 2111 , l'i 7 1.1(, .1 .1 12 .u 1 1 C) 47 

l'nl ro i\fo n~o l'.UI 2020 1.141 18(10 7 16 128 .175 .! (, 42 71.2 

!lo 111 .k~ li~ do I L1 127 2JO 111 IH - - 2 1 - - 1 ·1 ,,:, 
1 ola 1 ' 

FL)NTC: SEPLAN-TO 
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1.1.3 Sistema Viário 

O sistema viário de uma região é importante porque possibilita a influência de 
áreas, permitindo que ocorram os deslocamentos de pessoas e o transporte de 
mercadorias que satisfazem as necessidades dos -primeiros. 

A área de influência do empreendimento sempre foi muito carente em termos 
de rodovias, ultimamente l que se tem realizado algumas obras rodoviárias, nesta 
área, especialmente no estado do Tocantins. Entretanto índice médio da densidade 
viária de qualidade, na região, é baixo. 

- Entre as áreas mais carentes em termos de densidade viária, na região do 
empreendimento estão aquelas situadas à margem esquerda do rio Araguaia, em 
terras do Mato grosso e Pará, e à margem do rio, Tocantins, no Estado de mesmo 
nome, especialmente na porção nordeste em terras do Maranhão. - 

Em relação às rodovias que cortam a região chamada Belém-Brasília ( BR- 
153/226 ) é o eixo viário mais expressivo cm termo de densidade de tráfego. Um 
segmento da BR-153, ligando às cidades de wanderlãndia e Xarnbioá, está em fase 
de pavimentação. Esta Complementação é importante, em relação ao 
empreendimento, pois estará unindo, por via pavimentada, a cidade de Xarnbioá no 
extremo do trecho hidroviário, à Estreito no Maranhão onde já existe uma extensão 
da ferrovia. :':a margem esquerda do rio das Mortes e rio Araguaia o eixo rodoviário 
principal é representado pela BR-158/PA-150. Destas, na extensão compreendida 
pela área de influência indireta, a BR-158 tem apenas um trecho pavimentadot 
aproximadamente 250 Kms): enquanto que a PA-150 encontra-se pavimentada até 
a divisa com Mato Grosso. Pela margem direita do rio Tocantins o eixo de ligação 
N-5 seria a BR-01 O que ainda não possui pavimentação. 

As ligações no sentido L-0, na área de influência indireta são bastante 
restritas, em termos de Rodovias Federais, sendo que algumas existentes encontram 
se cm condições ruins. As rodovias estaduais e mesmo as municipais é que tem 
possibilitado a comunicação. Inclusive vê-se o esforço de alguns estados, como 
Tocantins e Goiás, no sentido de ampliar sua malha viária asfaltada. 

Constata-se, na região, que há necessidade da ampliação e melhoria da infra 
estrutura viária para atender a demanda decorrente da expansão da fronteira 
agrícola e da exploração mineral existente; tanto para se levar a produção as sedes 
municipais, como para a via principal de exportação. 

- Entre os municípios da área de influência direta poucos são os que dispõem de 
rodovias pavimentadas que alcancem o rio. Entre estas estão: Aruanã, Araguacerna. 
Couto Magalhães, Conceição do Araguaia, Araguanã e Xambioá. no - eixo rio 
Araguaia. E Estreito, Carolina, Pedro Afonso, Bom Jesus, Tupirama, Tocantfnia e 
Miracema no eixo rio Tocantins. Apenas 12 das cidades da área de influência direta 
possuem terminais de embarque e desembarque de passageiros, sendo 07 no Eixo 
Araguaia e 05 no Eixo Tocantins. Nenhuma delas possui terminais de embarque e 
desembarque de cargas. 

Quanto ao sistema aeroviário praticamente todas elas possuem pelo menos um 
campo de pouso. Entretanto apenas quatro delas dispõem de aeroporto e vôos. 
regulares duas vezes por semana. _ 

Em relação ao sistema hidroviário, o uso dos rios Araguaia e Tocantins, como 
meio de transporte, remota às últimas décadas do século XVIII. Houve uma 
companhia especializada no transporte comercial no rio Araguaia, a "Empresa de 
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Navegação a Vapor do rio Araguaia". Assim por tempo estes rios foram as vias de 
acesso à estas regiões. Hoje estes canais são ainda utilizados como vias de 
transporte pela população ribeirinha que utilizam barcos de pequeno porte. Este uso 
envolve desde barco regularmente licenciados pela marinha até aqueles 
clandestinos. Entre as maiores dificuldades enfrentadas pelos usuários do rio está a 
precariedade dos portos de embarque e desembarque. Poucas são as cidades que 
dispõem de portos corretamente construídos. 

QUADRO 1.4-A - ESTRUTURA VIÁRIA 
MU:\ICÍPIO PORTO AEROPORTO/CMtPO OE TER:\.11:\AIS 

POUSO 
Passageiro Caruu 

RIO t\R,\GUAIJ\ 

Aruanã X Aeroporto X 

Coculinho X Campo de Pouso 

ll,mc..lc1rdnll:~ 1 ;\;(Wd X Campo de Pouso 
Crixas) 

Luís .•\lvc~ 1s .• -..tigud X Campo de Pouso X 
Arae.) 

São J c:IL', .\. Campo de Pouso X 
l.ucíaru X Campo de Pouso 

Santa ·1 erczinha X Campo de Pouso 

5. \'IJ. Das Barreiras X Campo de Pouso 

ÜISl'JTa X Campo de Pouso 

1\ rag uaccrna X CJ111po de Pouso 

Couto Magulhiics Campo de Pouso 

Conceição do X Ano porto X 
:\ral! ua i,1 
l'il lt D' t\TI.:(' X Campo de Pouso 

:\rJguan.i X Aeroporto 

Xambioa X Aeroporto X 

São Geraldo do X Campo de Pouso .X 
Araeuuia 

RIO IJ:\5 MORTES 

~ova Xuvarrtina X Aeroporto X 

Total da rcgiâo 

J'O:'\TE.: IBGE 
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MU:'1:ICÍPIO PORTO AEROPORTO/CAMPO TERMI:'1:AIS 

DE POUSO 

1'a,,ag,·1n1 Ca11,1a 

RIO TO(t\;\;Tl:-SS 

Miracerna X Aeroporto X 

1 ora nt hlld X Campo dr Pou-o X 

l upirantins X Campo de Pouso 

Palrnciranre X 

Filadélfia X Aeroporto 

Haharul,india X Aeroporto 

Itupirantm-, X 

Pedro Aíons» X Campo ck Pouso X 

·1 up1ramn X 

Bom JL'~u~ do TO X 

l~trdt1, X •\aoport n X 

Carolina X -\l'ropnrt" X 

rotai dJ n·gh1o X 

QUADRO 1.4-B - ESTRUTURA VIÁRIA 

QUADRO 
REGIÃO - 

1.5-A 
1996 

PRINCIPAIS RODOVIAS EXISTENTES NA 
fO:'\TE: IBG[ 

RODO\'li\S ESTADUAIS E FEDERAIS '\OME 

RIO :\R:\Gl!J\1,-\ 

Aruanã G0-;10 C.L1-17J 

Cocnlmbo l\rl-J:lJ 1\11-100 

11.imkir,mtt·~ 1 :'\m·J Crixas) G0-2.!8 

l.uís Alves 1S . .\·\i~ud Arag. J I\R-080 C.0-244 

São Félix IIR-:.?.42 \,l J-100 

Lucrara 

S. l'crezinha :Vrl-41.! 

S. Ma. Da~ Jlarrdra, l'A-4r,3 l't\-327 

Cascara H1-44:l 

Araguurcma T0-348 

Couto .'\·lJg.tlhJt:, 10-.u.; 

Conceicâo de, :\raguaia l'A-447 l',\-287 

Pau !)'Arco -, 0-427 -, 0-2.!0 

,\r.iguan.l ro- 1 (,4 ro2:12 

Xambioá T0-210 

S.lo Geraldo uo \rdgua1.1 HK-l :iJ 

KIO íHS I\\ORTLS 

:-.:1n-d Xuv •. mtina IIR-2 'i 1 JIR- l SB 

-· 

FO:-..: 1 L: 11\GE 
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QUADRO 1.5-B 
REGIÃO - 1996 

RODOVIAS EXISTENTES NA PRINCIPAIS 

RODOVIAS :\OME 
ESTADUAIS E FEDERAIS 

- - RIO TOCA..'\;Tl:--:S 

Mira cerna T0-432 

:. Tocantínia T0-3-U 

Tupirantins TO-'.!.J9 

Palmeirante T0-010 
.. 
- Filadélfia T0-'.!.'.!.2 

Babaçulândia T0-4:!:! 
- 

ltapirantins T0-2N 

- Pedro Afonso BR-'.!.35 

Tupirarna IIR-'.!.35 

Bom Jesus do TO BR-23.'i = 
Estreito BR-:?.2.ó · l\.lA- 

- 138 
- 

Carolina l~R-2.30 HR- 
010 

roxrt. IBGE 
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CAPÍTULO VI - CARACTERIZA.ÇÃO 
REFERENCIAL DO NÍVEL DE VIDA 
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CAPÍTULO VI - CARACTERIZAÇÃO REFERENCIAL 
DO NÍVEL DE VIDA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 1 

1.1 HABITAÇÃO 

A grande maioria das cidades situadas na área de influência direta do 
empreendimento surgiram em uma época em que os materiais de construção 
utilizados para edificar as moradias eram rudimentares. Por essa razão muitas delas 
conservam esta feição e revelam a matéria-prima disponível na região. 

Assim grande parte das casas dessas cidades estão edificadas em taipas. adobe, 
pau-a-pique e algumas ainda cobertas com palhas das palmeiras da região. Na zona 
rural este padrão de moradia predomina. É comum nas propriedades rurais as sedes 
serem construídas em alvenaria e as moradias dos agregados em adobe, pau-a-pique 
e com cobertura de palha. 

Segundo observação dos habitantes dessas regiões as moradias construídas 
com esses materiais proporcionam maior conforto térmico, já que a região 
apresenta temperaturas elevadas durante praticamente todo o ano. Entretanto, há 
que se ressaltar que se por um lado esse tipo de construção oferece maior conforto 
térmico, por outro facilita a instalação de insetos responsáveis pela transmissão de 
doenças perigosas como por exemplo o mal de chagas. 

Em parte da área central dessas cidades e nos bairros mais novos já 
predominam as construções em alvenaria. Em outras a tipologia dos imóveis na 
área central retratam o período histórico em que surgiram. São exemplos as cidades 
de Carolina, que já tem inclusive uma de suas avenidas, a Getúlio Varras. tombada 
pelo SPHAN. 

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

Entre os municípios que realizaram maior número de assentamentos estão 
Pedro Afonso, Pau d' Arco, Babaculãndia, Luís Alves e Palmeirantes. A maioria desses 
assentamentos estão localizados cm zona rural. 

Embora as cidades em foco não tenham as características das cidades grandes, 
em algumas já ocorrem invasões urbanas, como se constatou cm Estreito e em 
Xambioá. 

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

L'.STUDOS IJO MI:10 A.'>TROPlCO - SOCIO-ECONOMIA 95 



O quadro abaixo revela a situação dos últimos assentamentos cm grande parte das 
cidades da área de influência direta. 

QUADRO 1.1 - ASSENTAMENTOS 
ASSE:\TAME:\"TOS MUXICÍPIO DE ÁREA(ha) FAMÍLIAS ASSE:\TADAS 

LOCALIZAÇÃO 

Agr. Bom Tempo Pedro Afonso 7.o28 200 

Agr. Bom Tempo Pedro Afonso ó.342 100 

Dois Ranchos Pau d'Arco 4.962 100 

Pindorama (Rural: Pau dArco 1.412 26 

Santarém tRurah Babaçulãndia 1.30Q 71 

Serra dos Cavalos [Rurall Babuçulãndia 2.0% 2Q 

Serra dos Cavalos Babaçulândia 912. 20 

Santarém Ba baçulândia 1.117 45 

Córrego Escondido Cascara 421 17 

Caia pó Caseara 1.452 55 

Escondido Cascara 411 15 

Caia pó Cascara 1.355 44 

Luís Alves 7.800 200 

Crisonte Horn Jesus 1.400 10 

Serafim Estreito 1.800 40 

Cana brava Carolina 2.900 94 

São Patrício Carolina 9t>O 15 

Gamcleira (Rural) Palmeirante 2.690 300 

Pindanha Tocantínia 9JO 24 

Araguací Araguanã 440 18 

l'O:-.:TI:: IBGE, lNCR..>. ,.,~ e TCI 

1.2 EDUCAÇÃO 

A estrutura educacional dos municípios de influência direta torna-se 
fundamental vis-à-vis a necessidade de formação de técnicos com qualificação 
adequada para instalação, manutenção e operação da Hidrovia Tocantins-Araguaia. 
No diagnóstico, verificou-se que as cidades de maior porte e potencial econômico 
possuem uma estrutura física mais ampla e ofertas mais diversificadas de cursos de 
formação. 

Ocorre, no entanto, que a oferta de uma diversidade de cursos de qualificação 
não implica, necessariamente, na expansão da escolarização do conjunto da 
população, principalmente de sua parcela de baixa renda onde se testemunha 
maiores índices de repetência e evasão escolar. 

No Eixo Araguaia, a estimativa da taxa de analfabetismo média para pessoas 
de 15 anos e mais, segundo dados do lBGE/1991 e SEPLAN/T0/1994, girava em 
torno de 35%, sendo mais elevada em São Geraldo do Araguaia, onde 48,4% das 
pessoas de 15 anos e mais eram analfabetas. São Miguel do Araguaia e Araguanã 
eram os que estavam em melhor situação: cerca de 24% de taxa de analfabetismo 
para as pessoas de 15 anos e mais. 
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Em Aruanã, 17 estabelecimentos atendem 84 alunos no pré-escolar (tocfos 
urbanos), 163 na alfabetização (todos urbanos), 1.098 no primeiro grau (sendo 123 
rurais) e 63 no segundo - grau (todos urbanos). A prefeitura municipal arca 
praticamente com todo ensino básico urbano e rural, cabendo à rede estadual a 
responsabilidade pelo ensino secundário. 

_ Em Cocalinho, a rede estadual e municipal atendem ao alunado de primeiro e 
segundo graus. Na área urbana os colégios estaduais atendem desde o pré-escolar 
até o .segundo grau. E na zona rural as escolas mantidas pela prefeitura mantém 
turmas somente até a 4.i série do primeiro grau. 

Em Nova Crixás, em 17 estabelecimentos, o alunado atendido no pré-escolar 
foi de 36 (todos urbanos), 275 na alfabetização (todos urbanos), 2.823 no primeiro 
grau (sendo 41 O rurais) e 121 no segundo grau (todos urbanos). Os da área urbana 
são mantidos pela rede estadual e os da rural pela rede municipal. 

Em São Miguel do Araguaia, em 21 estabelecimentos, o alunado atendido no 
pré-escolar foi de 592 (sendo 63 rurais), 689 na alfabetização (sendo 210 rurais), 
5.102 no primeiro grau (sendo 367 rurais) e 556 no segundo grau (todos urbanos) . 
A prefeitura oferece 59 professores e 40 funcionários administrativos. Os da área 
urbana são mantidos pelo Estado e os da rural pela prefeitura municipal. Há ainda 
uma escola municipal em Luís Alves onde, recentemente, a Marinha recrutou e 
treinou cerca de 25 condutores de barcos. 

O município de São Félix do Araguaia dispõe de 04 escolas na área urbana da 
sede e distritos onde estudam 1.059 alunos nas várias séries do primeiro e segundo 
graus. Alguns alunos cursam faculdade (pedagogia, matemática e letras) em 
Luciara. Em Luciara, durante as férias a faculdade funciona de forma intensiva. São 
oferecidos cursos profissionalizantes de técnico de administração de empresas, 
magistério e propedêutica. Há ainda o Projeto Geração de formação de professores 
com 80 alunos e financiado pelo BIRD. A cidade também dispõe de uma biblioteca 
pública. 

A estrutura de ensino de Caseara constitui de 9 estabelecimentos, 7 deles 
municipais e dois estaduais, com um total de 19 salas de aula e 3 7 turmas. Destas 
32 são do primeiro grau. 

Araguacema dispõe de 24 escolas, das quais 22 da rede municipal. Somavam 
um total de 36 salas de aula que comportavam 90 turmas, 68 do primeiro grau, 14 
do pré-escolar e 8 do segundo grau. 

O município de Couto Magalhães tem um ~2i:al de 25 estabelecimentos. Destes 
23 são municipais e dois estaduais. As 43 salas de aula abrigam 70 turmas, das 
quais 63 do primeiro grau. 

Conceição - do Araguaia dispõe de um total de 18 7 estabelecimentos 
educacionais, dos quais 170 municipais(quase totalidade de primeiro grau), 10 
estaduais, 1 federal e 6 particulares. Em 1991, segundo a Secretaria de Educação do 
Pará, haviam 14.444 matrículas distribuídas da seguinte forma: 229 no pré-escolar 
(todos urbanos), 13.478 no primeiro grau (sendo 4.536 rurais) e 737 no segundo 
grau (todos urbanos). O ensino em Conceição do Araguaia é mantido pela rede 
estadual nas escolas urbanas e pela rede municipal nas escolas rurais. A cidade 
dispõe de uma extensão da Universidade do Pará (UEPAJ e um Campus Avançado de 
Universidade Federal do Pará - UFPA. 
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Pau D'Arco dispõe de 19 estabelecimentos, 1 7 municipais e de primeiro grau 
(01 do pré-escolar) e duas estaduais de segundo grau. As 23 salas de aula abrigam 
39 turmas, dessas 33 do primeiro grau, 3 do segundo grau e 3 do pré escolar. O 
município dispõe de uma pequena biblioteca. 

O município de Araguanã tem sua estrutura educacional constituída de 12 
estabelecimentos, 6 do primeiro grau, 5 do pré e 1 do segundo grau. As 1 7 salas de 
aula em funcionamento abrigavam 36 turmas, 28 delas do primeiro grau, 7 do pré 
e 1 do segundo grau. 

A estrutura de ensino de Xambioá constitui-se de 26 estabelecimentos, destes 
23 municipais e 3 estaduais. Deste total, 18 são de primeiro grau, 5 do pré e 2 de 
segundo grau. Estes estabelecimentos reuniam 74 salas de aula oferecidas a 120 
turmas de primeiro grau, 1 O do pré e 1 O do segundo grau. 

Portanto, pelos dados apresentados, verifica-se que Luciara e Conceição do 
Araguaia são os únicos municípios que oferecem cursos profissionalizantes e de 
terceiro grau. 

No Eixo Tocantins, onde a média da taxa de analfabetismo das pessoas de 15 
anos e mais girava cm torno de 339·0 o município de ltapiratins tinha o índice mais 
alto de analfabetismo: 43,3% das pessoas de 15 anos e mais eram analfabetas. Nova 
Xavantina/MT e Miracema, tinham os menores índices: 24,8% e 26, 1 ?o , 
respectivamente. 

No Eixo Tocantins Rio das Mortes, o município de Nova Xavantina-MT dispõe 
de 48 escolas, dessas 41 rnunicipais (todas de primeiro grau) e 5 da rede estadual 
oferecendo formação de segundo grau, perfazendo um total de 3.884 alunos. As 41 
escolas municipais serviam 1. .3 /9 alunos. A rede particular possui 2 escolas e serve a 
803 alunos. 

O meio rural conta com 36 escolas municipais de primeiro grau e no perímetro 
urbano, 5 escolas. 

Quanto ao terceiro grau, dispõe de um Campus Avançado da Universidade 
Estadual de Mato Grosso atendendo 120 alunos com o curso de Ciências físicas e 
Biológicas. 

O município conta ainda com uma escola especial da APAE que atende a 50 
alunos e um CAlAC - Centro de Apoio Integrado à Criança, com 50 alunos em 
tempo integral. O município dispõe de 1 biblioteca pública para servir a 
comunidade. 

O Estado do Tocantins, servido pelos dois rios em questão, as informações 
agregadas para o conjunto do Estado, segundo fontes da Secretaria de Educação do 
Tocantins para 1994, indicavam 2.970 estabelecimentos de ensino com a seguinte 
distribuição: 8 federais, 490 estaduais, 2.390 municipais e 82 privados. A matrícula 
inicial no pré-escolar foram 33.884 (sendo 4.395 na rede privada), no primeiro grau 
foram 306.961 (sendo 12.836 na rede privada), no segundo grau foram 31.619 
(sendo 2.276 na rede privada) e no terceiro grau 4.661 (sendo 570 na rede privada). 
O terceiro grau não conta com ensino público federal. 
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Os municípios da área de influência direta do Rio Tocantins, reuniam, em 
1994, um total de 389 estabelecimentos de educação, inclusive bibliotecas públicas. 
Deste total apenas 16 eram estaduais. Miracema era o município que mais 
concentrava estabelecimentos: 61 de primeiro- grau, 15 do pré e 4 estaduais, num 
total de 161 salas de aula. Em seguida, vêm Filadélfia e Babaçulândia com 48 e 45 
estabelecimentos, respectivamente.-Estes dois municípios reuniam, cada um, mais de 
70 salas de aula. Filadélfia _ e Pedro Afonso dispunham, separadamente, de 2 
estabelecimentos de segundo grau, com, respectivamente, 5 e 11 turmas. 
Palrneirante e Itapiratins não contavam com escolas de segundo grau. 

No Estado do _ Maranhão, o município de Imperatriz possuía mais de 45- 
escolas municipais e estaduais que atendiam -os estudantes de 1 ° e 2º graus. As 
escolas.rurais são de responsabilidade do poder municipal. Duas unidades de ensino 
superior preparavam os futuros profissionais da cidade e região, em uma dezena de 
cursos (sendo uma delas Federal e a outra Estadual). E no município de Estreito 
havia uma rede de estabelecimentos de ensino composta por mais de 20 escolas que 
atendem alunos em nível de 1 ° e 2° graus. 

Como se pode notar, no conjunto dessa área de influência, o sistema de ensino 
atende parcialmente até o segundo grau e, cm menor escala, o terceiro grau. 
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QUADRO 1.2 - ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS POR GRAU, SALAS E TURMAS DOS MUNICf PIOS 

, "" •. 1 

DA AREA DE INFLUENCIA DIRETA 
Mlinil'fpio 1 ESTJ\IIEl.ECIMENTOS SJ\IAS TURMAS r 

l'llt 11 21 ' TOT,ll. TOTJ\l.1 l'Ri1 I' ü" 21 
t f 1 GIUU GRAll 

' l 
Gllt\ll GRAU 

1 

RIO t\lUGllA[1\ 
Anmnil 1 9 1 27 

1 - - - - 
Cot'.ilirJho - 1 - - 

1 
- - - - 

'casl~nra 2 .'; 1 19 :J7 2 J2 J 

Aruguarcmu 11 ,1 1 
1 

.16 
1 

90 14 
·I 

68 8 

Couto M.i~l1thàcs 2 

1 

22 1 4J 70 J 4 6:1 :1 

Conl'CÍ1,"ilii do 1\rai;m1ia 
1 

l'a li J)'.i n:o ,5 1!!0 í 20 1 2.1 J9 

1 

ó 1 JJ J 
1 1 

,\nt~ uunâ 1 1 fo 1 2 17 J6 7 28 1 

Xamhiu.i :; 1 6 1 74 140 10 120 10 
."í 111 2 - - - - j - 

EIXO 'IOCNfl'INS 

1 

1 • 1 
Mir.in:nm 
lora 11\ li 1ia l."í (, I ·1 1 e, 1 24 2 20 2 

Tupirai lns 22 1 42 1 
1 41 2.1 - - 

1'ah11drai1lr: 2 10 1 16 151 54 92 5 

Filmli:lliu 1 .n - J(, 125 4 116 5 
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1.3 SAÚDE 

1.3.1 Área de Influência Direta 

1.3.1.1 Rio Araguaia 
Neste eixo estão na área de influência direta os municípios de Cocalinho, São 

Félix do Araguaia, Santa Terezinha e Luciara no Mato Grosso, Santa Maria das 
Barreiras, Conceição do Araguaia e São Geraldo no Pará, Aruanã e São Miguel do 
Araguaia em Goiás e Caseana, Araguanã, Couto Magalhães, Pau D' Arco e Xambioá 
no Tocantins. 

Em Aruanã o processo de municipalização da saúde arrasta-se lentamente e o 
quadro na assistência e na promoção da saúde é muito preocupante, fazendo 
ressurgir doenças historicamente controladas, como a tuberculose e a hanseníase. 

A deficiência do sistema de saúde pública em Aruanã aliada às doenças 
ressurgentes e a endemias regionais coloca em risco toda a população, isto tudo 
somado à carência de saneamento básico urge por uma tomada de decisão do poder 
público nas 3 esferas de governo no sentido de efetuar ações práticas, com uma 
estruturação da rede física, dos recursos humanos e de implantação de programas 
comunitários de promoção da saúde da comunidade. 

O município conta com apenas um hospital, que é público, com apenas 02 
leitos, estando bem abaixo do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. 

A estrutura da secretaria municipal de saúde é bastante precária para o 
atendimento às necessidades da população, principalmente da mais carente, sendo 
comum o deslocamento, via ambulância, para Goiânia nos casos mais urgentes e 
especializados 

São Miguel do Araguaia possui somente um hospital da rede pública , com um 
total de 42 leitos. Segundo a Secretaria de Saúde local, o prédio do hospital não é 
próprio. 

Na rede privada, o município possui 02 hospitais conveniados com o SUS, com 
um total de 68 leitos. Existem nas duas redes de atendimento 09 médicos, sendo a 
maioria na área de clínica geral. 

O alto índice de incidência da hanseníase e a ocorrência de tuberculose, é outro 
dado que corrobora com a precariedade de vida da população em termos de 
condições de saneamento, habitalidade e higiene. 

Mesmo dispondo de 03 hospitais, 01 posto de saúde, 03 laboratórios de 
análises clínicas, 08 clínicas odontológicas, 05 consultórios dentários (práticos), 01 
posto da SUCAM, 07 farmácias e um posto de Assistência Social, a questão de saúde 
em São Miguel do Araguaia é problemática e a população é ainda muito carente de 
atendimento médico-hospitalar. 

No Distrito de Luís Alves o município mantêm um posto de saúde com uma 
auxiliar de enfermagem com atendimento de enfermagem a nível primário. 

Em Cocalinho a comunidade conta com um hospital público com 03 médicos, 
01 odontólogo, 01 enfermeira e 03 auxiliares de enfermagem, com disponibilidade 
de 10 leitos cadastrados pelo SUS. 
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O sistema de saúde no município ainda é bastante precário. Os casos mais 
graves ou urgentes são transferidos para Mozarlãndia, ou mesmo Goiânia, ambas 
no vizinho estado de Goiás. 

Alguns programas como o controle de epidemias são executados através de 
campanhas de imunização de rotina promovidos pelo Ministério da Saúde. 

A vigilância de saúde é ainda muito incipiente necessitando de uma estrutura 
mais organizada de controle de zoonoses, vigilância epidemiológica e avaliação mais 
precisa dos agravos. 

Em São Félix do Araguaia a saúde está municipalizada e estruturada em 
termos de programas de saúde, estando em andamento o PACS - Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde e em implantação a vigilância sanitária e 
epídemologica. 

O município conta com um centro de saúde municipal e dois hospitais 
particulares conveniados com o SUS - Sistema Único de Saúde. 

Em termos de agravos a saúde, o município tem tido um avanço significativo 
de casos de hanseníase e de tuberculose, que são hoje as principais preocupações das 
autoridades locais. A tuberculose tem acometido principalmente a comunidade 
Indígena. 

A saúde em Luciara está estruturada em 12(doze) estabelecimentos de saúde, 
sendo apenas um hospitalar com disponibilidade de 06(seis) leitos, e uma unidade 
particular conveniada com o SUS. A resolutividade é pequena, os casos de média e 
alta complexidade são referenciados para São Félix do Araguaia. 

A atuação do município é a nível primário resumindo-se à consultas, 
dispensação e pequenos procedimentos. Está em estudos a implantação do PACS. 

Em Santa Terezinha apesar de apresentar as mesmas carências a ação do poder 
público é melhor, havendo a disponibilidade de 18 leitos públicos na única unidade 
hospitalar do município. , 

Nessas três cidades no mato Grosso, São Félix, Luciara e Santa Terezinha, 
pertencentes a microrregião norte do Araguaia, as ações de proteção, promoção e 
recuperação da saúde são muito tfmidas o que pode ser demonstrado pelo 
percentual de óbitos em menores de 01 ano entre 1992 a 1995 que, em Luciara foi 
de 33%, em São Felix foi de 16,6% e em Santa Terezinha 21,9%. 

No município de Cascara há um hospital com 12 leitos em péssimo estado de 
conservação construído pelo Estado; a manutenção e despesas com servidores são 
feitas pelo município em parceria com o Estado. No município não existe laboratório 
de análises clínicas e nem atendimento odontológico, existe apenas um profissional 
da área, um médico. Na zona rural não há postos de saúde. 

Não se tem dados quanto ao índice de mortalidade infantil e ao percentual de 
desnutrição. 

Os principais programas de atendimento são: hipertensão (idosos), 
atendimento a gestantes e às crianças. 

O conselho Municipal de Saúde está em fase de implantação, portanto a saúde 
não é municipalizada. 
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Em Araguacema a rede física de Saúde é composta por um hospital particular 
conveniado com o SUS com disponibilidade de 11 leitos, e um posto de Saúde 
municipal que presta um _atendimento básico, consultas, e pequenos procedimentos 
e vacinas. Neste atendimento o município dispõe de 01 médico, 02 enfermeiras, 01 
odontólogo e 02 auxiliares de enfermagem. O único programa de saúde executado é 
o de prevenção à dengue com o apoio da fundação Nacional de Saúde. 

Santa Maria das Barreiras , na área da saúde, conta com dois estabelecimentos 
públicos. sendo um hospital com 10 leitos e um posto de saúde onde atuam 03 
médicõs, nas especialidades básicas, 02 odontólogos, 01 enfermeira e 06 auxiliares. 
O sistema local é de baixa resolutividade, os casos de média e alta complexidade são 
referenciados para Conceição do Araguaia. 

Em Conceição do Araguaia o sistema encontra-se cm fase de estruturação e 
implementação dos serviços já existentes de acordo com os princípios e diretrizes 
estabelecidas pelo SUS -Sisterna Único de Saúde. Atualmente o município dispõe de 
hospitais conveniados que atendem a clientela encaminhada pelas unidades públicas, 
estadual e municipal. Cada nível de governo é gestor de seu órgão no.município. 

A nível estadual a SESPA -Secretaria de Estado da Saúde do Pará, tem em 
Conceição do Araguaia a sede do 12'' Centro Regional de Saúde, composta por 
organismos públicos, filantrópicos e privados, possuindo em sua área de 
abrangência 9 municípios, articulando as ações de saúde e incentivando a 
municipalização, executa as ações de vigilância sanitária, coordena o PACS - 
Progrãma de Agentes Comunitários da Saúde , treinamento/reciclagem de recursos 
humanos, tratamento fora do domicílio (TFD) e com sua nova estrutura 
organizacional coordenará o programa de endemias, ora executada pela FNS; possui 
ainda na sede uma unidade mista de saúde, com atividades a nível ambulatorial, 
diagnóstico e controle dos programas de pneumologia sanitária, dermatologia 
sanitária, análises clínicas, consultas odontológicas e palestras explicativas. 

A nível municipal a cidade conta com 1 centro de saúde com 2 consultórios 
médicos, 1 consultório odontológico, farmácia, sala ce imunização e sala de 
curativos. 

São realizadas ações de prevenção do câncer ginecológico, consultas em clínica 
médica e ginecológica, 3 postos de saúde na zona urbana e 6 na zona rural. 

A rede privada atualmente conta com 3 hospitais sendo 2 privados 
conveniados e 1 filantrópico não conveniado num total de 17 leitos. Os doze 
primeiros mantém convênios com a Celpa, Correios, SUS, Telepará, Ipasep, IBGE e 
outros. 

Na área de vigilância da saúde apenas a vigilância sanitária está razoavelmente 
estruturada, principalmente no controle de alimentos, já a vigilância epidemiológica 
é inexistente. 

Alguns programas de saúde estão atualmente sendo desenvolvidos como a 
assistência à saúde da mulher, da criança, do idoso e do adolescente, ainda, com 
algumas deficiências. 

Além das endemias regionais podemos destacar no município de Conceição do 
Araguaia a hepatite infecciosa, a malária, a hanseníase e o sarampo. 

Entre as doenças de controle e tratamento restaram a tuberculose, 20 casos em 
controle com uma média de 2 casos ao mês, e a hanseníase, com 178 casos em 
controle com uma média de 8 casos diagnosticados ao mês. 
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As afecções respiratórias agudas, pneumonia, diarréia e verminoses destacam 
se, acometendo principalmente as crianças de 1 a 4 anos. 

Para atendimento à saúde da população o Município de Pau D' arco dispõe de 
01 Posto de Saúde (Fundação Nacional de Saúde) que faz distribuição de 
medicamentos e 01 hospital (Secretaria Estadual da Saúde) equipado, porém não 
possui médicos. 

As doenças prevalecentes no município são a leishimaniose, escabiose, gripes, 
hepatites e malária. 

O índice de mortalidade infantil é de 15%, sendo suas principais causa a 
desidratação e a pneumonia. 

É desenvolvido o programa de atendimento à criança a gestante e a puérpera, 
desenvolvido pela Fundação Nacional de Saúde, através de um auxiliar de 
saneamento e um técnico de enfermagem. 

Em Araguanã a estrutura de saúde resume-se a um hospital público com 
disponibilidade de 1 O leitos com atendimento médico duas vezes por semana e 04 
auxiliares de enfermagem que atuam em programas de rcidratação oral e vacinação. 

Xarnbioá, seguindo as premissas básicas do Sistema Único de Saúde - SUS, que 
tem como fator importante a municipalização, entrou no processo sendo portanto o 
gestor do sistema no município. A municipalização deu-se no nível "incipiente". 

A rede física conta com um centro de saúde mantido pela Fundação Nacional 
de Saúde, um centro de Saúde Municipal e 02 postos de saúde, sendo um na área 
urbana e outro na zona rural. 

O sistema de saúde no município é de baixa resolutividade, realizando apenas 
consultas e pequenos procedimentos. Estão sendo executados alguns programas 
como o controle de epidemias, principalmente o Dengue com imunizações de rotina 
e nas campanhas do Minist~rio da Saúde. 

A vigilância de Saúde é bastante precária não havendo estruturas 
organizadas de vigilância sanitária, controle de zoonoses e a vigilância 
epidemiológica também é deficiente, o que compromete uma avaliação mais precisa 
dos agravos devido a notificação ser, por conseqüência, precária. 

Além das endemias residuais .são freqüentes, no município, além de 
verminose e diarréias já citadas, a tuberculose, hanseníase, hepatite, dengue, malária 
e DST/AIDS. São notificados também significativos casos de acidentes com animais 
peçonhetos, 

Em São Geraldo existem 02 hospitais, um é público, com 10 leitos 
credenciados pelo SUS, e outro particular. Na cidade atuam 03 médicos, uma 
enfermeira e duas auxiliares. Não há atendimento odontológico. Os principais 
agravos notificados são de infecções intestinais e a malária é endêmica na região. 

Os quadros a seguir, resumem a estrutura, física e de pessoal, das cidades 
descritas anteriormente. 
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1.3.1.2 Rio das Mortes 

Nesse eixo está englobado o município de Nova Xavantina cuja estrutura de 
saúde é referência para os municípios vizinhos, embora apresente carências tanto 
em termos de promoção da saúde quanto de assistência ao doente. As ações no 
município tem-se restringido às ações básicas, não havendo unidades públicas com 
internação, ficando essa atividade com a iniciativa privada conveniada com o SUS. 

O município conta com 109 leitos cadastrados no SUS, todos pertencentes à 
rede privada, distribuídos em duas unidades, ficando a ação do poder público em 06 
Centros de Saúde com procedimentos básicos em Clínica Geral, Pediatria e 
Ginecologia. 

Os recursos humanos na área de saúde também apresentam carências e 
são representados por 06 médicos, 04 odontólogos, 02 enfermeiras, 25 auxiliares de 
enfermagem e 12 outros profissionais. 

1.3.1.3 Rio Tocantins 

No Tocantins estão na área de influência direta os municípios de Miracema, 
Tocantínia, Tupiratins, Palmeirante, Filadélfia, Babaçulãndia , Itapiratins, Pedro 
Afonso, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Estreito e Carolina. 

Miracema do TO conta com 05 Postos de Saúde, uma policlínica municipal, 
uma maternidade, um hospital particular e um regional público, 06 consultórios 
odontológicos sendo dois públicos. Estão cadastrados no SUS 98 leitos com 30 
públicos. Quanto aos recursos humanos o município conta com 13 médicos, 05 
odontólogos, 05 enfermeiras, 75 auxiliares e 21 outros profissionais. 

QUADRO 1.3 - ÓBITOS DE RESIDENTES -TOCANTINS 

ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA E ANO DE ÓBITO 

MUNICÍPIO: MIRACEMA DO TO 
Período: !.992-1.995 
Faixa Etária 1992 1993 1994 1995 rotai 

TOTAL 52 61 36 6(, 215 
Menor 1 ano J 7 3 5 18 
1-4 anos o 1 o 1 2 

10-14 anos 1 o o o 1 
15-19 anos 1 1 3 2 7 
20-29 anos 1 5 3 1 10 
30-39 anos 5 8 2 1 16 
40-49 anos 7 1 1 6 15 
50-59 anos 11 l :2 2 5 30 
o0-69 anos 7 i :i 8 27 
70-79 anos 8 Q 11 12 40 
80 e+ anos B 8 6 24 4ó 
Idade ian o ::?. o 1 3 

fonte: Sistema de lnformações sobre mortalidade 1SIM) - SUS 
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O quadro acima mostra que o número de óbitos tem se mantido mais ou 
menos constante, sendo importante realçar o índice de mortalidade em menores de 
um ano que é de quase 10% nos quatro anos observados. Outro dado importante, 
segundo informações do Ministério da Saúde, é ~ alto índice de óbitos por sinais, 
sintomas e af ecções mal definidas que chegam a quase 50~o do total, o que demostra 
falhas no atendimento e na assistência à saúde. 

.. 
Em Tocantínia não há unidade hospitalar, o atendimento à saúde é feito em 

posto de saúde com assistência médica básica e odontológica. São realizados apenas 
consultas e pequenos procedimentos ambulatoriais através de 03 médicos, 01 
dentista e 03 enfermeiras. O município conta com o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde. 

Em Tupirama não há assistência médica, um posto de saúde está em 
construção, a única ação de saúde é 'o Programa de Agentes Comunitários de saúde 
coordenado por uma enf errneira, os principais agravos são as verminoses e 
recentemente houve um surto de dengue, estando atualme_n~e sob controle. 

Pedro Afonso conta com uma estrutura razoável de saúde através de dois 
hospitais e um pronto socorro num total de 63 leitos cadastrados no SUS, desses 40, 
são públicos. Para o atendimento à saúde existem 08 médicos, 04 odontólogos, 02 
enfermeiras, 30 auxiliares e 10 outros profissionais. 

Está sendo implantado o Programa os Agentes Comunitários de Saúde com o 
objetivo primeiro de uma campanha de prevenção ao dengue. 

Em Bom Jesus do Tocantins não há unidades de saúde, ficando as ações 
restritas a uma enfermeira, recentemente contratada, que está tentando implantar o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, com o objetivo inicial de 
combate ao dengue. 

Tupirantins conta com apenas um posto de saúde com assistência de 01 
médico de Guaraí que atende todas as tardes, existindo ainda 06 auxiliares de 
enfermagem. Não há assistência odontológica. Os principais agravos são a 
verminose, gripe alérgica e eventualmente a malária. - 

O município de ltaparatins conta com dois estabelecimentos, de saúde, sendo 
um hospitalar com 08 leitos, para o atendimento existe urn médico, uma 
enfermeira, uma técnica em enfermagem e um odontólogo, além dos auxiliares. Está 
em andamento o PACS que atua na promoção da saúde, assistência à gestante e à 
criança com o programa do leite. Os principais agravos são as verminoses e não há - 
nenhuma epidemia significativa no momento. 

Palmeirante tem apenas um posto de saúde e, no momento não conta 
com médico, executando apenas procedimentos primários a nível de enfermagem, 
existe uma enfermeira e 03 atendentes, há, também um odontólogo que atende no 
posto. Está cm andamento o programa de combate a dengue executado pela 
Fundação Nacional de Saúde. 

Em Babaçulãndia existe uma unidade de saúde administrada pela 
fundação Nacional de Saúde - FNS e uma unidade municipal sem internação que 
conta com os serviços de 01 médico, 02 auxiliares de enfermagem, um.odontólogo e 
uma enf errneira padrão. Estão sendo executados programas de vigilância sanitária e 
campanha contra febre amarela e dengue. Recentemente houve um surto de raiva 
na cidade devido a presença de morcegos hematófagos que, atualmente, esta sob 
controle. 
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O município de Filadélfia conta com uma unidade da FNS, um hospital 
municipal e um pronto socorro filantrópico, com .20 leitos cadastrados no SUS. Para 
o atendimento existem 03 médicos, 01 enfermeira, 01 odontólogo e 06 auxiliares de 
enfermagem. Está em execução o programa de alerta sobre DST / AIDS e a campanha 
contra o Dengue. 

_ Estreito conta com um hospital regional municipalizado com 26 leitos, 
03 clínicas particulares com 2·7 leitos cadastrados no SUS, 02 postos de saúde e 04 
clínicas odontológicas. Atuam no município 06 médicos, 04 enfermeiras, 02 
odontólogos e cerca de 40 auxiliares. Está em execução o programa de combate ao 
dengue. 

1.3.2 

Em Carolina existem 02 postos de saúde, 01 hospital municipal com 26 
leitos e 01 hospital particular conveniado com 28 leitos, na área de recursos 
humanos o atendimento é executado por 05 médicos, 02 odontólogos, 02 
enfermeiras e cerca de 40 auxiliares. Está em execução o PACS, com atuação na 
saúde da mulher e da criança, prevenção ao câncer ginecológico e eventualmente no 
combate ao Dengue. 

Área de Influência Indireta 

1.3.2.1 Eixo Ri_o Araguaia 
Nesse eixo estão compreendidas as microrregiões Rio Vermelho e São Miguel 

do Araguaia em Goiás, Médio Araguaia e Norte Araguaia em Mato Grosso, 
Miracema do Tocantins e Araguaína no Tocantins e Conceição do Araguaia e 
Redenção no Pará, englobando os municípios de Aruanã, Britânia , Jussara , Nova 
Crixás e São Miguel do Araguaia, respectivamente em Goiás, Araguaiana, Barra do 
Garça e Coalinho e Ribeirão Cascalheira, Luciara, São Félix do Araguaia e Santa 
Terezinha, respectivamente em Mato Grosso, Araguacema, Bernado Sayão, Cascara, 
Couto Magalhães, Guaraí, Miracema do Tocantins e Formoso do Araguaia e 
Araguaína. Arapoerna, Babaçulãndia, Filadélfia e Xarnbioá, respectivamente, no 
Tocantins e Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Santana do 
Araguaia e Rio Maria, São Geraldo do Araguaia e Xinguara, respectivamente, no 
Estado do Pará. 

Na região abrangida pelo Estado de Goiás, existem 63 estabelecimentos de 
saúde, sendo 05 Postos de Saúde, 19 Centros de Saúde, 02 unidades mistas, 23 
Hospitais, 04 Ambulatórios/clínicas e 100 de Diagnóstico e Terapêutica. Estão 
cadastrados no SUS 423 leitos, sendo 327 privados e 96 públicos. 

No Mato Grosso são 55 estabelecimentos de saúde, sendo 10 hospitais, todos 
particulares. Estão cadastrados no SUS 381 leitos e desses apenas 18 são públicos. 

Em Tocantins nas microrregiões englobadas existem 94 estabelecimentos de 
saúde, sendo 26 Hospitais com 936 leitos cadastrados no SUS. 

No. Pará existem 42 estabelecimentos de saúde, desses 1 O são Hospitais, com 
uma disponibilidade de 404 leitos cadastrados no SUS. 

1.3.2.2 Eixo Rio das Mortes 

Na área de influência indireta existem 35 estabelecimentos de saúde, sendo 9 
postos de saúde, 14 centros de saúde, 9 hospitais e 3 de diagnóstico e terapêutica. 

Em relação aos leitos cadastrados no Sistema Único de Saúde 302 .desses leitos 
14 são públicos e 288 privados 
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A região está acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde 
quanto a relação população/nº de leitos, isso não significa que a saúde está bem 
servida, em função principalmente da quase ausência do setor público na assistência 
hospitalar, somente em Novo São Joaquim há hospital público. 

- 
1.3.2.3 Eixo Tocantins 

Esse eixo conta com 66 estabelecimentos de saúde, desse total 14 são hospitais, 
com disponibilidade de 58 7 leitos 254 públicos e 3 33 privados. 

Os quadros a seguir, resumem a estrutura, física e de pessoal, das cidades 
descritas anteriormente. 

QUADRO 1.4-A - NÚMERO DE LEITOS CADASTRADOS NO SUS 
MU:\ICÍPIO LEITOS 

Total Estadual Mumcipal Partrcular l·1lantróp1ca Com unitária 

RIO ARAGUAIA -- Cocalinho 10 10 ...... 

Bandeirantcttjistritost 
Luís AIVL'~ (Distritos) 
São Félix :it, :i(i 

l.uciara (l o o o o o 
Santa Terczinha (, (' 

S. Ma. Das Barreiras 10 10 

Caseara 12. 1 '.!. o o o o 
Aruauacema 11 11 
Couto Maaalhães 20 20 

Conceição do Araguaia 177 20 157 
Pau D'Arro o o o o o o 
Arauuanã 10 10 
Xambioã f>2 37 25 
São Geraldo do Araauaia 10 10 
Aruanã 1 (' lf> 

RIO DAS MORTES 
Nova Xavantina 109 - 109 
Total da reaião 50Q 119 lt, 3(,4 o o 

lontc: SESAU'TO 

QUADRO 1.4-B - NÚMERO DE LEITOS CADASTRADOS NO SUS 
MU:\ICÍPIO LEITOS 

lotai Estadual Municipal Partscular Filantrópica Comunitári 
a 

RIO TOCA.'\TINS 
Miracema 98 30 68 

Tocantinia o o o o 
Tupiratins o o o o 
Palrneirante o o o () 

Filadélfia 20 20 
Babaçulândia o o o o 
ltaniratins 8 tl 
Pedro Aíonso t,3 40 2.l 
'l upirama o o o o 
Bom jesus do TO o o o () 

Estreito ,';3 2ó 
., _ _ , 

Carolina M 26 40 
Total da região .108 ] '1') 20 loó 

fonte 51:.SAU.TO 
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QUADRO 1.5-A - PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 
MU:\ICÍPIO PROFISSIO:\AIS 

Méd Enf Odon Aux Enf Outros 
RIO TOCA'\TI;-..:S 
Miracema 13 os 05 75 2 1 

Tocantínia 03 01 - 01 08 04 

Tuniratins - 01 02 

Palrneirante 01 01 03 Ol 
Filadélfia - OJ 01 01 Ot> 
Babaculãndia 01 01 01 02 01 
Itaniratins 01 01 01 Ol 
Pedro Afonso 02 04 30 10 
Tupirarna 01 04 
Bom jesus do TO -- 

01 Ol 
Estreito Ot, 04 02 40 
Carolina O'i 02 02 22 20 
Total da região - 41 2.0 18 190 ht, 

l-ontc: Sl:SAU,TO. 

QUADRO 1.5-B - PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 
MU:\JCÍPIO PROl'ISSI O:\AJS 

- 
Med Enf Odon Aux Enf Outros 

RIO AIUGUAJA 
Coca linho 0.1 01 01 o.s 
Bandeirantes ( Distritos) oa 
Luiz Alves (Distritos) O:.! 
sae Félix Ot, 02 03 08 Dó 
Lucrara 01 01 04 oz 
Santa ·1 crezinha 03 02 02 12 
S. Ma. nas Barreiras 03 01 02 0(, 04 
Cascara 01 02 
Arauuacerna 01 02 01 02 
Couto Magalhães O.l 01 01 
Conceição do Araguaia 13 01 02 24 1 t, 
Pau D'Arco 01 03 04 
Arauuanã Ol 04 
Xarnbioã 05 o 02 10 
São Geraldo do Araguaia 03 01 02 
RIO DAS MORTES - 
;-.;ova Xavantina Oó 02 04 25 12 
Total da região 'i 1 12 10 109 45 
Fonte: SESAU/TO. 

1.4 ALIMENTAÇÃO 

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

Tradicionalmente, tem-se afirmado que o brasileiro come mal. Não que a 
qualidade seia ruim ou 'até mesmo a quantidade insuficiente, é que os hábitos 
alimentares e a maneira de se preparar a comida é que estão errados, segundo os 
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nutricionistas. Afora a parcela da população carente, os brasileiros tem em sua mesa 
produtos ricos em proteínas e vitaminas. Como relatam aqueles especialistas, perde 
se muito do teor protéico e vitamínico no momento do preparo, justamente pelo 
calor ao qual esses produtos são submetidos. 

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

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

Verifica-se que na região, assim como, em várias outras do país, se faz 
necessário um programa de orientação às pessoas para que corrijam ~cus hábitos 
alimentares a fim de que possam melhor usufruir das qualidades protéicas e 
vitamínicas dos produtos consumidos. 

1.5 CULTORA E LAZER 

Embora grande parte dos núcleos urbanos situados ao longo do trecho de 
empreendimentos urbanos situados ao longo do trecho do empreendimento 
guardem um rico acervo cultural a ser preservado, pouco ou quase nada se 
constatou, de forma efetiva, em termos de ações do poder público, que seia 
municipal estadual ou federal, no sentido de manter ou estimular .o zelo a estas 
riquezas. 

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

As festas religiosas mais importantes nestas cidades são as de seus respectivos 
santos padroeiros como ocorre por exemplo em Tocantínia com os f esteios de São 
Sebastião; em Miracema com as festas em homenagem ao Divino; em Pedro Afonso 
em honra ao padroeiro São Pedro; em Tupiratins em favor de São João Batista; em 
Babaçulândia cuia padroeira é Nossa Senhora do Rosário de Fátima; em Filadelfia 
com a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Pau d' Arco com os festejos de 
São Domingos. Em algumas das cidades os f esteios religiosos tem íntima ligação 
com o rio e são realizadas procissões de barcos na qual levam à frente o santo 
protetor. Entre essas cidades está Aruanã, cujos festejos deste ano estão registrados 
no anexo fotográfico do presente estudo. Em algumas dessas manifestações 
constata-se um fato que se evidência em determinadas regiões do país, que é o 
sincretismo religioso. É comum o santo festejado receber homenagens de várias 
seitas e por vezes até em uma mesma solenidade. 

As tradições culturais estão presentes também na variada manifestação 
folclórica destas cidades com marcante característica regional. São expressões destas 
tradições os folguedos de: Lindô, Salambisco,· Sússia, Bumba-Meu-Boi. _ 

São importantes também os festejos associados ao mês de Junho quando 
nestas cidades acontecem variadas quermesses que adquirem formatos diferentes em 
cada região. 
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A habilidade artesanal é também passada de geração à geração. Esta tradição 
se manifesta especialmente nas cidades localizadas nos trechos do empreendimento, 
situados nos estados de Tocantins, Maranhão e Pará. O trabalho com fibras palhas 
de babaçu, taquaras, tabocas, buriti, cerâmica e madeira na confecção de utensílios 
de caráter utilitário, revela a habilidade do homem da região que é repassada de pai 
para filho. 

Algumas cidades conservam verdadeiras jóias da arquitetura da época do 
Brasil Colonial, como são os casos de Carolina no Maranhão e Pedro Afonso no 
estado do Tocantins, com suas igrejas e casarões seculares. A igreia de Conceição do 
Araguaia, no Pará, tem estilo gótico e o convento religioso tem estilo romano. 

A manifestação cênica, se bem que de forma amadorística. se faz presente em 
algumas das cidades no trecho do empreendimento. Vários grupos de teatro amador 
começam suas atividades graças as iniciativas de pessoas idealistas. Poucos são 
aqueles que conseguem se manter. Por não encontrarem apoio financeiro ou por 
absoluta falta de um teatro onde possam se apresentar, esses grupos acabam se 
dissolvendo. Em Miracema do Tocantins e cm Conceição do Araguaia esses grupos 
persistem e continuam se apresentando em palcos improvisados, encenando, quase 
sempre, peças ligadas a história regional. 

A carência de equipamentos de expressão cultural nestas cidades é quase total. 
Os poucos locais adequados ao desenvolvimento dessas atividades são acanhadas 
bibliotecas, mantidas pelos colégios e ou pelas prefeituras municipais, cujos acervos 
bibliográficos são insuficientes e em grande parte desatualizados. Umas poucas 
excessões ocorrem como por exemplo com o museu ornitológico em São Geraldo ou 
a Galeria Pró-Arte em Conceição do Araguaia. 

Em São Félix do Araguaia há um projeto de criação do Museu Histórico e 
Cultural do Centro-Oeste. Este projeto prevê uma mostra viva de toda 
biodiversidade, bem como o resgate da conquista desta parte do Brasil Central. Terá 
como objetivo atender estudantes e pesquisadores interessados em conhecer melhor 
os valores históricos e naturais da região. 

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

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

Bem de acordo com sua cultura e suas tradições a vida das pessoas flui num 
rítmo calmo, muito diferente da maneira competitiva da cidade grande, sendo 
possível manter o bate-papo na praça, que não deixa de ser uma forma de 
entretenimento e de um relacionamento de amizade e harmonia .. 

São nessas conversas na praça ou no bar da esquina que se planeja o lazer do 
fim de semana. Programam-se pescarias, banhos de cachoeiras, visitas à grutas ou 
churrascos nas chácaras e fazendas da região. 
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Fazem parte do lazer do p.ovo festas religiosas que na maioria das vezes 
promovem quermesses onde ocorrem brincadeiras, bingos e concursos. E ainda de 
folguedos de origem folclórica que, ligados à suas tradições, envolvem encenações e 
danças. 

Além do rio com suas praias, em algumas das cidades, a população dispõe 
ainda de outras opções de lazer como grutas, cachoeiras, serras etc. 

Em Carolina por exemplo há no município várias quedas d'água em ambientes 
de rica beleza natural. Entre as atrações mais visitadas estão o Ribeirão da Farinha 
(Pedra Caída), e o Rio ltapecuruzinho com suas cachoeiras. Em São Geraldo do 
Araguaia há a Serra das Andorinhas, em Filadélfia a Reserva Ecológica da Bica, em 
Babaçulândia a população de diverte também na Cachoeira do Jenipapo e em 
Xambioá as opções de lazer da comunidade são além do rio, a caverna e a cascata da 
chapada. 

As cidades maiores como Carolina, Conceição do Araguaia, Miracema entre 
outras dispõem ainda de clubes sociais e recreativos, além de quadras de esportes e 
campos de futebol. - 
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QUADRO 1.6-A - lAZER, TURISMO, PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E ~ULTURAL 
M,\NllT.STi\.ÇÕ\:.S E<lllll'1\MENTOS 

Mll~ ICÍ PIO CUL TlllMIS M1\N I FEST AÇÕES ATIVm,\l>ES DE LAZEI! lllWANOS 

l'olclorrs Outras RLUGIOSJ\S Rio C1rhol'irn~ ~sporll's Outras Sim Niio 
' 

RIO /\Rt\Gll1\IJ\ 

Aruanã X X X X X X X 

Coculinho X X ' 
,. 

' ., 
llamkiranle, (Nova (rixa~) X X X 

Luís i\lws (S. Miguel t\rni;. I X X X X X X 

S.1<1 1 élix X X X X X X X 
' 

l.uciura X X 

Santa Fere zínha ' X X 

S. M,1. n,1s llarrl'iras X X X 
' 

Casrnra X X 

/\rui; uuccmn X X X 

Couto Mai;;ilhiks . X X X 1 

Com cição tio Araguaia X X X X X X X X 

Pau I)' An.o X X X X X 

,\r.igu.imi X X X X X 

Xamhioã X X X X X X X X 

São Gera Ido do /\rag uu ia X X X X X 

RIO IMS MORTES 

Nov,1 Xav.mtina X X X X X X X 

·1 otul da rri;ião 

1 O;'<HE: 11\GE : SEl'l.t\N-'I 0-IIIGE 
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QUADRO 1.6-B - LAZER, TURISMO, PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E CULTURAL 
MJ\1' 1 FEST AÇÕES MJ\l'ESTAÇÕES EQJJIPJ\MENTOS 

Mll;'l;ICÍl'IO CllL TLIIUIS RELIGJOSJ\S J\TIVI UJ\llES DE LAZER URIJANOS 

Folclore» Outras Rio Cuchociras Esportes Outras Sim Nilo 

RIO l'OCl'IN IINS 

Mirarcuut X X X X X X X 

li1t:,u1li11ia X X X 

l upirunl ins X X . 
l',1hm·i ru nl e X X 

1 ilmh:lfia X X X X 

ll,1h,l\'lll,111dia X X X 

tt.ipir.mt in-, X X 

l',·d ro . \l,m~o x. X X X X X X 

l upir,1111,1 X X 

Bom Jl·~u~ do ro X X 

raroliml X X X X X X X X 

l ol.rl d,1 n·gifü• 

l l)~ 11:.. JHGL : SLl'IJ\;-,;-·10-JIIGE 
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1.6 TURISMO 

O turismo às vezes acontece de forma espontânea atraindo as pessoas para 
um determinado local, pelos mais diversos. motivos. Também ocorre quando é 
incentivado. Na maioria das vezes o turista se antecipa aos projetos e investimentos 
de infra-estrutura. 

o turismo praticado espontaneamente em Goiás, no Tocantins, no Pará e no 
Mato Grosso tem como principal motivação a beleza de seus recursos naturais, _ 
especialmente aqueles-onde a água está presente. O estudo do ESPAÇO NATURAL, 
com fim turístico abrange aspectos concernentes a CLIMATOLOGIA (clima definindo 
o tipo .de turismo e o turista), a FITOGEOGRAFIA (quanto à importância da 
vegetação na formação da paisagem característica de cada local), a HIDROGRAFIA 

_ (dada a estreita ligação do homem à água e desta com os elementos da paisagem) e a 
TOPOGRAFIA (aspectos concernentes ao relevo). 

Todos os municípios que fazem parte do potencial turístico, ao longo dos rios 
Araguaia e Tocantins, tem como principal fonte de atração o espaço natural ligado 
com a hidrografia. Isto trás consigo, outro aspecto de fundamental e vital 
importância, sobre o uso deste Espaço Natural, ou seia, a prática do turismo tem, 
também, por missão, preservar e educar, de forma que venha compor uma parceria 
de preservação e conservação do ESPAÇO NATURAL. Se não houver a harmonia 
Turismo/Natureza, o homem pode afetar as peculiaridades físicas de uma 
determinada área e destruí-la. O turismo praticado nos municípios abordados, 
iniciou de forma espontânea, atropelando o fluxo de turismo com a infra-estrutura 
básica. A prática vem acontecendo sem um prévio estudo e um planejamento 
específico, orientado para cada município, cujas peculiares são distintas. 

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. 
A temporada, período em que esses rios são visitados por turistas não só de Goiás e 
do Tocantins, mas de várias outras regiões do país, inicia-se em fins de maio e 
estende-se até outubro. Nesta época milhares de pessoas buscam suas centenas de 
praias. Grande parte dessas pessoas ficam acampadas, nas próprias praias, em 
barracas e em ranchos construídos em madeiras e palhas de palmeiras da região. 
Outras buscam acomodações nas cidades localizadas às margens dos rios. 

Tanto em relação ao rio Araguaia como ao rio Tocantins o que se constata é 
que o turismo ali praticado é feito ainda de forma improvisada e espontânea. 
Entretanto o turismo, atividade considerada como a maior industria do mundo cujo 
faturamento em 1995, foi da ordem de US$ 3.4 trilhões, encontra ali um imenso 
potencial a ser explorado. 

Segundo o SEBRAE, no sul, de 1 O empregos gerados um vem do turismo e 
atualmente essa atividade emprega 6 milhões de pessoas, de forma direta ou 
indireta. A previsão de arrecadação de impostos neste ano, neste segmento é de US$ 
1 O bilhões. Portanto a capacidade de geração de empregos e negócios neste setor de 
atividade é enorme. 

Atualmente tem-se o turismo ecológico como sendo a atividade que mais 
cresce em termos de geração de negócios e empregos. O rio Araguaia e o rio 

ESTUDOS 00 MEIO A.'-:TROl'JCO - SOCJO-ECONOMIA 115 



Tocantins, assim como o rio das Mortes, aí estão com quilómetros e quilômetros de 
praias, lagos e matas, um enorme potencial a ser explorado. 

Não se pode afirmar que o turismo que se pratica hoje nesses rios sela turismo 
ecológico. Entretanto, já existe na região envolvida, uma consciência se formando 
quanto ao valor desses ambientes, tanto como reserva ambiental de valor ecológico, 
quanto como fonte potencial geradora de riqueza. Esse pensamento vem sendo 
nutrido e induzido, de um lado pelos órgãos ambientalistas oficiais, pelas 
organizações ambientalistas não governamentais (ONGs) e pela imprensa em geral, 
e de outro pelos estados e prefeituras locais, via interesse econômico. Assim é 
comum, na época da temporada de praia, campanhas desses órgãos e fiscalização 
sistemática dos rios; distribuição de cartilhas e folhetos de orientação, bem como 
visitas a acampamentos por parte das ONGs; projetos institucionais específicos 
dirigidos aos usuários das praias por parte da imprensa; montagem de alguma 
infra-estrutura nos rios e praias por parte dos governos municipais. 

Essas ações tiveram início na década de 80, primeiramente dirigida ao .rio 
Araguaia e posteriormente ao rio Tocantins.i Atualrnente inúmeras campanhas 
visam conscientizar os turistas e as prefeituras têm se empenhado em oferecer aos 
visitantes uma melhor condição infra-estrutural. 

Algumas cidades saíram à frente e hoje são tradicionais pontos turísticos no 
período de temporada. 

Cidades que já exploram o Turismo 

São inúmeras as cidades que já possuem uma modesta infra-estrutura e 
exploram o turismo como atividade econômica, especialmente as ribeirinhas. Grande 
parte dessas cidades, descritas a seguir, tem, ainda, como base econômica, a 
agricultura e a pecuária, entretanto, nos últimos anos, viram surgir, no início 
timidamente, esta nova atividade que é a exploração do turismo. O potencial 
turístico desta região é enorme, graças às suas belezas naturais. 

O relacionamento existente entre o turismo e o lazer deve satisfazer às 
exigências da demanda turística e atender também as necessidades de lazer da 
população residente, tendo em vista que o turismo não vive afastado da população 
local e porque ambos utilizam os mesmos serviços e se beneficiam das melhorias de 
infra-estrutura. O trabalho se estende ainda ao marco institucional em que se 
desenvolvem essas ações e os reflexos que trazem sobre a demanda e os estímulos 
sobre a oferta. São as variáveis que constituem o mercado turístico, ou seja, os dois 
lados .que compõem qualquer mercado, a oferta e a demanda: · 

A atenção mais necessária para esses municípios, explorando este- tipo de 
turismo, onde a natureza está exposta a predadores, tem que ser orientada, 
planejada, acompanhada e fiscalizada para que tenhamos um turista colaborador e 
ciente da sua responsabilidade na preservação da natureza, para que não ocorra a 
destruição e, consequentemente, a morte dos atrativos, 

Pode-se observar que os atrativos turísticos dos municípios· estão ligados ao 
Espaço Natural; especificamente a hidrografia, de forma expressiva. Podemos dizer 
que a hidrografia é o seu principal produto turístico. As cidades relacionadas a 
seguir tem como atração principal as belezas d~ suas praias: 
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No eixo Araguaia 

Aruanã-Go 

Praia da Gaivota 

Praia do Cavalo 

Praia dos Cangas 

Praia Mata Coral 

Praia Acampamento do Sol 

Praia da Farofa 

Ilha de Piratinga 

Cocalinho-Mt 

Praias 

Bandeir an tcs-Go 

Praia da Fantasia 

Luiz Alves-Go 1 
! ' 

Praia da Gaivota 

Praia das Cangas 

Praia Mata Coral 

Praia Acampamento do Sol 

Praia da Farofa 

; 1 

1 1 I , 

1 

1 

Praia do Cavalo 

Ilha de Piratinga 

Praia do Gorgulho 

Praia do Brito 

Praia Vaca Morta 1' 

i 
! Praia Bem Vinda 

Praia Canarinho 

Praia do Foguete 

Praia Entrada do Cai-Cai 

Praia Casa Branca 

Praia Varal 

Praia Três Ilhas 

Praia Chapéu de Palha 
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Praia do Meio 

Praia Remansão 

Ilha do Café 

Lago dos Crixás 

Lago da Montaria 

Lago Tartaruga 

- _Lago do Brito 

São Félix do Araguaia-Mt 

Praia do Morro 

Lago da Pedra 

Lago dos ingleses 

Luciara-Mt 

Praias 

Santa Terczinha-Pa 

- Praias 

Caseara-To 

Lago do Casé 

Os Lagos de Cascara (mais de .400 lagos) 

Praia do Norte 

Praia do Meio 

Praia da Barra 

Praia do Côco 

Praia de João Rocha 

Praia Barreira dos Campos 

Praia do Sol 

Rio do Côco - praias/ilhas 

Santa Maria das Barreiras-Pá 

Praias 

Araguacerna-To 

Praia de Araguacema ou Porto 
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Praia do camaleão 

Praia do Meio 

Praia do Gato 

Praia do Mambuca 

Praia do Chicão 

Praia da Gaivota 

Praia da Madalena 

Araguaia Clube de Pesca 

Conceição do Araguaia-Pa 

Praias 

Cachoeiras 

Grutas 

Pau D'Arco-To 

Praias 

Araguanã-To 

Ilha de Araguanã - e praias 

Praia da Ilha Grande 

São Geraldo do Araguaia-Pá 

Praias 

Cachoeiras 

Reserva da Serra das Andorinhas 

Xambioá-To 

Praia do Murici 

Praia da Ilha-do Campo 

ilha .do Paletó 

Corredeiras de Xambioá 

Poção do Noleto 

Balneário Poção 

Balneário Chapada 

Cachoeira da Cascata 
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Na ilha do Bananal: 

Parque Nacional do Araguaia 

Parque Indígena do Araguaia 

Ecossistemas dos Parques (Fauna e Flora) 

Cerrado e floresta amazônica 

Mata do Mamão (grande reserva florestal) 

Alguns rios - Araguaia / J avaés / Urubu / Randi Toró 

Lago Preto 

Lagoa Sorrocan 

Praia do Formoso 

No eixo Tocantins: 
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Miracema do Tocantins- To 

Balneário do Lucena 

Balneário do Correntinho 

Praia do Funil 

Tocantínia 

' ,.,,,,,, ., 
-·~ 

Praia Mirassol 

Praias '..,; 

Pedro Afonso-To 

Tupirama- To 

Praias 

Praias 

Bom Jesus do Tocantins 
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Praias 

Tupiratins- To 

Praias 

ltapiratins-To 

Praias 

Palmeirante - To 

Praias 
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Filadelfia- To 

Praias 

Babaçulãndia-To 

Praias 
-- - 

Carolina-Ma 

Praias 

Cachoeiras 

r> Estreito-Ma 
r- Praias 

r- 
- Além das cidades localizadas nos dois eixos, várias outras, situadas na área 

de influência indireta, também já são procuradas pelas suas atrações naturais. Entre 
essas podem ser citadas Barra do Garças e Aragarças, no alto Araguaia, Lagoa da 
Confusào(To), às margens da lagoa de mesmo nome, próximo a Ilha do Bananal 
a1em de Marabá(Pa), Palmas(To), Porto Naciona](To) Tocantinópolist'Fo) e 
Imperatrizt Ma). 

O_ turismo de acampamentos, aquele cm que o turista fica acampado na praia 
é bem .rnais significativo do que o turismo nas cidades e o turismo em casas de 
veraneio. Esta constatação foi obtida por uma ONG, (Grupo Nativa, Proteção, 
Pesquisa e Informação Ambiental), em levantamento concluído no ano de 1996. 

No referido estudo, envolvendo o trecho do rio Araguaia, compreendido entre 
Barra do Garças e Luís Alves, o Grupo Nativa levantou uma média de 345 
acampamentos por ano no período de 90/96. A média anual de turistas nesses 
acampamentos foi de 12.536. Pelos cálculos da ONG, considerando o gasto médio de 
RS 30,00;dia, por turista, movimenta-se, apenas em quinze dias de alta temporada 
um valor aproximado de R$ 5.600.000,00. Considerando-se a situação econômica 
dos municfpios envolvidos, tem-se este montante como muito significativo. 

Acampamentos e Turistas, 1990/1996 

r. 
r- 

r: 
r: 

r'· 

r 

r. 
,.-. ACAMPAMENTOS 

r- 
315 

331 

,.-. 

436 

443 

298 

251 

r: 
r. 

346 

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

Todos esses municípios passaram a integrar a AMPTUR - Associação dos 
Municípios com Potencial Turísitico do Brasil.t mapa fluxo turístico) 

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. 

No município de Conceição do Araguaia, por exemplo, há inúmeras cachoeiras, 
com impressionantes formações rochosas e os pedrais de ltaipavas com suas grutas; 
em Xambioá há a Serra das Andorinhas; em Miracema uma reserva de mata junto a 
cidade; em Babaçulãndia as cachoeiras do Jenipapo e da Serra dos Cavalos: em 
Filadelfia a exuberante Reserva Ecológica da Bica e o Rio das Arraias; em Carolina 
mais uma dezena de quedas d'água de rara beleza surgem na rica hidrografia do 
município entre as quais a mais visitada é a de Pedra Caída, no Ribeirão farinha; em 
São Felix com suas reservas florestais ainda inexploradas e a encantadora Ilha do 
Bananal, uma reserva de preservação permanente divida entre o Parque Nacional do 
Araguaia (com 1/3 da área sob a responsabilidade do IBAMA) e a reserva indígena 
Karaiás e Javaés (os outros 2/3 sob a responsabilidade da FUNAI), é um ambiente 
rico em termos de diversidade biológica e que poderia, com limitações e rígido 
controle, prestar-se ao turismo ecológico 

A implantação do empreendimento prevê a desobstrução no leito do rio, na 
rota de navegação. Desta forma abrir-se-á oportunidade para que embarcações 
maiores, com acomodações próprias para abrigar turistas, possam navegar por 
essas extensões do rio como já se faz nos rios da Amazônia e da Bacia do Prata, 
inclusive no Pantanal. 

O diagnóstico, realizado mediante informações secundárias, -bibliográficas e 
visitas rápidas, restringiu-se a uma macro-análise. Assim considerando, pode-se 
concluir dois aspectos, que se contrapõem, o que facilita (positivoj-e o que dificulta 
(negativo): 

Pontos Positivos: 

1 - Já existe um mercado turístico, ou seia, os dois lados que compõem o mercado: a 
oferta e a demanda. 

2 - O potencial turístico da região, de rara beleza, capaz de provocar admiração nos 
mais impedernidos corações. - 

3 - Existe uma enorme diversificação de atrativos turísticos, permitindo as mais 
variadas formas de aproveitamento. 

4 - A grande parte dos atrativos turísticos da região classificam-se como 
ATRATIVOS NATURAIS, abrangendo aspectos concernentes a hidrografia. 

5 - Os atrativos naturais que se relacionam com a hidrografia permitem práticas 
diversas ao lazer, tais como: 

Programas de animação turística, que visam .incrernentar a estada do turista, 
proporcionando-lhe maior bem estar físico e emocional 
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• Passeios ecológicos até o atrativo, em caminhadas, de bicicleta, à cavalo, de jipe, 
moto, charrete, carroça, trenzinho, furgões ... 

•Banhos nos rios, lagos, cachoeiras, cascatas, quedas d'água 

• Pescarias em rios, lagos, lagoas 

-Passeios de canoas, lanchas, veleiro 

-Competíções desportivas aquáticas 

• Praticar canoagem 

• Passeios com esqui aquático 

-Passeios de barco a motor, ou a remo .. 

6 - A riqueza da fauna e flora, e suas diversidades, com exemplos de diversos tipos 
de ecossistemas. 

7 - Gastronomia rica em peixes e frutas da região. 

8 -Artesanato diversificado. (também peças feitas por índios). 

Pontos negativos 

1 - A falta de infra-estrutura básica nos diversos atrativos, e também a falta de 
infra-estrutura turística para suprir as necessidades da própria demanda. 

2 - A falta completa de um planejamento turfstico nos mais diversos atrativos. 

3 - A falta de apoio dos órgãos de turismo, pela carência de recursos financeiros e 
humanos. 

4 - Carência de meios de hospedagem. 

5 - Carência de animação turística, nos hotéis, e programas alternativos para os 
turistas. 

6 - Carência de mão-de-obra especializada. 

7 - Falta de infra-estrutura de acesso aos locais dos atrativos. 

8 - A ausência ou falta de qualidade nos serviços complementares oferecidos; como 
serviços de agências de viagem, restaurantes, bares, órgãos e empresas de promoção, 
informação e ordenação turística. 

9 - Ausência de uma legislação específica para os municípios, referente ao turismo e 
ao uso do solo. 

10 - Falta de pesquisa sobre o perfil do turista. 

11 - Falta de levantamento da demanda. 

12 - Falta de sinalização turística. 
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1. 7 SEGURANÇA PÚBLICA 

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

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

As cidades que possuem quartéis e batalhões independentes são Carolina no 
Maranhão com um efetivo de 30 militares; Miracema, onde há a 6ª companhia e 
Pedro Afonso que sedia a 3ª, no Estado do Tocantins; Conceição do Araguaia cujo 
quarfel abriga ainda a ESFORP - Escola de Formação de Praça, no Estado do Pará. 

As delegacias da Polícia Civil contam com a figura do delegado de carreira e na 
maioria dos casos com um agente e um escrivão. Nas cidades menores onde não há 
o agente, sua função acaba sendo desenvolvida pelo policial militar pertencente ao 
destacamento local. 

Nenhuma das cidades, na área de influência direta possuem corporações de 
bombeiros. Em algumas delas há a presença eventual de um efetivo dos bombeiros 
durante as temporadas de praias, requisitados do batalhão das capi_tais. 

Quanto a organização da defesa civil, apenas a prefeitura de Carolina no 
Maranhão .mantérn um efetivo para tal finalidade. Nas demais cidades recorre-se ao 
efetivo do estado. 

Algumas cidades, como Araguanã, mantém um destacamento policial mirim, 
cuja finalidade é auxiliar na orientação da população e manutenção da ordem 
pública e por outro lado é uma maneira de oferecer uma formação aos menores e 
mantê-los em uma ocupação útil à comunidade. 

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

Entre as cidades no trecho Rio Araguaia/Rio das Mortes, 07 cidades tem· 
estrutura judiciária, enquanto que no trecho Rio Tocantins apenas cinco delas 
dispõem desses órgãos. 
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QUADRO 1.8-A - SEGURANÇA - INFORIV1AÇÕES ADICIONAIS 
~ ILINICÍl'IO (N()JCE ()E CIHMINt\l.lllt\lJE l'HINCIJ't\lS INJ'IV\CÔt:S 

' Bai.\o Médio Alto l.(~ÔCS l'urtos-' Outros 
1 comoruis Roubos 

RIO 1\IUC.llt\lA 1 

Aruanã ' 
j 

' 
Coca linho X ' . ' I' 1\ X 

' 1 
,, 

Bundcirunlcs (Nova Crixus) X X 

l.uís Alves (S. Miguel do Arng.) X X 

S,1o í-élix ' X X 

l.uciara X X 

S,1t1l,1 Tcrczinha 1 X X 

S. M,1. n.i~ l\arrdm~ 1 X X 
' 

Cuseura X X 

Aruguaccmu X X 

Couto M,1g,1lh,ks 
' 

X XI 

Conceição do /\r,1gu.ii.i X X 

l'au I)' Arrn X X 

Ar.1g11a11.l X X 

X,1 mhio,\ X X 

SJo Geraldo do Arnguaiu X 

H 10 t MS MOH I ES 

Nova Xavuntinu X X 

IONIE: SLCRLIARl1\S Ili: J.SlJ\llO - lllr.1: 
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QUADRO 1.8-B - SEGURANÇA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
MUNICÍPIO ÍNlllCI: DE CRIMIN/\UIMl)E l'RINCIP/\IS INl'RACÔES 

llaixo Médio Alto Lesões Furtos/ Outros 
rnrpornis Roubo~ 

RIO 'IOC\N IINS 

Mirarcm.: X X 

·1or,111lf11i.i X X 

l upir.uu in, X 

1',1 l nn-ir.int ,. X 

111.idl'lll.i X X X 

li.ilia~ Ll),1111li,1 X X X 

ll.rpir.rnt irn X 

l',dn, 1\!i,11", X 

1 upir.1111,1 X X X 

110111 .k~ll~ do 1 o X 

blrdlo X X X 

C.1roli11,1 X X X 

l<l~ 11.. SI.( 10:1,\l:J,\S DL LSl,\110 - IJ!c;L 
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QUADRO 1. 9-A - ESTRUTURA DE SEGURANÇA 
l\.lUNICIPIO l'OI.ÍCI/\ MI!.! 1 t\R 1'01.ICI/\ CIVIi. ES IRllr. CORPO I\OMBEIROS DEl"ESt\ CIVIi. 

JUlllCI,\RI,\ 

Destaca- llatalhJo Llcl ivo lkkgailo Elrtivo (Com,1rc.tl Vrfrulos Efl'livo l'o.~lo l:.ldivo 

mcnto 

RIO 1\IV\Gllt\lA 

Aruunâ X 06 01 01. 

Cocalinho X 07 01 04 

llamh-i1a11k~ (Nm•,1 Crixas) X 011 01 01. X 

l.uh !\[\·,·~ (S. Migud ,\r.1g.) X 'º OI O:.?. X 

S:io t .-li-.; X OI! 01 O:.?. X 

l llt"Í,11",I X 02 OI 

S.i11l,1 1, 1t·.dnh.1 X Ol 

S. rvl,1. Das llarrrir,1, X Ol 

(a~l'dí,I X 02. 

,\ra~lléh"l'lll,t X Ol 01 01 X 

Couto /l.·l,1galluks X O.l OI 01 X 

Co11rei~·fü1 do l\r,1guai,1 X .10 01 04 X 

l',111 fl'Ano X 04 01 01 

t\rag u,mJ X O·l 01 01 

X,1111bio,\ X 10 OI 02 

Süo Gcru klo do /\rag ua ia X 05 01 01 

RIO fl/\S MORTES 

Nova Xavantinn X 08 OI 04 

IONIL SI.CltLl,\Rlt\S llL I.Sl,\110 - ll!GI: 
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OUADRO 1. 9-B - ESTRUTURA DE SEGURANÇA 
MUNICÍPIO · po1.íCl1\ 11.111.1 r/\R 1'01.fCIA CIVIi. I.SIIUH. CORl'O HOMHEIROS DEl'ESA CIVIi. 

.1 u rn o Alfü\ 1 

lk.,l,1r,1- ll.il,1111.10 Llctivo lklq,:.ido l:.frl ivo (Com.trc.r) Vdndos Efetivo Posto Eldivo 
mcnto 1 

1{10 llKANIINS 

l\lii.1«·11J.1 X 2~ 01 04 X Sim ' 
' ' I '! ' ' I' 

l 1>t ,llllflli,1 X O<, 01 04 ·X Sim 

l upir.rnt in, X OI OI OI 

l',!1111< i1.111I,· X 0-1 OI OI 

1 il.1d.:lli,1 X rz 02 0-l 

l\.ih,I\ 111,imli,I X 05 01 0.1 
1 

lt.ipir.m! in-. X O,J 01 04 

l'nln, 1\1011~0 X ' 01 10 X 

l'upir.un.t X 01 

Bom J l',u, do 1'0 X 0(> OI 02 

1:,t1•dlu X 07 ' 01 0.1 X 

C'.1rolina X .10 01 0/l X X 

101': 11:. 51 CRL L \111,\S Ili. LS l ,\llO - 11\C;t, 
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1.8 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA 

A investigação sobre as formas de associação contribui para uma melhor 
avaliação acerca do grau de participação da população em organizações coletivas. As 
associações constituem locais privilegiados de integração de interesses comuns, de 
discussão e resolução de questões atinentes à vida das comunidades e mesmo em 
importantes canais de expressão e exercício da cidadania. 

Em praticamente todas as cidades do projeto verifica-se apresença 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 1.232 sindicatos, o que representava 11 % 
do total existente no país. 

Como pode ser observado pelo quadros 5 .12 a 5 .15, Maranhão, Goiás e Pará 
reuniam a maior parte das organizações. A maioria era de base territorial municipal 
e, 53,2%, eram urbanas, com excessão do Estado do Tocantins onde as rurais 
predominavam amplamente sobre as urbanas. 

Quando analisados por tipo, verifica-se o grande predomínio dos empregados 
urbanos e rurais sobre os demais. Em todos os Estados a participação percentual dos 
sindicatos na faixa de 101 a SOO filiados predomina sobre as demais. 

Pelos dados observa-se ainda que foi a partir dos anos 60 que ocorreu um 
grande impulso à criação dessas entidades, principalmente rurais. De fato "trata-se 
de um importante indicador que revela a importância dos processos sociais 
desenvolvidos nos anos 50, dentre eles a intensificação das relações capitalistas no 
campo e a consequente ampliação dos conflitos sociais, com a expansão das 
organizações camponesas, fatores que estimularam mobilizações dos segmentos 
agrários" (Carvalho, 1995: 347). 

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 tem sido prática constante, tem 
causado centenas de vítimas durante os últimos anos. Estas vítimas têm sido 
dirigentes de sindicatos de trabalhadores rurais, líderes religiosos, parlamentares e 
mais recentemente, membros do Movimento dos Sem-terra. 

Ao analisar as intenções das relações do Estado com os Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais, por exemplo, Almeida salienta que "havia um claro objetivo 
de tentar arrefecer as mobilizações camponesas pela tranformação dos organismos 
de representação em núcleo de atendimento médico e assistencial" (Almeida, 1991: 
95). Pode-se dizer que "através de uma série de iniciativas (convênios, programas, 
etc.) o Estado toma para si a tarefa de desarticular organizações camponesas 
autônomas, integrando-as, via estrutura sindical, a um sistema por ele controlado" 
(Carvalho, 1995: 348 ). 
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Esta mesma lógica da relação Estado-Sociedade Civil pode ser observada com 
relação à participação política. Ela é consistente com a idéia de "cidadania regulada", 
desenvolvida por Wanderley Guilherme dos Santos ( 19 79), uma vez que a posse do 
Título de Eleitor é regulada pelo Estado. 

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. 

-A taxa de marginalidade eleitoral é um importante indicador de participação 
política. É calculada tomando-se a proporção de pessoas com 18 anos ou mais de 
idade que não possuem o tftulo de eleitor, sobre o total de pessoas de 18 anos ou 
mais, multiplicando-se por 100 o resultado. Quanto mais alta a- taxa, maior a 
marginalidade eleitoral, (Reis, 1991 ). 

Assim, por exemplo, para o conjunto do país embora o número absoluto de 
mulheres eleitoras seia maior que o de homens,' a taxa de marginalidade eleitoral 
feminina (13,2) é significativamente maior do que a masculina (8,0), o que se 
verifica em todos os grupos de idade. 

Da mesma maneira a taxa de marginalidade eleitoral para as pessoas que 
pertencem à População Economicamente Ativa (PEA) é de 6,8, enquant_o para as que 
estão fora deste segmento é mais que o dobro (17,8). 

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 Estados da 
Hidrovia. 

Assim, verifica-se que nas áreas urbanas (onde se concentra cerca de 75% do 
eleitorado), as Regiões Norte e Nordeste apresentam as maiores taxas de 
marginalidade eleitoral, sendo da menor no Centro-Oeste (note-se -que o peso do 
Distrito Federal contribui para o reduzido valor da Região Centro-Oeste). A área 
rural, cm todas as regiões, apresenta suas taxas de marginalidade mais elevadas que 
as das respectivas áreas urbanas, indicando que a distinção campozcidade continua 
fazendo sentido, pelo menos do ponto de vista da participação eleitoral. 
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QUADRO 1.10 - TAXA DE MARGINALIDADE ELEITORAL, POR REGIAO, 

segundo a Situação do Domicílio 
.... REGIÕES RURAL URBA:-.:A 

xonrs- - 11,9 - - 
NORDESTE .13.4 11.0 

CE:-.:TRO-OESTE 13,6 8.5 

(~) Exclusive a área rural 

Fonte: IBGE (1995) 

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, ou seja, à 
população não-branca do país. (Quadro 6.10). 

QUADRO 1.11-TAXA DE MARGINALIDADE ELEITORAL, POR REGIÃO, 

segundo a Cor 
REGIÕES COR 

BRA:-.:CA PARDA PRETA 
;,,:oRTE 9,8 12.6 16.5 

NORDESTE 10,8 12.1 16,Q 
CE;,,:TRO-OESTE 8,4 11.1 11.3 

Fonte: IDGE (1995) 
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ClllADRO 1.12 

SINDICilTO POn TIPO, SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO- 1992 

TIPO DE SINDICATO 
ll:\ID/\J>ES URIV1NOS RlllUIS 

I>/\ • 
1 J:l lEIV\('ÀO AGE:\TES l'IWMSSIOl\'AIS TIUIIALI 11\DOl{[S TIUBALHADORES 

TOTAL TOT,\L El\ll'IU~G,\IJOlrnS AllTÔ:'liOMOS EMl'UEGADOS LIBERAIS AUTÔJ\iOMOS AVULSOS TOTAL EMl'REG/\DOHES EMI' IU3GAUOS 

P,11,i zos 171 J8 19 8.1 11 9 11 127 29 98 
r---- 
T, ,, ,111li11s 71 18 .5 1 18 1 - 2 43 20 21 i--------- 
l\l.1r,111hiio 3(,5 .!00 .1J -i., 68 6 35 43 165 .14 tre 
i\L1t,1 Grosso Hll 9-l- :H 7 45 7 2 9 87 2.1 64 
------- 
Goi.1s H7 1 h.! 45 5 91 H .1 4 155 75 80 -..--~---- ---- 

FONTE: l'ESQlllSA SINDICAL/ IBGE 

QUADRO '1. 13 

SINl)ICJITOS POR PERÍODO DE FUNDAÇÃO, SEGlINDOAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO- 1992 

SINDICATOS l'UR PEIUuuu UE tUNUALAU 

llNID,\DES Dr\ TOTAi. ATÉ DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE SEM 
IU>WAÇÀO 1900 1901 A 1911 ,\ 191.1 A 1931 A 1941 A 1951 1961 A 1971 A 1981 A 1991 E DECIAltAÇÀO 

1910 191.0 19.JO 1940 1950 , A 1970 1980 1990 1992 
1960 

Pn1'<1 298 - - l 2 25 16 2:l .17 82 97 12 2 
Tornnl ins TI - - - - - - .1 8 '11 33 16 - 
Maranhão .1ó5 - - - ,1 10 14 .12 71 140 8'1 14 - 
Mato Grosso 181 - - - 1 2 2 J 26 42 93 5 7 
Goiás ]17 - - - - .1 ló 'lb 76 87 105 1.1 1 
FONTE: PESQUISA SINDICAL/ IBGE 
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QUADRO 1.14 
SINDICATOS POR ABRANG~NCIA DA BASE TERRITOIUAL, SEGUNDO AS llNIIJADE DA FEDElttlÇÃO - 1992 

SINDICATOS POR ABRANGtNCIA DA BASE TERRITORIAL 
UNIDADES DA 
H.DEltAÇÃO TOTAL NACIONAL l:STADUAL MUNICIPAL 1 NTEIU:.STADUAL INTERMUNICIPAL 

Para 298 - .'l9 197 1l 29 

Tocantins 71 - 24 4·1 - 6 
Maran hão 365 - 32 29b 1 .16 

1\,\,110 Grosso 181 - 28 99 - 54 

Goi.is .117 - 58 155 19 8.5 
-· FONTE: PESQUISA SIDICAL/ IBGE 

QUADRO 1.]5 

SIDICllTOS POR NÚMERO DE ASSOCIADOS, SEGUNDO AS UNIDADES DE FEDEIMÇÂO - 1992 
UNIDADES SINDICATOS POR NÚMERO DE ASSOCIADOS 

DA TOTAL ATE 50 DE DE DE 501 DE 1.001 DE 2.001 DE 5.001 DE 10,001 MAIS DE SEM 
l'EDEltAÇÃO 51 A 100 101A A 1.000 A .2.000' A 5.000 A 10.000 A 50.000 50.000 DECIARAÇÂO 

500 
Pé!íc1 208 52 19 82 41 ]C) 44 16 5 - - 
Tocnn li ns 71 lJ 7 .1.'l .1 10 :, 1 1 - - 
Marauhâo 365 55 5.1 81 40 4.'i 57 26 7 - - 
Malo Grosso l81 25 14 60 .10 12 27 11 2 - - 
Goiás 317 20 16 109 44 _,;7 54 10 7 - - 
FONTE: PESQLJISA SINDICAL / IBGE 
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1.9 SANEAMENTO 

1.9.1 Área de Influência Direta 

Em Nova Xavantina 63% da população urbana é servida por água tratada 
captada do Rio das Mortes. Dos 4.313 domicílios 2.561 tem ligações domiciliares e 
destes 2.1 73 estão ligados a rede geral, os demais abastecem-se de poços, nascentes 
ou outra forma. 

. Quanto ao esgoto sanitário não há rede pública de coleta e predominam as 
fossas rudimentares, do total de domicílios 3.003 tem escoamento de seus esgotos e 
destes apenas 11 utilizam fossas sépticas e 02 estão ligados a rede pluvial. Utilizam 
fossas rudimentares 2.929, 56 usam vala e 7 utilizam outra forma de escoamento. 

Em relação a limpeza urbana menos da metade da cidade é servida por coleta 
domiciliar regular, 25% tem hábito de queimar o lixo, 2,5qó enterram no próprio 
lote e 25% lançam os resíduos em terrenos .baldios, rios ou outra forma de 
disposição. 

Para que seja um suporte para a implantação e operação da hidrovia há 
necessidade de investimentos na área de saneamento. 

Cocalinho é abastecido por poço artesiano atendendo a 70% .da população 
urbana com água tratada. Não há sistema de coleta e tratamento dos esgotos, sendo 
os efluentes na sua grande maioria absorvidos pelo solo através de fossas 
rudimentares, fora das normas técnicas. 

Quanto a limpeza urbana há uma pequena estrutura de coleta, abrangendo 
80% da área urbana com coletas diárias e varrição das vias pavimentadas. O 
destinos dos resíduos coletados é um lixão a céu aberto onde estão presentes cerca de 
10 "catadores" de lixo. 

Aruanã apesar de ser um dos principais pólos turísticos de Çoiás apresenta 
carências significativas na área de saneamento. Apenas 40% da população é 
abastecida com água tratada, não há sistema de coleta de esgotos e a limpeza 
urbana é deficiente. 

O abastecimento de água é feito pelas campanhias de Saneamento do Estado de 
Goiás - SANEAGO, com captação no rio Vermelho e após um tratamento 
convencional a água é distribuída através de 12.609 metros de rede atendendo a 520 ·· 
ligações, o que representa cerca de 40% da população. 

- 
Cabe destacar tanto para o abastecimento de água quanto para o escoamento 

sanitário as diferenças entre as residências de turistas e de moradores, enquanto 
para os primeiros é comum o uso de poços profundos de captação de água e de 
fossas sépticas dentro das normas técnicas para o segundo grupo, moradores 
permanentes, o uso comum é o de poços rasos quase sempre comprometidos por 
fossas rudimentares que convivem em um mesmo lote sem os cuidados sanitários 
recomendáveis. -= 

Em relação 'à limpeza urbana apesar · das melhorias efetivadas- não é ainda 
satisfatória, agravando-se drasticamente na época da temporada turística e em 
festas e feriados prolongados. 

Existe uma estrutura razoável de coleta com equipamentos e pessoal 
exclusivos e quanto a destinação final foi implantado recentemente um aterro 
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controlado, mas os resíduos de outros anos estão depositados nas caixas de 
empréstimo da rodovia, que é o acesso à cidade, representando um péssimo cartão 
de visita na entrada da mesma. 

Em São Miguel do Araguaia o sistema de abastecimento de água é composto de 
uma captação superficial, tratamento convencional, reservatórios e rede 
distribuidora que atende a 65 % da população urbana, através de 2.419 ligações e 
com uma rede de distribuição de 29.760 metros. 

São Miguel do Araguaia não possui rede de esgoto, portanto, a eliminação dos 
dejetos é feita pela população em fossas, na sua grande maioria fora das normas 
sanitárias recomendadas, colocando em risco a saúde da população; 
aproximadamente 70% utilizam fossas rudimentares. 

Essa deficiência, segundo informações da Secretaria de Saúde Municipal, tem 
levado a ocorrência de várias doenças, dentre elas, a hepatite A e recentemente a 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue. 

Quanto à limpeza urbana, que está a cargo da prefeitura, existe uma pequena 
estrutura de coleta e remoção dos resíduos sólidos, com equipamentos e pessoal 
específicos, com resultados satisfatórios em termos de aspecto geral da cidade. 

O problema maior está no destino dado aos resíduos coletados, que estão sendo 
lançados a céu aberto em caixas de empréstimos da G0-164, sem qualquer cuidado 
sanitário, servindo como atrativo a animais indesejáveis como insetos e roedores . 

No Distrito de Luís Alves foi inaugurado recentemente o sistema de 
abastecimento de água através de poço artesiano. Não há sistema de coleta de 
esgotos e o lixo está sendo coletado pela prefeitura, no período da alta temporada 
turística é feita a reciclagem do lixo com campanhas de conscientização junto aos 
acampamentos dos turistas. 

Na microrregião Norte Araguaia em São Félix do Araguaia, Santa Terezinha e 
Luciara para uma população total de 29.936 habitantes, o sistema de abastecimento 
d'água cobria 12.381 domicílios dos quais 12,03% ( com canalização interna) e 
12,34% ( sem canalização interna) ligados a rede geral e o restante proveniente de 
poços, nascentes e outra formas. No sistema de escoamento sanitário, no mesmo 
universo, 58, 97% dos domicílios utilizavam métodos de efluência tais como: 5,88% 
por fossa séptica, 46,22% por fossas rudimentares e o restante através de valas e 
outros. E quanto ao destino do lixo nesse sistema, 12,55% eram coletados (direta e 
indiretamente), 33, 13% eram jogados em terrenos baldios e 0, 15% diretamente nos 
rios e lagos e o restante queimados, enterrados e outras deposições. 

A cidade de São Félix do Araguaia é servida de água tratada que é captada do 
Rio Araguaia e, após um tratamento convecional, com desinfecção a base de cloro, é 
destinada a população com um atendimento de 30% da população. Além do baixo 
atendimento é importante ressaltar o estado que se encontra a estação de 
tratamento que urge por uma reforma e ampliação e o reservatório apresenta 
rachaduras e vazamentos. 

Não há sistema de coleta de esgotos na cidade, sendo portanto utilizado 
soluções individualizadas que predominam a fossa seca e a fossa rudimentar que 
comprometem o lençol freático que é utilizado na faixa de 70% da população, 
colocando em risco a sua saúde. 
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A questão do lixo também não está bem resolvido em São Félix do Araguaia, 
menos de 1 /3 dos domicílios são cobertos pela coleta da prefeitura. O destino dos 
resíduos coletados é uma área lixão nas proximidades da estrada de acesso à cidade. 
Em Caseara o sistema de abastecimento de água se dá através de poços artesianos 
da SANEATINS - Companhia de Saneamento do Tocantins e a mesma não é tratada 
e atende a cerca de 60% da população urbana; 4oqó é servida de cisternas. 

A coleta do lixo, inclusive entulhos é feita precariamente pela prefeitura devido 
a falta de veículo adequado, o mesmo é depositado à margem das estradas, pois não 
existe aterro sanitário, o lixo hospitalar é incinerado. Estima-se que cerca de 20% 
dos d)jetos humanos são depositados em fossas sépticas e 80% cm privadas comuns. 

- 
Não existe rede de esgoto, nem de captação de águas pluviais, este é sem 

dúvida o maior problema enfrentado pela população que tem suas casas .inundadas 
durante o período de chuvas e o município não tem condições de- saná-lo sem a 
ajuda dos Governos Estadual e Federal, pois é necessário a construção urgente de 
galerias de captação. 

Araguacema é servida por abastecimento público de água atendendo a 60% da 
população; a captação é feita através de poços artesianos. Não há sistema de coleta 
de esgotos, ocorrendo uma predominância de fossas rudimentares. 

O lixo é coletado diariamente por carretas puxadas por tratores e os resíduos 
são lançados a céu aberto na saída para Dois Irmãos ao lado da rodovia que está 
sendo pavimentada. 

No Estado do Pará na microrregião de Conceição do Araguaia em Santa Maria 
das Barreiras e Conceição do Araguaia para uma população total de 80.594 
habitantes, o sistema de abastecimento d'água cobria 16.045 domicílios dos quais 
21,71% ( com canalização interna) e 11,56% ( sem canalização interna) ligados a 
rede geral e o restante proveniente de poços, nascentes e outras formas. No sistema 
de esgoto sanitário, no mesmo universo, 58,32% dos domicílios utilizavam métodos 
de efluência tais como: 27,?9% por fossa séptica, 28,82% por fossas rudimentares e 
o restante através de valas e outros. · E quanto ao destino do lixo, nesse sistema, 
23,43% eram coletados { direta e indiretamente), 44,01 % eram jogados em terrenos 
baldios e 0,22% diretamente nos rios e lagos e o restante queimados, enterrados e 
outras deposições. 

Em Conceição do Araguaia o abastecimento de água é realizado pela 
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, a água é capturada no rio Araguaia 
e após 'um tratamento convencional, com utilização de sulfato de alumínio e cloro, é 
distribuída a parte de população. 

A capacidade da ETA - Estação de Tratamento de Água não suporta a demanda 
da rede instalada e a COSANPA está tentando solucionar emer.gencialmente o 
problema, implantando outra captação no rio Araguaia. ·- 

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em visita a 100 famílias 
da área periférica e centro da cidade, constatou que 75% consome água não tratada, 
26% não possui esgoto sanitário adequado e 50% lança o lixo a céu aberto. 

O município· não dispõe de sistema de esgoto sanitário, sendo adotado para o 
destino final dos dejetos a fossa. 

A limpeza urbana é realizada pela prefeitura através de 104 funcionários na 
coleta de lixo e varrição de ruas e logradouros públicos, contando com 02 baús, 01 
caçamba, 02 caminhões comuns e 03 jericos. 
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Todo o lixo coletado é lançado em uma área ao lado da rodovia que liga 
Conceição à Redenção a mais ou menos 5 Km da área urbana, sem qualquer cuidado 
sanitário, funcionando com um lixão, atraindo insetos e roedores além do mau 
cheiro característico. 

_ Em Pau D' Arco a carência de- saneamento é total, não há rede de água, coleta 
de esgotos e os resíduos sólidos também não são recolhidos,o resultado é um estado 
de risco à saúde pública. O aspecto geral da cidade é muito ruim com lançamento de 
lixo nas ruas e em áreas vagas. 

Xambioá é um município bastante carente em termos de infra estrutura 
urbana em geral e em relação ao saneamento ambiental em particular, menos da 
metade da população urbana é servida por água tratada captada do Rio Araguaia. O 
sistema foi implantado através do convênio FSESP/OPS não sofrendo, após a 
implantação, alterações no sentido de ampliar o atendimento. 

Nos bairros periféricos predominam habitações rústicas sem qualquer 
instalação domiciliar, sendo a água utilizada a de poços rasos que convivem com 
fossas rudimentares, individualizadas e na sua grande maioria por fossas 
rudimentares que comprometem a qualidade do lençol freático que é utilizado para 
abastecimento doméstico. 

Quanto a limpeza urbana não há uma estrutura para esse fim, havendo 
apenas coletas eventuais durante todo o ano e maior frequência durante a 
temporada turística, quando o volume de resíduos aumenta consideravelmente. O 
destino dado aos resíduos coletados são as· caixas de empréstimo de rodovias e áreas 
fora do perímetro urbano, sem qualquer cuidado sanitário. 

A destinação dos resíduos é uma questão grave no município devendo ser 
tomadas medidas, sanitariamente aceitas, para solucionarem o problema de forma a 
não comprometer o solo e o próprio Rio Araguaia que aliado a exploração de cristal 
é o principal atrativo que movimenta a economia do município com reflexos no 
comércio e na indústria, pelo afluxo de turistas e também pela pesca. 

Araguanã não dispõe de qualquer estrutura de saneamento implantada, a 
solução é obtida através de cisternas e fossas rudimentares, em muitos casos com 
distâncias muito próximas havendo grande risco de conta~inação. 

O lixo é coletado duas vezes por semana e a varrição é diária, os resíduos 
coletados estão sendo lançados a céu aberto nas proximidades da cidade. 

Em São Geraldo também não há qualquer infra-estrutura de saneamento 
básico, sendo a população abastecida por cisternas e os efluentes sanitários 
encaminhados para fossas rudimentares, com predominância de fossas negras. 

O lixo é coletado pela prefeitura através de carreta puxada por um trator e os 
resíduos dispostos a céu aberto nas margens da estrada .nas proximidades do núcleo 
urbano. 

O município de Miracema do Tocantins que foi a primeira capital do Estado, 
mesmo provisoriamente, carece de maiores investimentos em sua infra-estrutura no 
geral e em particular no tocante ao saneamento básico e ambiental. 

Pouco mais de 50% de sua população é servida por água tratada e, dos 4.563 
domicílios apenas 1. 961 tem canalização interna, e destes , 1. 762 estão ligadas a rede 
geral do sistema. 
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A captação é feita no Rio Tocantins, após o tratamento convencional, com uso 
do cloro, é distribuída para a população, a administração do serviço está a cargo da 
companhia de Saneamento do Estado do Tocantins - SANEATINS. 

Não há sistema de coleta de esgoto sanitário na cidade, sendo utilizado 
soluções individuais, onde a fossa rudimentar e a fossa seca predominam. Dos 4.563 
domicílios urbanos 2.546 tem escoamento das instalações sanitárias, destes apenas 
10 utilizam a fossa séptica, os demais usam fossa negra (2.528), vala (05) e outras 
formas(03). 

- 

Em termos de limpeza urbana apenas 41 % dos domicílios tem coleta regular do 
lixo.todo o lixo coletado é lançado em caixas de empréstimo das rodovias que 
acompanham paralelamente o Rio Tocantins em direção norte onde é queimado. 

Os resíduos não coletados têm destinos diversos, como queimados ( 1.5 60 
domicílios), enterrados ( 134 domicílios), lançados em terrenos baldios ou no rio ( 
957 domicílios) e outros destinos ( 41 domicílios). 

Em Tocantínia praticamente toda a população urbana é abastecida por água 
tratada, cloração, a partir de captação em poço artesiano. Não há sistema de coleta 
de esgoto. 

O lixo é coletado diariamente por caminhão caçamba e o destino final é a zona 
rural onde os resíduos são lançados a céu aberto sem os cuidados sanitários 
pertinentes . 

Tupirama .não apresenta qualquer estrutura de saneamento tanto no 
abastecimento de água e coleta de esgotos quanto de coleta de lixo. 

Em Pedro Afonso praticamente 100% da população urbana é abastecida de 
água através de captação no Rio Sono que, após um tratamento convencional é 
distribuída para a população. Não há sistema de coleta de esgotos sendo as soluções 
individualizadas através de fossas, com predominância de fossas negras. 

O lixo é coletado diariamente por carretas puxadas por tratores e encaminhado 
ao depósito a céu aberto na saída para São Bento. A prefeitura está estudando a 
implantação de um aterro sanitário. 

Está em implantação o sistema de abastecimento de água de Bom Jesus do 
Tocantins com captação no Rio Sono que atenderá cerca de 95% da população 
urbana. Não há sistema de coleta de esgotos. Quanto ao lixo a prefeitura está 
estruturando um departamento de limpeza urbana que fará o serviço de coleta. 

Em Tupiratins não há saneamento básico implantado e as soluções são 
individualizadas. O lixo é coletado uma vez por semana e lançado a céu aberto na 
saída da cidade. 
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Aproximadamente 60% da população urbana de Itapiratins é abastecida por 

rede pública de água com captação em poço artesiano e após um processo de 
aeração e cloração é distribuída à comunidade. O destino dos efluentes domésticos é 
o solo através de fossas com predominância de fossas secas e negras. 

Os resíduos sólidos são coletados por um trator com carreta uma vez por 
semana e são lançados em áreas rurais a céu aberto e queimados. 

Palmeirantc, também não conta com qualquer estrutura de saneamento 
básico, predominando as cisternas e fossas rudimentares. Os resíduos sólidos 
urbanos também não são coletados. 

J....,, 
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Com captação no rio Tocantins e após a cloração, cerca de BO~o da população 
de Babaçulãndia é abastecida por água tratada. Não há sistema de coleta de esgotos 
domésticos sendo a solução individualizada através de fossas, na sua maioria 
rudimentares. 

r=. 

O lixo é coletado duas vezes por semana por um trator com carreta e os 
resíduos são lançados em um lixão a céu aberto. 

Filadélfia é abastecida através de poço artesiano, a água captada é clorada e 
distribuída à população com um atendimento de 80% da comunidade urbana. Não 
há sistema de coleta de esgotos, com predominância de fossas secas. 

Um trator com carreta faz a coleta semanal dos resíduos sólidos e o lixo 
coletado é lançado nas caixas de empréstimo da estrada na entrada da cidade. 

No Estado do Maranhão na microrregião de Porto Franco em Carolina, Estreito 
e Porto Franco para uma população total de 81.600 habitantes, o sistema de 
abastecimento d'água cobria 15.598 domicílios dos quais 23,79% (com canalização 
interna) e 16,80% ( sem canalização interna) ligados a rede geral e o restante 
proveniente de poços, nascentes e outras formas. No sistema de escoamento 
sanitário, no mesmo universo, 51,28% dos domicílio utilizavam métodos de 
efluência tais como: 19,98% por fossa séptica, 31, 13% por fossas rudimentares e o 
restante através de valas e outros. E quanto ao destino do lixo nesse sistema, 11,20% 
eram coletados (direta e indiretamente), 18,37% eram jogados em terrenos. baldios e 
0,41 % diretamente nos rios e lagos e, o restante queimados, enterrados e outras 
deposições. 

O município de Estreito, em termos de abastecimento de água, é ainda muito 
carente, apenas 40% dos domicílios urbanos são atendidos com água tratada. A 
população restante lança mão de outras fontes como ou nascente (999 domicílios), 
esta outra fonte é basicamente captação direta do rio Tocantins. 

Na área de esgoto sanitário o problema agrava-se, principalmente no 
cruzamento de que os domicílios que apresentam fossas negras que contaminam o 
lençol freático, são, na sua grande maioria os que não recebem água tratada. 

Do total de 443 7 domicílios 2080 tem uso e escoamento das instalações 
sanitárias, e destes 892 utilizam fossa séptica, 1187 usam fossas rudimentares e um 
usa outra forma de escoamento. 

r, 

r: 
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,. A questão da limpeza urbana é um fator também preocupante, a coleta 
regular é insignificante, atendendo apenas a 132 famílias. Os demais domicílios 
usam várias formas de descartarem os resíduos gerados, como: queima-os (1716 
domicílios), enterra-os (46), lançam em terrenos baldios ( 1214 domicílios) e outros 
destinos (1329). 

Para dar suporte às obras e operação da hidrovia o município de Estreito terá 
que estruturar-se melhor com investimentos no setor de saneamento. 

Em Carolina 90% da população urbana é servida por rede pública de água 
através de captação no rio Tocantins que, após ser clorada, é distribuída para a 
comunidade. 

r: 
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A cidade é servida por rede de coleta de esgotos atendendo a 10% da população, 
os efluentes são tratados e lançados no córrego Lava Cara, afluente do Tocantins, o 
restante da população lança mão das fossas para dar destino ao esgoto. 

r 
r- 
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Os resíduos sólidos são coletados diariamente por caminhões tipo caçamba e 
encaminhados para uma área da prefeitura onde são lançados em valas e 
eventualmente são enterrados. 

As tabelas a seguir, resumem a situação do abastecimento e tratamento de 
água e o destino do lixo nas cidades da área de influência direta do empreendimento: 

QUADRO 1. 16-A - SANEAMENTO BÁSICO 
ABASTECIME:\:TO DE TRATAME:\:TO DA DEl'OSIÇÃO/TRAT.LIXO 

ÁGUA % ÁGUA URBA.-...;O 
MU:--.rciPIO Cl51Ufld poçn C'Ur'-OdC' Ckirct\d<, nuottld(' Nio Atem, Drpoi1IC1 Zona rural 

can:cvan ni,u• 3" C'\l<tr Nmt11.nl' dC'IL'\':(1 

n 

RJO ARAGUAIA 20 70 10 X X 

Bandeirantes ( Distritos l 80 20 X X 
Luís Alves (Dist ritos) 40 60 X X 

Silo l-elix 70 30 X X 

Luciara 80 20 X X -- Santa ·1 erezinha 70 .lO X X 

S. Ma. Das Barreiras 85 15 X X 

Caseara 40 t,O X X 

Aras: uacerna 20 70 10 X X 
Couto Maealhães 30 70 :\ " Conceição do Araguaia 25 05 70 X X 

Pau D' Arco 70 30 X 

Araauanã 80 20 X X 

Xambioá 30 70 X X 

São Geraldo do Arapuaia 80 20 X " Aruanã 60 40 X X 
RJO [)I\S MORTES 
Nova Xavantina 37 t,3 X X 

·- 

. , . ....,,, 
fO:,.:TE: IBGE 

QUADRO 1.16-B - SANEAMENTO BÁSICO 
AHASTECIMEl'\TO DE TRATAMC:--.TO DA DtPOSIÇÃO/TRAT .LIX 

ÁGUA 'ló AGUA O URRA~O 
MU:\:ICfPIO l"tstt>ma P"<" cunodr l"klrdçclo fluortl"ç- N~ Aterro Deposito Lona 

f!lnC'lldllD ái;::ua J~ C'Xt~l1• -...rntário de lJ\.CI n1r.a! 

RIO TOCAXTJNS 
Miracema 20 50 30 X X 

'rocantínia 100 X X 

Tuniratins 100 X X 

Palrneirante 100 X 

Filadélfia 10 80 10 X X 

nahaculândia 20 80 X X 
Itaniratins 30 60 10 X X 

Pedro Afonso 20 80 X X 

Tunirarna 100 X 

Horn Jesus do TO 05 95 X 

Estreito 100 X X 

Carolina 10 ºº X X 

: ._, 

,.._, 
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1.9.2 Área de Influência Indireta 

A situação geral -de saneamento nessas regiões é de extrema carência, 
colocando em risco a saúde da população e degradando o meio ambiente. 

_ Em termos de abastecimento de água menos de 50% da população é atendida 
com rede pública. Quanto ao esgotamento sanitário _ praticamente inexiste rede 
coletora e a predominância é" de fossas rudimentares. Quantos aos resíduos sólidos 
embora exista uma estrutura de coleta na maioria das cidades, a destinação final é 
inadequada em quase todas elas, estando, os resíduos coletados, sendo dispostos em 
lixões que representam um problema ambiental, pela degradação da área dê 
disposição e, um problema de saúde pública pela presença de "catadores" que 
sobrevivem do lixo . 
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CAPITULO VII - ATIVIDADES ECONOMICAS 

( 
r- 1 AGROPECUÁRIA 
r» Como se viu anteriormente (processo histórico de ocupação), logo após o ciclo 

do ouro (Séc. XVIII), os criadores paulistas e mineiros ocuparam as áreas pastoris do 
sul e sudeste goiano, enquanto os criadores baianos ocupavam o nordeste 
tocantinense e os maranhenses o extremo norte. A pecuária, de forma extensiva, era 
praticada sem qualquer requisito técnico-científico, utilizando exclusivamente os 
recursos disponibilizados pela natureza. 

A agricultura se caracteriza como um ciclo imediato à pecuária, mantida 
durante muito tempo a nível de subsistência. 

Notadamente a partir de 1964, os Planos Nacionais de Desenvolvimento 
estimularam a expansão da fronteira agropecuária, sob base capitalista. o que 
implicou concentração de terras e demais impactos de natureza sócio-ambiental. 

Para se ter uma idéia do referido processo, observa-se através das 
representações que se seguem a evolução no número de estabelecimentos 
agropecuários e respectivas áreas ocupadas, no período de 1920 a 1980. 

Observa-se de imediato que enquanto pouca foi a variação, tanto no número 
de estabelecimentos com menos de 20 ha. como na área dos mesmos, no período 
entre 1970 e 1980, os estabelecimentos com mais de 1.000 ha. Tiveram uma leve 
redução no número e acréscimo na área. Tal fato demonstra que enquanto 
registrava-se uma leve redução na área das pequenas propriedades, evidenciava-se 
concentração da terra nos grandes latifúndios. 

Além das mudanças na estrutura fundiária, constatou-se uma tendência 
crescente de cultivo de produtos voltados ao comércio externo (modelo exportador), 
beneficiando unicamente grandes produtores apoiados por sistema creditício 
subsidiado. Da mesma forma estimulou-se o criatório de rebanhos no território 
goiano-tocantinense, destacando-se o peso da bovinocultura e suinocultura como 
geradores da maior fonte de divisas. Dados do IBGE demonstram uma significativa 
evolução no período 1975/90, conforme representação abaixo: 
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QUADRO 1. 1 - PECUÁRIA GOIANO-TOCAi\T'fINENSE (EM MIL CABEÇAS) 

r' 

=---. -· 
Rebanhó 1975 1979 1984 1990 

Bovino 12.884 15.293 20.004 22.000 

Suíno 2.384 2.464 2.355 2.500 

Eqüinos 469 520 542 600 
fonte: JBGE 

' r'' 

r> 

r 
A análise da estrutura fundiária dos municípios que integram a área de 

influência direta no Eixo Tocantins fundamentou-se nos levantamentos realizados 
em 1996 para o censo agropecuária dos diferentes Estados (Fundação IBGE), os 
quais foram submetidos a duas etapas de grupamentos: uma considerando o 
número de estabelecimentos e área dos mesmos em cinco classes (0-50, 50-100, 
100-500, 500-1.000 e mais de 1.000 haJ, e outra em três classes (0-50, 50-1.000 e 

r: 
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mais de 1.000 ha.), momento que se procurou qualificá-las quanto a dimensão da 
propriedade (pequena, média e grande propriedade). 

Se se agrupar os municípios que integram a área de influência direta do Eixo 
Araguaia, observar-se-á os seguintes resultados: 

QUADRO 1.2 - ESTRUTURA FUNDIÁRIA AO LONGO DO ARAGUAIA 
TOCANTINS 

Classes (ha) Estabelecimentos Área 

Vai.Absolutos Vai. Relativos V ai .Absolutos Val. 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 37.256,1 34,2 

500-1.000 32 3,8 19.207,3 17,7 

mais de 1.000 20 2,4 43.107,3 39,6 

Total 
847 100,0 108.761,5 100,0 

~ontc: lllGL 

Um segundo agrupamento observa-se o seguinte resultado: 

QUADRO 1.3 - ESTRUTURA FUNDIÁRIA AO LONGO DO ARAGUAIA 
TOCAI\.TTINS 

Classes (ha) Estabelecimentos Área 

Val. Absolutos Val. Relativos Val. Absolutos Val.Relativos 

0-50 558 65,8 3.357,5 3,2(1) 

50-1.000 269 31,7 62.296,7 57,3(2) 

mais de 1.000 20 2,4 43.207,3 39,6(3) 

(1) Pequena propriedade. (..!) r.•lédia propncd~de e (3) grdndc propriedade 

Os dados acima demonstram que embora as pequenas propriedades 
encontram-se representadas por 65,8% dos estabelecimentos, respondem apenas por 
3, 1 % da área total. Contudo, o que mais chama atenção refere-se à grande 
propriedade, que corresponde a apenas 2,4% dos estabelecimentos e 39,6% da área 
total. 
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2 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. 

ri 

Com o obietivo de evidenciar a produção agrícola dos mumcípios que 
compõem a área de influência direta, foram selecionados alguns produtos básicos e 
ao mesmo tempo tradicionais (arroz, feijão, mandioca e milho), além da soja, que no 
presente estudo assume a condição de indicador de expansão da fronteira agrícola na 
região, embora outros como o arroz e o milho, dependendo da produção, podem 
caracterizar uma produção de base capitalista. 

Para se ter uma idéia da produção temporal, permitindo análises tendenciais 
dos referidos produtos, selecionou-se a série temporal caracterizada pelos anos de 
1980, 1985, 1990 e 1994. 

r-: 
»<: 

r:» 
A partir de então será apresentada uma análise quanto a área plantada e 

produção espacial dos produtos cm questão, considerando os dois grandes eixos que 
representam o empreendimento, Também serão apresentadas considerações quanto 
a pecuária, além da produtividade vinculada ao extrativismo madeireiro. 

r> 1 
2.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

2.1.1 Eixo Araguaia-Rio das Mortes 

Observa-se num primeiro momento, uma certa correspondência entre a área 
plantada e a quantidade produzida, retratando assim o grau de participação dos 
municípios no processo de desenvolvimento regional. 

2.1.1.1 Arroz 

r, 

,,..... . 
r>: Ao se analisar as representações que se seguem (Gráficos 6.1 e 6.2}, observa-se 

que em relação aos demais produtos, o arroz refere-se a uma cultura comum aos 
municípios que integram o eixo em questão, destacando-se alguns, como São 
Miguel do Araguaia em 1980, embora sofrendo pronunciada queda nos anos 
subsequentes (1990 e 1994), o que pode levar ao entendimento de uma prática 
imediata ao desmatamento, e posterior transformação das áreas plantadas em 
pastagens. 

Observa-se ainda que raros foram os municípios que apresentaram baixa 
queda quanto a área plantada ou até mesmo aumento em relação aos primeiros 
anos da série temporal, o que evidencia uma grande instabilidade no processo 
produtivo do arroz. 
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Considerando a produção de soja na região destacam-se as microrregiões 
Canarana e Tesouro, ambas no Mato Grosso. E quanto a atividade pecuária ressalta 
ainda o significado da microrregião São Miguel do Araguaia (Goiás), através de seu 
município homônimo. 

No Eixo Tocantins, quanto a atividade agropecuária.destacam-se as 
microrregiões: Porto franco (Maranhão), através dos municípios de Carolina e 
Estreito, Miracema do Tocantins, através de seu município homônimo, e Araguaina, 
onde se individualiza Filadélfia. Com relação à produção de soja, reflexo da expansão 
da fronteira agrícola de base capitalista, evidenciam-se as microrregiões Porto 
Nacional, onde se destaca Pedro Afonso, seguida de longe pelo município homônimo, 
além de Jalapão. 

r 

3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
r: 
r: Em Goiás e no Tocantins o processo de industrialização começa a se definir 

melhor durante as décadas de 50 e 60 com o advento da indústria extrativa de 
produtos minerais. 

Atualmente a indústria alimentícia e de produtos minerais representam mais 
de 70% da produção industrial dos referidos Estados. 

Dados do IBGE demonstram o significativo crescimento industrial dos dois 
Estados no período de 1950 a 1990: 

r: 

r: 
r: 

QUADRO 3.1 - EVOLUÇÃO DO PROCESSO INDUSTRIAL NOS ESTADOS 
DE GOIÁS E TOCANTINS 

r: Período N. Indústrias 

1950 623 

1960 1.600 

1970 4.350 

1982 10.000 

1986 11.548 

1990 18.896 
fonte: IBGI'. 

N. Operários 

2.800 

6.350 
r· 

50.000 

77.000 

80.000 
(' 

r: 
Ainda com base em informações da Fundação JBGE, constata-se que enquanto 

o setor secundário nos referidos Estados pulou de 8,9% em 1970 para 18% em 1980, 
o terciário (comércio e serviços) saiu dos 30,6% para 62% em igual período. 
Portanto, ambos somam 80% da geração de emprego, contrastando com o setor 
primário, sobretudo a agropecuária, que reduziu drásticamente sua participação (de 
60,5% em 1970 para 20,0% em 1986). 

Tais parâmetros contudo, refletem através da renda estadual, uma 
concentração das atividades relativas aos setores secundário e terciário na seção 
meridional do Estado de Goiás. Apenas o Mato Grosso goiano monopoliza cerca de 
50% do total da renda, evidenciando grande desequilíbrio regional e consequentes 
distorções sociais. CL)m relação ao Estado do Tocantins destaca-se Araguaina, que 

r>. 
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3.1 

juntamente com os nove centros que compõem a região meridional de Goiás. 
responde por 62% da arrecadação do lCMS. A referida disparidade é mais intensa nos 
municípios da margem. direita do rio Tocantins (rnicrorregiões Porto Nacional, 
Jalapào e Dianópolis, cuia arrecadação representa mais de 0, 1 % dos dois Estados). 

INDÚSTRIA 

3.2 

:.Com relação aos números de estabelecimentos industriais e pessoas ocupadas 
ao longo dos eixos do Araguaia e do Tocantins, pode-se constatar a seguinte 
situação: um total de 30 estabelecimentos no Eixo Araguaia, ocupando 8 74 pessoas, 
contra 105 estabelecimentos no Eixo Tocantins, ocupando 324 pessoas. · 

Numa relação direta entre número de pessoas ocupadas por estabelecimentos 
observa-se uma baixa absorção: 1,9 pessoas por estabelecimento no Araguaia e 3,08 
no Tocantins, o que demonstra, com raras exceções, a dimensão do pequeno porte 
das empresas. 

Ao se analisar o conjunto dos dados (Quadro 6.5), alguns municípios chamam 
atenção quanto ao número de estabelecimentos industriais: 

a) Eixo Araguaia 

-• Conceição do Araguaia com 73 estabelecimentos ocupando 289 pessoas; 

• Nova Xavantina com 42 estabelecimentos, empregando 91 pessoas, e 

• Caseara com 28 estabelecimentos ocupando 53 pessoas. 

b) Eixo Tocantins 

• Miracema do Tocantins com 28 estabelecimentos ocupando 65 
empregados; 

• Carolina, com 24 estabelecimentos ocupando 104 empregados. 

As atividades industriais de ambas localidades relacionam-se a produção de 
barcos ou balsas da Empresa Pipse, responsável pelo sistema de transporte/travessia 
de balsas do rio Tocantins ou aluguel de barcos para dif erentes itinerários. 

Em síntese pode-se concluir que o número de pessoas ocupadas pelas 
atividades industriais é insignificante, representando menos de 0,5% do total da 
população: no Eixo Araguaia é da ordem de 0,43%, destacando-se Cascara com 
1,83% e Araguanã com 1,03%, no Eixo Tocantins é muito mais reduzido, 
correspondendo a 0,24% do total populacional, com reduzido destaque para os 
municípios de Miracerna do Tocantins e Carolina .. 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Com relação às atividades relativas ao comércio e serviços destaca-se o 
comércio no Eixo Araguaia e em menor proporção os serviços no Eixo Tocantins. 
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Conforme representações que se seguem (Quadro 3.2), o Eixo Araguaia, 
incluindo o rio das Mortes, apresenta um total dr 1.486 estabelecimentos, 
empregando 4.493 pessoas, número esse relativo a 2,2.C!o da população total. Nos 
serviços esse número cai para 877 estabelecimentos, embora absorvendo 3.995 
pessoas, representando 2,0% da população total. 

Observa-se que enquanto o comércio apresenta uma relação de 3,02 pessoas 
por estabelecimento, nos serviços esse número é de 4,55, o que de certa forma é 
justificado pelo contratante que refere-se a estabelecimentos públicos. 

Ao se analisar as informações em questão, alguns municípios chamam atenção 
quanto ao número de estabelecimentos comerciais ou número de pessoas ocupadas, 
como: 

• Aruanã com 73 estabelecimentos, absorvendo 149 pessoas.' 

• São Felix do Araguaia com 207 estabelecimentos empregando 298 pessoas; 

• Santa Maria das Barreiras, com 74_ estabelecimentos, ocupando 22 7 
pessoas; 

• Conceição do Araguaia com 514 estabelecimentos, .ocupando 2.815 
pessoas, correspondente a 4,79% da população do município; - 

• Xambioá com 75 estabelecimentos, empregando 143 pessoas; 

• São Geraldo do Araguaia com 112 estabelecimentos, empregando 204 
pessoas; 

• Nova Xavantina com 115 estabelecimentos, ocupando 128 pessoas. 

• Com relação aos serviços, alguns municípios se destacam pelo número de 
estabelecimentos ou pessoas ocupadas, como: 

• Conceição do Araguaia, com 260 estabelecimentos ocupando" 1.783 
pessoas, correspondente a 3,03% da população do municípi~; 

• Xambioá com 99 estabelecimentos, empregando 272 pessoas e 

• São Félix do Araguaia com_ 82 estabelecimentos, ocupando 168 pessoas. 

Ainda merece algum destaque Santa Maria das Barreiras e São Geraldo do 
Araguaia, além de Luciara que absorve 2, 14% da população em tais atividades. 

No Eixo Tocantins, conforme se mencionou anteriormente, embora o número 
de estabelecimentos seja inferior ao relativo ao comércio, emprega muito mais: 1,86 
pessoas ocupadas por estabelecimento comercial (1,% da populaçãoj.jcontra 3,27 por 
serviços {1,3% da população). 

Alguns destaques podem ser observados com rei-ação as ativida~es comerciais: 

• Miracema do Tocantins com 182 estabelecimentos, ocupando 388 pessoas, 
2,23% da população do município; · 

Pedro Afonso com 101 estabelecimentos, ocupando 138 pessoas: 

Estreito, com 119 estabelecimentos, empregando 149 pessoas; 
• 
• 

224 CSTUOOS 00 A-IEIO A.,TROPICO - SOCIO-ECO:-:OMIA 

. ..,. 

....,,, 
~ ._, 
'-' 
~ -· ._, _, 
-.._I 

-' ._ 
...., 
.... 
...., 

.l ..;., 

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

) "'-"' 
1...,,,, ... 
1 • 

, 'wl 

_,, 
-..-1 

1 _,, 

..., 

...,,, 
l ,· 
'"-.1 

' ...,. 
) .._, 
\ . ...,, 
í...., 
.._, 
.,,,, 

- ._, 
'"- ..: ,,,., 
'.;/ ._, 

- - 
; -' 
;-' 

.·;; ....,, 
~7 .••• 

) -- 



r 
r: 
r 
r 

' r- 
r: 

r=, 

r: 
r: 
r 

r: 
r: 

r: 
r: 
(' 

r. 
r- 
0 

r 
r: 
r». 
r: 
f"'"'.. 

r- 

• Carolina com 13 7 estabelecimentos, ocupando 403 pessoas (maior valor 
absoluto justificado pela polaridade que ainda assume no comércio 
regional). 

Quanto aos serviços deve-se chamar atenção para os seguintes municípios: 

• Miracema com 182 estabelecimentos ocupando 513 pessoas; 

• Babaçulãndia com 78 estabelecimentos empregando 13 7 pessoas; 

• Pedro Afonso com 59 estabelecimentos ocupando 614 pessoas (7,10% da 
população do município), e 

• Estreito, com 63 estabelecimentos ocupando 117 pessoas. Destaca-se ainda 
Tupiratins que têm 5, 18% da população do município ocupada com 
atividades de serviços. 

Dos parâmetros analisados pode-se constatar que os destaques apresentados se 
justificam no contexto da região, sobretudo quando relativo às atividades 
comerciais. Nesse setor observa-se que enquanto no Eixo Araguaia a relação é de 
3,02 pessoas ocupadas por estabelecimento. no Eixo Tocantins é de apenas 1,86, o 
que demonstra as dimensões do empreendimento. 

Os serviços por sua vez, referem-se normalmente a atividades vinculadas ao 
Estado, município ou mesmo união como empregadores, o que leva a alguns 
questionamentos quanto ao número do pessoal ocupado em determinadas 
localidades como: Cocalinho (10,26go da população), Cascara (17, 16%), Araguacema 
(8,28%), Pedro Afonso (7,10'?o) e Tupiratins (5,18%). Por outro lado deve-se observar 
que normalmente o Estado, nas três dimensões, tem se comportado como "agente 
social", absorvendo parcela significativa da população como forma de atenuar o 
elevado índice de desemprego, que em determinados municípios chega próximo aos 
60% da população economicamente ativa, conforme dados obtidos em entrevistas de 
campo. 

ESTLIOOS 00 ~'11:10 A.-.: rROPICO - SOCI0-1:CONOMIA 225 



QUADRO 3.2 
INDUSTRIAIS 

ESTABELEC./PESSOAS OCUPADAS 

11\'DÚSTRIA 

EM 
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ATIVIDADES 

ESTABELEOMENTOS 

8 

11 

12 

5 

15 

3 

S-~~--T~·:J;~:5~f '[::\~~; 
Santa Maria das Barrcirás: . .,·-:-:~·-~F.i~. ., ... ··::-;;_.· - 

4 

14 

n- ::, 
;~:::=.-·" ... ~.37:·::.· l. ~ 

0,48% 

0,32% 

0,33% 

0.006% 

0,35% 

0,29% 

·easeara 

0,08% 

0,37% 

Arsguacema · .. ·, - .. •. ·."" 

28 

8 

· 53 

29 

1,83% 

0,63% 

10 

73 

23 
2e·9·;:.,>-· 

0,43% 

0,49% 

20 

3 
·-:· 

0,7796 

1,0396 ~:::=~ ~~~yt:~~~~=f- 31 

14 

104 

37 

0,93% 

0,1796 

42 
~/-~~--::-·-': -~ .... 

· ·91 ~ 0,47% 

301 874 0,43% 

Miracema 
Tocantfnia 

28 

6 

65 
17 

0,37% 

0,32% 

Tupiratins -.· -,. . _-:·;_;·".;_;;:":;.f;..": 
Palmeirant~ . -/~ ·,-· -:~·-<.'":/-f 

5 

4 
-· ~·- - ~. 

9 

0,61% 

0,23% 

Filadélffi.l.j -~2_,··: ~::f;:)~~~t;.~_'::§:~~ - 
.... "":: .· - -:. :.. "'ÇJ;.~::':~:~::.:.f~-;,.-;./i:·;~::;=-.:,,.: 
Babaçuhtndia ··-:-:,,· --~- ''--·r .. :.. -'f'?.""t;~. 

8 

5 

9 

4 

1 

0,47% 

0,14% 

0,53% 

0,04% 

0,18% 

11 

24 
:i~::·· :; __ :.·LJ:i/~~~f: 0,19% 

0,38% 

,:/~:~,~--·· . -rortu- DAR.EGIÃO,::·:i:~~~: 0,24% 105 
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QUADRO 3.3 - ESTABELEC./PESSOAS 
COMERCIAIS E SERVIÇOS 

OCUPADAS EM ATIVIDADES 

COMÉROO 

.. ,ci;2ii 
~::-,,_~·V'"..)-~ 

t·hi 
23 -~~ 1,52% \.~- _ ---~·:...::;-,____ 496 
55 ·:·1.s· 1,64% .... ;.-~ --:~õ ~ .. -·-- 379 

,v;.1~ 
••• •1('-.!'_.· 

8,28% 

25 · 44 0,82% . _ 36_ .' :-~ -- 46 
~-..;::,,,,,.;:;-:..·- ... _ ...•... _~ -~· .. :~:-~·-=· 

514 '2815 4,79% · .. : 260 : . ..!t•• 1783 
0,8~~ 
3))3% 
-~~~ ··i:tsi , 

75 · .143' 1,28% -: -' _-- . 99---~ ·'."' 272 •... _- --- ,_. '·-:·--· ... -. - 
112 :;'204-- o 96% · ... ·24 -_;.':'·.~-:- 184 ., .... 

iii~~ 
.,:0,86%.- 

115 

1.486 

-·~,;;- .. ::...;- 
::·;~.;-S~i.:- ··-:.úãª' 
4.493 2,20% 

513 

117 
:.~~~~ ·;;:~ 

182 

32 

-388 
~41 

2,23% 

0,79% 

8 

13 

10 0,76% 

0,3796 
;_,_:.~- · .. -_: ~ ~;_;;;;.:..: 68 

26 

59 

137 

30 

614 

3 

3 

117 

104 

1.791 

14 

25 

61 

17 

101 

2 

119 

137 

698 
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4 ESTRUTURAS ECO:-.;ÔMICA5 DE INFLUÊNCIA REGJONAL 

Utilizando-se 'de parâmetros de natureza sócio-econômicas, representadas 
pelos indicadores dos circuitos da produção (agropecuária) e infra-estrutura básica 
(comunicação, estradas, aeroportos, segurança e saúde pública), além da densidade 
populacional, definiu-se como áreas potenciais quanto a caracterização de pólos 
regionais/sub-regionais, as seguintes localidades nos diferentes eixos (incluídas as 
áreas de influências direta e indireta): 

a) Eixo Araguaia/Rio das Mortes 

Nível 1: Conceição do Araguaia 

Aruanã 

Canarana 

Barra do Garças 

Nivei 2: São Félix do .,-lraguaia 

Nova Crixás 

São Miguel do Araguaia 

Nova Xavantina 

Xambioá 

b) Eixo Tocantins 

Nível 1: Miracema do Tocantins 

Carolina 

Araguaina 

Nível 2: Pedro Afonso 

Estreito 

Filadélfia 

Porto Nacional 
As localidades relativas ao primeiro nível apresentam uma população ( 1996) 

superior a 25.000 habitantes, destacando-se no contexto o município de Conceição 
do Araguaia com mais de 110.000 habitantes. Os municípios dó segundo nível 
apresentam população entre 10.000 a 25.000 habitantes. 

Conforme se observou anteriormente, constata-se ao longo do Araguaia/Rio 
das Mortes, evidente domínio das microrregiõcs Redenção e Conceição do Araguaia 
(representada pelo município homônimo) quanto a produção agrícola, e Rio 
Vermelho (caso do município de Nova Crixás) e São Miguel do Araguaia (município - 
homônimo) com relação a criação bovina e 'produção leiteira. As- microrregiões 
Canarana e Tesouro {Nova Xavantina) destacam-se na produção da soja. No Eixo 
Tocantins o destaque é assumido pelas microrregiões Porto Franco (através dos 
municípios de Carolina e Estreito) e Miracema 'do Tocantins (individualizada pelo 
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município homônimo). As microrregiões Porto Nacional e Porto Franco também se 
destacam como zona de expansão da fronteira da soja, através dos municípios de 
Pedro Afonso e Carolina, .respectivamente. 

Com relação a comunicação destacam-se os municípios que apresentam mais 
de duas estações receptoras de televisão, bem como sistema de radiodifusão, o que 
individualiza as cidades de São félix do Araguaia, Nova Xavantina, Aruanã, Nova 
Crixás, Conceição do Araguaia e São Miguel do Araguaia. no Eixo Araguaia, além de 
Miracerna do Tocantins, Carolina e Pedro Afonso, no Eixo Tocantins. 

Embora a ausência de informações sobre o "circuito dos negócios" implique em 
maiores evidências, ·utilizou-se os parâmetros aeroportuário e malha rodoviária 
como indicadores da dinâmica regional, destacando-se os municípios de São Félix do 
Araguaia, Nova Xavantina, Aruanã, Conceição do Araguaia e São Miguel do 
Araguaia, no Eixo Araguaia/Rio das Mortes, e Miracema do Norte, Carolina, Estreito 

- e Filadélfia, no Eixo Tocantins. As referidas localidades também se destacam quanto 
a infra-estrutura relativa a saúde pública, que embora precária, apresentam o maior 
número de leitos, médicos e auxiliares em relação aos demais municípios da região. 

Com referência ao parâmetro "segurança pública" utilizou-se a existência de 
batalhão policial, destacando-se os municípios de Conceição do Araguaia no Eixo 
Araguaia, e Miracema do Tocantins, Carolina e Pedro Afonso no Eixo Tocantins. 

Acredita-se que as referidas áreas seriam melhor caracterizadas se 
fundamentadas nos circuitos do consumo básico, dos negócios e do poder. Contudo, 
a ausência de informações sobre o fluxo dos transportes (como o movimento de taxi 
aéreo, considerando-o como alternativa prática em relação a extensão territorial) e o 
fluxo do capital (como a movimentação bancária via transdata), restringem a 
análise, embora não refutando os critérios utilizados como referenciais. 

- Partindo desse principio, entende-se que os municípios enumerados, 
considerando os níveis de grandeza, apresentam as condições apropriadas para se 
individualizarem como "polos"de desenvolvimento regional. -i 
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a margem esquerda do rio Araguaia na 
do~ Lslaclos cio Pare'\ e rocanlins. Município dl' Co1Kl'Í\,10 cio ,\r<1gu.1itl 

Foto 00 - Armazém de grJo consl ruído i't margem do rio Araguaia. no 
município de x<,mbioú/T( )_ Município dr :'\.imbioé.VT<.). 
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Aspecto gC'r<1I cio ~ílio Arqueológico entre o Guarda Jt--11-u1 do Sr 
VV.ishingto11 e .1 ,\ldri,l Karaiá. 11a 11111rgc111 dircit a do rio 1\ragu~1i;1 qur ~e 
cncout ru dU í'uudo. Mu nicípro de Aruanã <.,() 

'l · : 

.,,...... .. -__....... ~·--- - -- ~ 
Foto 1- Asprcl o geral dd 111,1rgr111 esquerda do rio 1\raguai.-1, onde há grande 
possibilid,1dc dr sít ios •. u qucológu'o«. Eslndo do M,1!0 <.~ros:-.o. 
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, Fol o '.i - r lotel da~ Crng •. is. Município de /\.ru.rnã/C~O. 

, 
• • • 

• 

Folo -l- - ~ílio ;1rc1rn·nlt1gito j.i c,1d,1~lr,1dP, loc;1lizrnlo ,l [usante dt) 1 lolcl d,1s 
C,111g.1s. Municipiu de 1\ru;111:i (,L). 
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1 ot o 'í - \~fhYlo gcr.11 d.1 mnrur m dirl'il.-1 do rio :\r,1gu.ti<1, 
pos:-,íhilid,1dc dr ,,l,o'> .irqurolúgiuh l.sl adu dr l,oi.b. 
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• ' • 
rolo 7 - Aspecto gemi do sft io arqueológico Barreira dos Karnjá. Município 
de Cocalinho MT. 

Foto H - nrt,illw de um f'1 .1gmr11lo crr{1mico 110 síl io .1rqucolúgico B.irrTirn 
dos K<1rt1j[1. l\lu11icrpio dr 1.. ·m.1li11ho i\11. 
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l-ot o 1.1 - Pisl~l de pouso sobre o sítio arqucologu'o l{.1rn·i1<1 du.., r...ir.ij..í. 
Mu11ic1pit) de Cok .tlinho 1\11 
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Foto 11 - ,\spcdo gcr;1J de um provável síl io •. trqucológico i'ls margens do 
Lago Rico!(~O. 

Foto 1:2. - ,\sprclo gemi do sítio ;1rqucológic<l F •. 1zrml.l rio do Prixr l;l). 
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Foto 15 - Área em frente a residência do Sr. Duca, onde há indícios de 
fragmentos cerâmicos em superfície. Município de Bandeirantes/GO. 

1 <, 1 l II X lS 1)() l\,ll 10 11' 1 l<Ol'IC() :i<''ICI() 1( 0:-.:01111,\ 24 



111 

Foto 16 - Aspecto da bocado Lago Piedade onde há informações de 
evidências cerâmicas/GO. 

~ 
r'' 

.1~ 
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Folo 17 - Área com sítio arqueológico à montante do Lago Remanso/GO. 
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Foto 18 -Aspecto geral da Fazenda Montaria. Município de Luís Alves/GO. 

Foto 19 - Margem direita do rio Araguaia, em frente a Fazenda Montaria. 
Município de Luís Alvcs/GO. 
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Foto 20 - Sítio arqueológico Aldeia Velha, localizado na margem esquerda 
do rio Araguaia, quase de frente à cidade de Luís Alves. 

Foto 21 - Aldeia de fontoura. Município de Luciara/Mf'. 
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Foto 22 - Reserva indígena de São Domingos. Município de São Félix do 

Foto 23 - Barreira da Cotia. Município de Luciara/MT. 
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Foto 24 - Barreira dos Padres, margem esquerda do rio Araguaia, municí] ,, · . i, 

Luciara/MT. 

Foto 25 - Sítio arqueológico Furo do rio Taquari. Povoado de Barreira do Campo/MT. 
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Foto 26 - Assentamento arqueológico no quintal da residência cio Sr. Manuel Maria, 
t povoado de Barreira do Campo/MT. 

' 

Foto 27 - Foz do rio Coco com rio Araguaia. Município de Cascara/TO. 
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Foto 28 - Provável embarcadouro nas margens do rio do Coco. Município <k 
Cascara/TO. 

Foto 29 - Pedral Macelinense. Município de São Geraldo do Araguaia/PA. 
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• t Foto 30 - Fazenda Santa Rosa. Município de XambioáífO. 

Folo 31 - S(lio Arqueológico na propriedade do Sr. José Moura. Município 
de São Geraldo do Araguaia/PA. 
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Foto 32 = Área com fortes indícios de assentamento arqueológico do período 
pré-colonial. Município de Xambioá/TO. 

Foto 33 - Marco CRt, com 
fragmentos cerâmicos ao 
fundo. Município de São 
Geraldo do Araguaia/PA. 
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Foto 34 - Aspecto geral do embarcadouro da Fazenda Dumbazinho, 
localizada à margem esquerda do rio Araguaia/MT. 

FotoBô - Segmento com pedral nas proximidades de Araguacema/TO. 
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Foto 36 - Povoado de Barreira do Campo/MT, à margem esquerda do rio Ara? 

Foto 3 7 - Detalhe de fragmentos cerâmicos identificados na propriedade do 
Sr. Messias - Rio Cristalino/MT. 
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•• • •• • • 1 Foto 38 - Fragmentos cerâmicos sendo identificados em frente a residência 
t do Sr. Manoel Martins. Rio Forquilha/MT. 
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Foto 39 - Sítio arqueológico Sr. Manoel tendo ao fundo o curral e celeiro. 
Rio Forquilha/MT. 
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Foto 40 - Vista geral dos sítios arqueológicos localizados nas propriedades do Sr. Lúcio 
Batisla e Sr. Juarcz. Município de Santo Antônio do Leverger/MT. 

Folo 41 - Detalhe de fragmentos cerâmicos em superfície na propriedade do Sr. Lúcio 
Batista. Município de Santo Antônio <lo Levergc/MT. 
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Foto 42 = Aspécto geral do 'sitio na propriedade do Sr. Juarez. Município de 
Santo Antônio do Leverger/MT. 

Foto 43 - Aspecto geral da propriedade do Sr. Alcidcs, onde se encontra significativa 
quantidade de fragmentos cerâmicos em superfície. 
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Foto 44 
lcides. 

etalhe ele fragmenlos cerâmicos em superfície, no sítio arqucológuo · 
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Foto 45 - Aspecto geral do sítio arqueológico Sr. Messias - Rio Cristalino/MT. 


