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1 - INTRODUÇÃO 

Este documento constitui a Avaliação Ambiental Integrada, elaborada em conformidade 
com o Apenso do Anexo 1 do Projeto Básico do Rio Araguaia, explicitado no Edital da 
Concorrência CO-EPE-005-2006, bem como com os documentos apresentados ao longo 
do processo de desenvolvimento dos estudos. 

1.1 - Conclusões e Recomendações da Revisão dos Estudos de Inventário 
Hidrelétrico da bacia do rio Araguaia 

A revisão dos estudos de inventário hidrelétrico da bacia do rio Araguaia foi elaborada 
seguindo as diretrizes do “Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas”, 
publicado pelo Ministério de Minas e Energia em 2007. O objetivo principal dos estudos foi 
o de avaliar o potencial hidrelétrico da bacia, mediante a identificação de aproveitamentos 
com potência acima de 30 MW. Como condicionante às alternativas de divisão de queda 
propostas, foram considerados os aproveitamentos concedidos e os em fase de estudo 
mais avançada como pontos fixos (Santa Isabel, Couto Magalhães, Água Limpa, 
Toricoejo e Torixoréu). 

Os resultados dos estudos socioambientais demonstraram que a bacia do rio Araguaia 
possui condicionantes claros e áreas sensíveis à implantação de aproveitamentos 
hidrelétricos. O primeiro deles é a planície do Bananal, cujos ecossistemas aquáticos e 
terrestres em bom estado de conservação levaram à adoção de políticas 
conservacionistas e indigenistas, com a implantação de unidades de conservação e terras 
indígenas. As populações que aí vivem possuem modos de vida singulares, ditados pelos 
ciclos naturais. As áreas mais ao norte da bacia são de ocupação recente e sua 
sensibilidade está voltada para a rápida transformação dos ecossistemas e para a 
questão de reforma agrária. A porção sul da bacia, de ocupação mais antiga, é menos 
sensível à implantação de aproveitamentos hidrelétricos quando comparada com as 
outras áreas. Os resultados do inventário são coincidentes com esse retrato da bacia.  

Analisaram-se 70 alternativas de divisão de queda para a bacia hidrográfica, tendo sido 
selecionada a Alternativa 18, na qual os aproveitamentos hidrelétricos selecionados estão 
localizados na porção mais ao sul. Esses aproveitamentos não interferem nas áreas 
preservadas da planície do Bananal e nem na sua dinâmica fluvial, respeitando assim as 
recomendações do Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos 
Rios Araguaia e Tocantins (ANA, 2007). 

Na seleção da Alternativa 18 foram considerados no processo decisório critérios 
econômicos, energéticos e socioambientais. Essa escolha fundamentou-se na análise 
multiobjetivo, obtendo-se uma solução que indica a mesma conclusão para uma ampla 
faixa de pesos ambientais e econômico-energéticos. Com relação à avaliação ambiental 
negativa, as alternativas 18 e 25 apresentam diferença entre os índices de impacto 
negativo, considerando o nível de detalhamento dos estudos. A primeira apresentou 
índice superior à outra, sendo que as diferenças nos resultados dessa avaliação são, 
basicamente, na maneira de aproveitar o rio das Garças com dois empreendimentos na 
primeira alternativa em relação à ausência de usinas nesse rio na segunda alternativa. 
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Entretanto, a Alternativa 18 representa um maior ganho de energia em relação às demais 
alternativas, além de menor índice custo benefício. Na avaliação conjunta econômico-
energética e ambiental, considerando inclusive os impactos positivos advindos da 
implantação dos aproveitamentos, por meio de análise multiobjetivo, a alternativa 18 
apresentou também melhor resultado, comprovando ser a melhor alternativa de 
aproveitamento energético da bacia do rio Araguaia. 

Os aproveitamentos da alternativa selecionada apresentam índice custo/benefício 
energético significativamente menores do que o valor de referência (R$ 158,04/MWh), à 
exceção do aproveitamento Garças 6 que se aproxima mais desse valor. Destaca-se 
dentre eles o aproveitamento Mortes 3-322, com potência instalada de 310,4 MW e um 
ICB de R$ 89,34/MWh, evidenciando a atratividade desse local. Recomenda-se, portanto, 
que esses aproveitamentos sejam contemplados com a continuidade dos estudos, 
correspondentes à fase de viabilidade, de maneira a integrá-los, futuramente, no sistema 
elétrico nacional. Adicionados ao conjunto de aproveitamentos em fases mais avançadas 
de estudo, a bacia passará a contar com um total de energia de 1.395 MW médios e um 
potencial total de 2.475 MW. 

O resultado dos estudos evidencia que a potencialidade energética da bacia do rio 
Araguaia à luz dos parâmetros técnicos, econômicos e socioambientais vigentes é 
restrita. O aproveitamento energético do curso principal é viável apenas nos 
aproveitamentos considerados como pontos fixos no presente estudo (UHEs Santa Isabel, 
Torixoréu e Couto Magalhães). Em seus afluentes, os aproveitamentos promissores estão 
restritos ao rio das Mortes e ao rio das Garças. 

1.2 - Objetivos e Estratégias da AAI 

De acordo com o Termo de Referência, os estudos de Avaliação Ambiental Integrada de 
bacias hidrográficas visam atender ao objetivo principal de avaliar a situação ambiental da 
bacia com os empreendimentos hidrelétricos implantados e os potenciais barramentos, 
considerando: 

(i) seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais e as populações 
humanas;  

(ii) os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte atual e futuro de 
planejamento, tendo em conta a necessidade de compatibilizar a geração de 
energia com a conservação da biodiversidade e manutenção dos fluxos gênicos, e  

(iii) a sociodiversidade e a tendência de desenvolvimento socioeconômico da bacia, à 
luz da legislação e dos compromissos internacionais assumidos pelo governo 
federal. 

Os objetivos específicos adicionais do estudo de avaliação ambiental integrada de bacia 
são os seguintes: 

• avaliar a situação ambiental da bacia com os empreendimentos hidrelétricos 
implantados e os potenciais barramentos, considerando seus efeitos cumulativos e 
sinérgicos mais prováveis; 
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• desenvolver um quadro de  sustentabilidade para a bacia, tendo como foco os 
recursos hídricos e a sua utilização para a geração de energia; 

• delimitar as áreas de fragilidades e de restrições ambientais; 

• indicar conflitos frente aos diferentes usos do solo e dos recursos hídricos da bacia, 
proporcionado uma visão abrangente das implicações ambientais decorrentes da 
implantação dos empreendimentos hidrelétricos e as potencialidades advindas desses 
aproveitamentos; 

• propor diretrizes ambientais para os projetos de geração de energia elétrica, visando 
alcançar o desenvolvimento sustentável da bacia de forma a promover a melhor 
conservação de seus recursos naturais; 

• subsidiar, através das diretrizes: (i) estudos ambientais na bacia hidrográfica; (ii) 
eventuais readequações de projetos e programas; e a (iii) implantação de futuros 
aproveitamentos hidrelétricos na bacia do rio Araguaia para os quais não foi 
outorgada concessão até a elaboração da AAI; e 

• estabelecer diretrizes para reduzir riscos e incertezas para o desenvolvimento 
socioambiental e para o aproveitamento energético da bacia. 

Em face dos potenciais impactos e problemas associados à discussão da implantação de 
usinas hidrelétricas, as principais estratégias para a elaboração dos estudos são as 
seguintes: 

• avaliação ambiental integrada dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia hidrográfica, 
considerando os usos dos recursos naturais, as dinâmicas das interações entre 
fatores ecológicos, econômicos e sociais, bem como a identificação das fragilidades 
ambientais  para a bacia; 

• estudo da alternativa selecionada no estudo de inventário hidrelétrico, a partir de uma 
visão integrada dos aspectos ambientais, e considerando a compatibilização do uso e 
conservação dos recursos naturais; e 

• integração da dimensão ambiental ao processo de planejamento energético, e 
articulação desse processo com o licenciamento ambiental. 
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2 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUAIA 

2.1 - Introdução 

O presente capítulo apresenta um resumo do resultado da caracterização ambiental da 
bacia hidrográfica do rio Araguaia, apresentada em maiores detalhes no Diagnóstico 
Socioambiental da Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da bacia do rio 
Araguaia. O principal objetivo é subsidiar as fases seguintes da Avaliação Ambiental 
Integrada com uma base de dados bem confiável de diversos elementos que podem 
servir como indicadores, viabilizando ainda a primeira divisão da bacia por subáreas, 
facilitando a compreensão do diagnóstico das condições ambientais de forma integrada. 

A Caracterização Ambiental buscou apresentar as principais propriedades da bacia 
através da organização e sistematização das informações disponíveis sobre a região, com 
uma divisão espacial, privilegiando o conhecimento da realidade concreta e de suas 
causas históricas, tendo por parâmetro os temas que tenham efetiva relevância para o 
Setor Elétrico. 

Após a presente Introdução (item 2.1), é descrita a Metodologia utilizada para a 
elaboração dos estudos (item 2.2) e na sequência a apresentação dos resultados da 
caracterização, divididos em três componentes-síntese: Recursos Hídricos e 
Ecossistemas Aquáticos (item 2.3), Meio Físico e Ecossistemas Terrestres (Item 2.4), e 
Meio Socioeconômico (item 2.5).  

Para concluir, é apresentada uma síntese dos aspectos relevantes identificados no estudo 
e uma proposta preliminar de divisão da bacia do rio Araguaia em subáreas, sendo 
resumido o comportamento dos aspectos relevantes em cada uma das subáreas 
propostas (item 2.6).  

 

2.2 - Metodologia 

O meio físico foi a base de dados sobre a qual se construiu os componentes-síntese que 
descreve-se  a seguir, relativos aos ecossistemas. A base de dados está apresentada no 
diagnóstico ou caracterização dos estudos de inventário. 

2.2.1 - Ecossistemas Aquáticos e Ecossistemas Terrestres 

O levantamento de dados sobre os ecossistemas foi pautado em informações 
secundárias sobre o bioma Cerrado e Amazônico com o foco na bacia do rio Araguaia. 
Além da viagem de reconhecimento, foi realizada uma campanha à região do Alto 
Araguaia, com o objetivo de confirmar o estado de conservação dos ecossistemas. As 
principais fontes de dados que trazem dados compilados e consolidados sobre os 
ecossistemas da área de estudo são apresentadas a seguir. 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 11 

O Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Tocantins e Araguaia (ANA, 
2007) traz, no seu Anexo 3, o diagnóstico do meio biótico, que congrega informações de 
diversos estudos realizados nas bacias. Apresenta separadamente o diagnóstico da bacia 
do rio Araguaia das informações sobre a bacia do rio Tocantins, o que facilitou a utilização 
desses dados. 

Os levantamentos realizados no Parque Estadual do Cantão, disponíveis no sítio da 
Secretaria de Planejamento do Estado do Tocantins1, resultaram na publicação Avaliação 
Ecológica Rápida Parque Estadual do Cantão (AVALIAÇÃO, 2007). 

Foram consultados os trabalhos resultantes do zoneamento ecológico-econômico do 
Tocantins, também disponíveis no sítio da Secretaria de Planejamento do Estado do 
Tocantins2, tais como o Atlas do Tocantins (SEPLAN, 2005) e o Zoneamento Ecológico-
Econômico e Gestão Territorial do Norte do Tocantins (SEPLAN, 2005), que traz relatório 
com estudos sobre a fauna e flora da região. 

O Projeto Brasil das Águas (MOSS & MOSS, 2007) traz o relatório sobre o rio Araguaia 
com informações limnológicas (fitoplâncton e bacterioplâncton) e estado trófico das águas 
de 43 pontos ao longo do rio Araguaia. Com esses dados foi possível verificar se há 
algum comprometimento da qualidade da água que possa comprometer a qualidade dos 
ecossistemas aquáticos. 

Foram utilizados alguns dados ainda não publicados dos estudos ambientais da UHE 
Santa Isabel, em especial os dados dos componentes do meio biótico coletados até 2005. 

Sempre que possível foram utilizadas as observações tomadas durante a viagem de 
reconhecimento e uma campanha realizada na região do alto Araguaia, que permitiram ter 
uma visão global da bacia e do estado de conservação dos ecossistemas. 

Para a caracterização da “Fisiografia Fluvial” a única fonte de dados secundários foi a 
hidrografia contida na base cartográfica do IBGE e do Sistema de Informações 
Hidrológicas - HidroWeb da ANA (http://hidroweb.ana.gov.br/), sobre as quais foram 
realizadas as análises. 

As informações sobre as matas de galeria que ocorrem na parte alta da bacia e sua 
importância para a manutenção da biodiversidade foram obtidas de trabalhos científicos 
diversos, tais como Silva Júnior et al. (2001), Silva Júnior & Pen (1998), Schiavini (1992) e 
Lima (1989). Para a região da planície do Bananal, que inclui o trecho baixo de vários 
rios, como o das Mortes, Formoso, Cristalino e outros, foram levantadas duas fontes que 
tratam da vegetação marginal: Marimon & Lima (2001) realizados no chamado pantanal 
do rio das Mortes, e a avaliação ecológica rápida do Parque Estadual do Cantão 
(AVALIAÇÃO, 2007). Para a parte baixa da bacia, nos domínios da Floresta Amazônica, 
os estudos realizados para a UHE Santa Isabel trazem uma caracterização das florestas 
aluviais que ocorrem neste trecho. 

                                            

1 http://www.seplan.to.gov.br/site/dma/areas_protegidas/area_protegidas_downloads.htm  
2 http://www.seplan.to.gov.br/site/zee/pub.htm  
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Entre os estudos ictiofaunísticos realizados na bacia do rio Araguaia pode-se ainda 
acrescentar Antunes et al. (2008), Artoni et al. (1998), Benedito-Cecílio et al. (2004), 
Braga (1990), Brito et al., (2002), Brito et al. (2004), Britsk (1997), Britski & Birindelli 
(2008), Costa (1995, 1998, 2006, 2007), Costi et al. (1977), Coutinho & Coutinho (1979), 
Datovo e Landin (2005), Eler et al., (2006), Eletronorte/Cnec (1989), Engevix (2001, 
2006), Faria et al. (2003), Ferreira et al. (2007), Fundação Djalma Batista (2001), Furnas 
(2006), Garutti (1995), Kullander & Ferreira (2006), Lima (2003, 2009), Lima e Moreira 
(2003), Lucena (2007), Malabarba (2004), Marques et al. (2006), Martins et al. (2000), 
Melo (1995), Melo et al. (2004), Melo et al. (2005), Melo et al. (2007), Melo et al. (no 
prelo), Melo e Röpke (2004), Menezes (2006), Moreira (2005), Moreira & Zuanon (2002), 
Oliveira et al. (2005), Oliveira et al. (2006), Pavanelli & Britsk (2003), Pinheiro et al. 
(2003), Poleto (2004), Rebelo Neto (1977, 1979), Ribeiro e Lucena (2006), Rocha et 
al.(2007), Silva et al. (2007), Silvano (1994), Silvano (2003), Souza et al. (2007), Sudepe 
(1977), Vari e Reis (1995, 1999), Venere (1998), Venere & Melo (1993), Venere et al. 
(1997), Venere et al. (1999), Venere et al. (2004), Venere et al. (2007a), Venere et al. 
(2007b). Além desses autores, foram pesquisadas as bases de dados das coleções 
científicas do Museu Nacional do Rio de Janeiro – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - Universidade Estadual 
de Maringá. As sinonímias foram eliminadas por pesquisa a Reis et al. (2003) e ao sítio do 
Fishbase3.  

O diagnóstico da vegetação baseou-se em dados secundários produzidos para a região 
amazônica e para o cerrado, e em particular, aqueles produzidos dentro da bacia do rio 
Araguaia. O ponto inicial de análise foi o conteúdo das folhas do projeto Radambrasil que 
subsidiou a decisão, para fins desse trabalho, de descrever os tipos vegetacionais 
conforme o Sistema de Classificação da Vegetação de Veloso & Góes-Filho (1982), 
também utilizado pelo IBGE na terceira edição do Mapa de Vegetação do Brasil (escala 
1:5.000.000), no qual foram introduzidas modificações baseadas em interpretação de 
imagens obtidas pelo Landsat 5-TM, pesquisa bibliográfica e de campo dando origem a 
uma provável reconstituição dos tipos fisionômicos que revestiam o território brasileiro na 
época de seu descobrimento (IBGE, 2004). 

Além do Radambrasil outros trabalhos têm procurado mapear e descrever a vegetação da 
bacia do rio Araguaia ou de parte dela. O Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio 
da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano e do Programa de 
Estruturação Institucional da Consolidação da Política Nacional de Recursos Hídricos 
(BRA/OEA/01/002) realizou o diagnóstico dos estudos sobre recursos hídricos no estado 
de Mato Grosso (MMA, 2007). Entre outros, o relatório apresenta mapa de vegetação. 

Outro trabalho que mapeou a vegetação da bacia foi o Plano Estratégico de Recursos 
Hídricos da Bacia dos Rios Araguaia e Tocantins (ANA, 2007). O mapeamento foi 
produzido a partir de imagens Cbers, entretanto não há maiores informações sobre a data 
das imagens, a rotina de geoprocessamento e a escala de trabalho. A falta de um 
shapefile e a disponibilidade apenas de arquivos em .pdf não permitiram uma resolução 
adequada para as análises. 

                                            

3 Disponível em:  http://www.fishbase.org, acessado em abril de 2008. 
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O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Projeto de Conservação e Utilização 
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio), realizou o levantamento dos 
remanescentes de cobertura vegetal e de uso da terra do bioma Cerrado e da Amazônia 
na escala de 1: 250.000 (MMA, 2007). Este trabalho foi utilizado como base para o 
diagnóstico dos Ecossistemas Terrestres. 

Outros mapeamentos regionais da cobertura vegetal não cobrem totalmente a bacia do rio 
Araguaia, mas são importantes de serem avaliados, pois serão úteis nos ajustes 
necessários para o mapeamento definitivo da vegetação da bacia, que por sua vez será a 
base das análises de ecologia da paisagem. Situa-se dentro da bacia hidrográfica do rio 
Araguaia, o Parque Estadual do Cantão, para o qual foi realizado uma Avaliação 
Ecológica Rápida (TANGARÁ, 2000). O mapeamento do Parque Estadual do Cantão foi 
efetuado utilizando mapas existentes (IBGE, Radambrasil e outros), imagens de satélite 
Landsat TM de 1996 e 1999, e um jogo de aerofotos de agosto de 1999. A escala de 
trabalho utilizada foi de 1:25.000, permitindo a identificação e mapeamento de todos os 
conjuntos de vegetação distintos do parque, naturais ou de origem antrópica, cuja área 
contígua seja de no mínimo um hectare. 

A Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do Estado do Tocantins realizou o 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Norte do Estado do Tocantins no âmbito do 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada - Bico do Papagaio – PGAI Bico do Papagaio 
(SEPLAN, 2004; 2005). O ZEE abrangeu aproximadamente 34.218 km² entre os baixo e 
médio cursos dos rios Araguaia e Tocantins. Os trabalhos contemplaram o diagnóstico 
socioambiental, mapeamento fitogeográfico na escala 1:250.000, o inventário florestal, o 
levantamento fitossociológico e a análise multitemporal da cobertura e uso da terra. Este 
zoneamento foi consultado, analisado e utilizado como base inicial para o diagnóstico.  

Para o estado do Tocantins, adicionalmente ao estudo anterior, os seguintes 
mapeamentos da cobertura vegetal foram produzidos: Atlas do Tocantins (SEPLAN, 
2005), com dados de 1996 e mapa de vegetação do estado do Tocantins (IBGE, 2007), 
elaborado a partir da atualização das cartas de vegetação 1:250.000; do Manual Técnico 
da Vegetação Brasileira – IBGE e em interpretações de imagens Cbers 2, de agosto de 
2006. 

Para o estado de Goiás, o mapeamento da vegetação está disponível no sítio do Sistema 
Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás – Sieg 
(http://www.sieg.go.gov.br/). 

O estado de Mato Grosso, por sua vez, produziu mapa de vegetação no âmbito do 
zoneamento sócio-econômico ecológico do estado (SEPLAN, 2002), a partir da folhas 
1:250.000 do IBGE e DSG, atualizadas com dados de imagens Landsat de 1993 a 1995 e 
com dados de campo. 

Além dos trabalhos mais abrangentes, a literatura ainda registra trabalhos pontuais dentro 
da bacia do rio Araguaia: Felfili et al. (1998), Marimon et al. (1998), Marimon & Lima 
(2001), Felfili et al. (2002), Martins et al. (2002), Daamen & Hamada (2005), Albuês & 
Rosa (2006), Brito et al. (2006) e Figueiredo & Rossete (2007). 
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Os desmatamentos na Amazônia Legal estão sendo monitorados e analisados pelo 
Instituto de Pesquisas Espaciais – Inpe, por meio do Projeto Prodes - Monitoramento da 
Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Para as áreas fora da Amazônia Legal – a 
porção goiana da bacia do Araguaia – não existem estimativas dessa natureza. Outra 
importante fonte de dados sobre desmatamentos é o sistema de Detecção de 
Desmatamento em Tempo Real, do Inpe (Deter/Inpe).  

Devido às características dos solos da porção alta da bacia do rio Araguaia, que têm 
textura arenosa, há um grande favorecimento à ocorrência de processos erosivos como 
consequência da utilização inadequada na cultura de grãos. Os vários estudos 
desenvolvidos na região foram compilados por Castro (2005). 

Os arquivos shape das unidades de conservação da bacia foram obtidos através da: 

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema / MT4; 

• Base de dados geográficos do Norte do Tocantins5; 

• Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás – Sieg6; e 

• Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente – 
MMA7. 

No geral, a região da bacia com mais informações pontuais disponíveis sobre a fauna de 
vertebrados terrestres é o médio Araguaia (entre Caseara e Luis Alves). Esse maior 
conhecimento é advindo principalmente dos estudos efetuados em processos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos (Agropecuária Vale do Araguaia e Projeto 
Agrícola Luis Alves) e dos planos de manejo de unidades de conservação, existentes na 
área. A boa qualidade dos estudos efetuados nos Planos de Manejo do Parque Nacional 
do Araguaia (IBAMA, 2001) e da Avaliação Ecológica Rápida do Parque Estadual do 
Cantão (TANGARÁ, 2000) também contribuiu para o melhor conhecimento da fauna 
regional. Na região do baixo Araguaia, os estudos da UHE Santa Isabel e o PGAI – Bico 
do Papagaio (SEPLAN, 2004) são as principais fonte de informações. O Alto Araguaia, 
apesar de ser o local com a maioria dos aproveitamentos hidroelétricos pré-identificados, 
é o que possui menos informações pontuais, até agora levantadas, cabendo citar o EIA da 
UHE Couto Magalhães, ainda não disponível para análise. 

Como dados complementares também foram utilizadas informações de áreas adjacentes, 
próxima à bacia, como é o caso dos estudos da UHE Tucuruí, para região do baixo 
Araguaia, e do Parque Nacional das Emas, para a região do Alto Araguaia. 

Com relação ao grupo dos mamíferos, para a composição do inventário da região da 
bacia do Araguaia, foram utilizadas as seguintes referências com informações sobre 

                                            

4 Disponível em: Site www.sema.mt.gov.br . Acesso em 07/12/2007 
5 Arquivos shp cedidos pela Seplan-TO. 
6 Disponível em: www.sieg.go.gov.br . Acesso em 05/12/2007. 
7 Disponível em: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm . Acesso em 11/2007. 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 15 

distribuição de espécies: Duarte (1997), Eisenberg & Redford (1999), Emmons (1997), 
Fonseca et.al. (1994), Mares & Genomays (1982), Nowak (1991), Oliveira (1994) e Reis 
et.al. (2006). Na amostragem dos pequenos mamíferos não-voadores do bioma Cerrado, 
a principal fonte de informação é um dos melhores trabalhos sobre a distribuição e 
diversidade deste grupo: Carmignotto (2004). Também deve ser citado o estudo de 
Bonvicino et al. (1996) que, como a referência anterior, possui informações sobre a região 
do Alto Araguaia. 

Com relação ao grupo da avifauna, o levantamento geral está baseado nos livros de Sick 
(1997) e Sigrist (2006), bem como em diversos trabalhos como, Silva (1995a, 1995b e 
1996), Fry (1970) e Cavalcanti (1988). 

As maiores informações sobre a herpetofauna da bacia se concentram sobre os estudos 
do projeto Quelônios da Amazônia, do Centro de Conservação e Manejo de Répteis e 
Anfíbios (RAN), do Instituto Chico Mendes. O projeto já resultou na devolução de quatro 
milhões de filhotes de tartaruga-da-amazônia e abrange o médio Araguaia, que vai do 
distrito de Luiz Alves até a foz do rio Cristalino, no Mato Grosso. 

2.2.2 - Componentes-Síntese da Socioeconomia 

Os dados necessários para a análise dos componentes-síntese da socioeconomia 
(Organização Territorial, Modos de Vida, Base Econômica e Populações Indígenas) foram 
levantados em instituições oficiais, em trabalhos científicos e em uma campanha realizada 
no alto Araguaia em março de 2008. 

As informações levantadas sobre a organização territorial se basearam, 
fundamentalmente, nos censos realizados pelo IBGE e em dois estudos que consolidaram 
dados da bacia do Araguaia: o Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia dos Rios 
Tocantins e Araguaia (ANA, 2007) e os estudos da UHE Santa Isabel.  

Para alguns dos elementos de caracterização preconizados no Manual de Inventário da 
Eletrobrás como ocupação do território e organização político-administrativa foram 
acessadas as bases de dados existentes. 

Além destas referências, foram levantados dados na Internet em sítios oficiais das 
instituições que atuam na região, tais como: 

• Ministério das Cidades - http://www.cidades.gov.br; 

• Governo do Estado de Goiás - http://www.goias.go.gov.br; 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
http://www.ibama.gov.br; 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - http://www.ibge.gov.br; 

• Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - http://www.infraero.gov.br; 

• Ministério do Meio Ambiente - http://www.mma.gov.br; 
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• Governo do Estado do Mato Grosso - http://www.mt.gov.br; 

• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 
http://www.qmdmt.cnpm.embrapa.br/711.htm; 

• Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará - 
http://www.sectam.pa.gov.br; e 

• Governo do Estado do Tocantins - http://www.to.gov.br. 

Para o componente modos de vida, foram levantadas informações sobre os elementos 
sugeridos pelo Manual de Inventário a partir de fontes e dados secundários, assim como 
índices provenientes de órgãos oficiais como o IBGE, sem abrir mão de pesquisas diretas 
teses e demais estudos pertinentes, sempre devidamente citados. Como critérios, adotou-
se a universalidade, disponibilidade (fácil acesso a dados com série histórica e escala 
adequada), mensurabilidade, confiabilidade, consistência, relevância e efetividade.  

Ou seja, nesta etapa do trabalho foram utilizados dados secundários organizados por 
estado e municípios da bacia do rio Araguaia. Para a maioria dos elementos adotados, 
não foram verificadas dificuldades quanto a essa forma de agregação dos dados. 

O levantamento de dados sobre a base econômica se pautou, assim como para outros 
componentes-síntese, em dois trabalhos que já consolidam as informações sobre a bacia 
do rio Araguaia. O Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Tocantins e 
Araguaia (ANA, 2007) e os estudos da UHE Santa Isabel. Além destes, os dados dos 
municípios da bacia, obtidos no IBGE, foram tabulados para que sejam interpretados e 
posteriormente apresentados no diagnóstico ambiental. 

Nesta fase de levantamento de dados socioambientais do inventário, foi priorizada uma 
ampla pesquisa bibliográfica a respeito das terras indígenas, uma vez que, até a presente 
data, apenas três territórios quilombolas foram identificados e carecem de esforços para 
complementação do conhecimento.  

As principais referências bibliográficas e fontes de informação levantadas sobre os Bororo 
são: Adugonoreu (2002), Aguilera (2001), Aguilera (1999), Albisetti e Venturelli (1962, 
1969), Baldus (1979a, 1979b), Bloemer (1980), Bordignon (1986, 2001), Bresil (1992), 
Brotherston (2001), Bulawski (1979), Camargo (2001), Canzio (1997), Castilho (2000), 
Colbacchini e Albisetti (1942), Crocker (1969, 1976, 1985), Crowell (1979), David (1994), 
D'Orta (1981, 1986), Drumond (1965), Enaureu (1995), Fabian (1987, 1992), Grupioni 
(1991, 1992), Hartmann (1966), Isaac (1997), Kudugodu (1995), Lévi-Strauss (1994), 
Lopes (2001), Lowie (1963), Maybury-lewis (1979), Melega (2001), Muccilo (1983), 
Mugureu (1995a, 1995b, 1995c, 1995d), Mussolini (1945), Novaes (1983, 1986, 1991, 
1991-1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999), Oliveira (1994), Quiles (2000, 2001), 
Ravagnani (1996), Ricciardi (1991), Serpa (1988, 1995), Silva (1995), Silva (1993), Tacca 
(2002), Tuaguebou (1995a, 1995b, 1995c, 1995d), Tuaguebou e Mugureu (1995), 
Vangelista (1996), Viertler (1973, 1982, 1990, 1991, 1993, 2000), Wilbert e Simoneau 
(1983), Wust (1998, 1992, 1994, 1999). 
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As principais referências bibliográficas e fontes de informação levantadas sobre os 
Xavante são: Almeida lazarin (1985), Alvarez (1991), Arantes (1998), Arantes et al. 
(2001), Aytai (1985), Bueno (1998), Carrara (1997, 2002), Chovelon et al. (1996), Cimi 
(1993), Coelho (2000), Coimbra Júnior (1996), Coimbra Júnior et al. (2001, 2002), 
Fernandes (2002), Ferraz e Mampieri (1993), Ferreira (1992, 1998), Flowers (1983, 1984, 
1994a, 1994b), Fonseca (1948), Franca (2000), Friedman (1992), Garfield (2001), 
Giaccaria (1990, 1992, 2000, 2001), Giaccaria e Heide (1972, 1991), Graham (1990, 
1993, 1994, 1995, 2000), Guedes (1993), Gugelmin (1995, 2001), Gugelmin e Santos 
(2001), Harrison (1994), Ianelli (1997), Juruna (1982, 1984), Leeuwenberg (1994, 1997), 
Leeuwenberg e Salimon (1999), Leite (1998), Lombardi (1985), Machado (2002), Mata 
(1999), Maybury-Lewis (1984, 1990), Mcleod e Mitchell (1980), Medeiros (1991), Menezes 
(1999), Menezes (1985), Muller (1976), Neel et al. (1964), Núcleo de Cultura Indígena 
(1998), Nunes (2002), Peggion (2003), Pereira (1999), Pose (1993), Quintino (2000), 
Ravagnani (1978, 1991), Ruri'o e Biase (2000), Sá (1982, 1983), Sá (2000), Salzano 
(1997), Silva (1983, 1984, 1986, 2002), Silva (1995), Souza (1999), Souza e Santos 
(1999, 2001), Tsupal (1979), Valadão (1994), Vianna (2002), Vieira filho (1997), Villas 
Bôas e Villas Bôas (1997), Williamson (1995). 

 

2.3 - Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

2.3.1 - Caracterização Geral 

A bacia hidrográficado rio Araguaia caracteriza-se por apresentar baixas declividades nos 
curso d’água ao longo de quase toda a sua extensão. O curso d’água principal apresenta 
uma declividade média de 0,027 %, correspondendo a um gradiente médio de 27 cm/km. 
A Tabela 2-1 apresenta as declividades médias do curso d’água distribuída segundo a 
sua fisiografia. 

Tabela 2-1: Declividades do Curso Principal do Rio Araguaia 

Trecho 
Declividade 

(%) (cm/km) 

Alto da Bacia 0,08 77,8 
Médio da Bacia 0,02 16,3 
Submédio da Bacia 0,01 12,5 
Baixo da Bacia 0,01 8,9 

De um modo geral, a bacia hidrográfica do rio Araguaia apresenta um declive plano e 
suave, com escoamento superficial lento e elevado potencial para deposição aluvionar, 
conforme pode ser atestado pela formação da ilha do Bananal, situada no seu trecho 
médio. 

Embora apresente uma reduzida densidade de drenagem e rios afluentes de pequeno 
porte, relativamente ao restante da região em que se insere, é na região do Alto Araguaia 
que se encontra o maior gradiente de todo o rio onde também são comuns os 
afloramentos rochosos em seu leito. 
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No curso médio, definido entre o povoado de Registro do Araguaia e o povoado de Santa 
Isabel do Araguaia, o rio Araguaia percorre vasta planície sedimentar, destacando-se a 
ilha do Bananal, cujas dimensões atingem aproximadamente 80 km de largura e 360 km 
de comprimento e que, devido à reduzida declividade do terreno, apresenta-se inundável 
em grande extensão no período de cheias. Isto confere ao rio Araguaia uma elevada 
capacidade de regularização natural dos deflúvios, o que proporciona hidrogramas  
amortecidos e com longos tempos-base. 

A jusante da ilha do Bananal, o curso d’água apresenta algumas corredeiras, destacando-
se a de Santa Isabel, com desnível de cerca de 13,0 m, o que torna a navegação bastante 
difícil em épocas de estiagem. 

O clima na bacia do rio Araguaia é caracterizado pela influência de alguns importantes 
fatores, tais como a sua ampla extensão latitudinal, a sua continentalidade e o seu 
sistema de circulação atmosférica característico. 

Esses fatores conferem à bacia uma razoável homogeneidade climática, que se 
caracteriza por estações bem definidas, proporcionando regularidade na distribuição das 
chuvas, da temperatura, da velocidade dos ventos, da umidade relativa do ar e dos 
demais parâmetros climáticos de pequenas variações de ano para ano. 

Dois efeitos da circulação geral da atmosfera ajudam a definir esta homogeneidade, além 
de outros fatores tais como a topografia local, a natureza da cobertura superficial e os 
componentes do ciclo hidrológico: efeito direto da Convergência Intertropical (CIT), 
formada pela confluência dos ventos alísios dos dois hemisférios, que atua sobre a região 
duas vezes por ano em sua trajetória de acompanhamento do sol entre os dois 
hemisférios; e a fraca atuação direta de fenômenos ciclônicos sobre a região. 

As situações excepcionais de elevadas temperaturas, períodos extensos de seca fora de 
época e ventanias são extremamente raras e quase desconhecidas. 

Em toda a sua extensão pode-se considerar a bacia do rio Araguaia subdividida em 
quatro setores principais, cada um representando regiões homogêneas, sob o ponto de 
vista climatológico, os quais apresentam as seguintes características principais: 

• Setor do Extremo Sul do Alto Araguaia: compreende todo o extremo Sul do rio 
Araguaia até o limite médio em torno de 14° 30´ S, passando por Xavantina, Lagoa da 
Flecha e cruzando o paralelo 14° S. O clima predominante é de natureza continental 
tropical, muito úmido, com época seca bem definida. Não há amenizações de 
temperaturas no verão, como no Alto Tocantins, porque sua orografia é menos 
elevada e mais regular. Sua classificação climática, segundo o critério de Köppen, é 
Cw; 

• Setor de Transição para o Médio Araguaia: compreende a área limitada entre o 
Setor do Extremo Sul do Alto Araguaia e o paralelo de 11° S, passando seu limite 
Norte pela localidade de Fátima (à margem da rodovia Belém-Brasília). Seu clima é de 
natureza continental tropical, pois, devido a sua posição continental, não sofre o efeito 
direto da Convergência Intertropical - CIT. Apresenta-se úmido, com tendência a muito 
úmido. Sua classificação climática, segundo o critério de Köppen, é do tipo Cw; 
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• Setor do Médio Araguaia: compreende a área limitada ao Sul pelo Setor anterior e, 
ao Norte, pela linha que coincide aproximadamente com o paralelo médio de 8° 30´ S, 
que passa pela localidade de Conceição do Araguaia. Esse setor é bastante chuvoso 
devido à maior influência equatorial e a sua associação com os núcleos chuvosos do 
Médio Xingu. A precipitação média anual oscila bastante de posto para posto, porém 
normalmente acima de 1.600 mm, o que denota um clima muito úmido. Sua 
classificação climática, segundo o critério de Köppen, é do tipo Aw; 

• Setor de Transição Equatorial: é limitado ao Sul pelo Setor do Médio Araguaia e, ao 
Norte, pela linha que oscila em torno do paralelo 5° 20´ S, tendo Marabá como base, e 
passando por Imperatriz, a Leste. A vegetação constitui uma transição entre o 
Cerrado e o que resta da Floresta Ombrófila Densa na região. O clima já é de 
transição equatorial, muito úmido, com a época seca (junho, julho e agosto) 
começando a desaparecer em relação aos setores do Sul. Sua classificação climática, 
segundo o critério de Köppen, é do tipo Am. 

O regime hidrológico do rio Araguaia é bem definido, apresentando um período de 
estiagem que termina em setembro/outubro e um período chuvoso cujas precipitações 
mais elevadas se verificam entre fevereiro e abril. 

Devido a esse regime pluviométrico regular, os períodos de cheias da bacia são bem 
definidos, ocorrendo de janeiro a abril. Enquanto que no rio Tocantins, na bacia vizinha, 
os valores máximos de vazões são observados, anualmente, em fevereiro/março, no 
baixo Araguaia são observados em março/abril. Tal fato se explica pelo amortecimento 
que sofre a onda de cheia na grande planície da ilha do Bananal, retardando, assim, o 
seu pico a jusante. 

A vazão média da bacia é estimada em cerca de 5.500 m³/s na confluência do rio 
Araguaia com o Tocantins. 

2.3.2 - Usos da Água 

Com relação aos usos da água, é importante diferir os usos consuntivos daqueles não 
consuntivos. São denominados usos consuntivos aqueles para os quais se retira ou capta 
água na bacia hidrográfica e que parte é consumida e não volta para a mesma. Enquanto 
que os não consuntivos são aqueles em o uso dos recursos hídricos não alteram sua 
quantidade, tais como lazer e turismo, pesca, geração hidrelétrica, e navegação. 

a) Usos Consuntivos 

Para a avaliação dos usos consuntivos da água, foram consultados dois documentos:  

• Estimativa das Vazões para Atividades de Uso Consuntivo da Água nas Principais 
Bacias do Sistema Interligado Nacional, elaborada pelo Operador Nacional do 
Sistema (ONS, 2003); 

• Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia dos rios Tocantins e Araguaia (ANA, 
2007). 
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a.1) Usos Consuntivos da Água Estimados pelo ONS 

Os resultados gerados pela ONS para os usos consuntivos só foram gerados para os 
pontos de controle onde se situam usinas hidrelétricas que já estão em operação ou já 
tem o seu estudo de viabilidade aprovado pela ANEEL, sendo na bacia os únicos casos 
as UHE de Santa Isabel e Couto Magalhães. 

Tabela 2-2: Demandas de Água da Bacia do Rio Araguaia (em m3/s) 

Trecho Irrigação 
Dessedenta-

ção de 
animais 

Abastecimen-
to urbano 

Abasteci-
mento rural 

Abastecimen-
to industrial 

Total 

Alto Araguaia-  
UHE Couto 
Magalhães 

0,01 0,07 0,01 0,00 0,00 0,09 

Baixo Araguaia- 
UHE Santa Isabel 9,29 6,76 0,38 0,31 0,04 16,78 

Fonte: ONS/Fahma – Dreher, 2004. 

 

a.2) Usos Consuntivos da Água Estimados pela ANA 

Nesse caso os estudos foram realizados para as unidades de planejamento definidas pelo 
trabalho: Alto Mortes, Baixo Mortes, Alto Araguaia, Alto Médio Araguaia, Médio Araguaia, 
Submédio Araguaia, Baixo Araguaia. 

As tabelas a seguir mostram os resultados das demandas por tipo de consumo, já 
considerados os volumes de retorno calculados, médias anuais, por sub-bacia, para o ano 
de 2006. 

Tabela 2-3: Demandas por Tipo de Consumo (m3/s) – 2006 

Trecho Irrigação 
Dessedenta-

ção de animais 
Abastecimen-

to urbano 
Abasteci-

mento rural 
Abastecimen-
to industrial 

Total 

Alto Mortes 1,580 0,900 0,030 0,020 0,010 2,540 

Baixo Mortes 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000 0,270 

Alto Araguaia 0,240 2,130 0,110 0,050 0,040 2,580 

Alto Médio 
Araguaia 1,620 2,660 0,050 0,060 0,080 4,470 

Médio Araguaia 11,060 1,520 0,030 0,040 0,020 12,670 

Sub-Médio 
Araguaia 0,010 2,180 0,020 0,080 0,020 2,320 

Baixo Araguaia 0,030 1,630 0,060 0,090 0,030 1,830 
Fonte: SRH/MMA/2006. 
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b) Usos Não-Consuntivos 

b.1) Geração Hidrelétrica 

A bacia do rio Araguaia tem um potencial estimado em cerca de 4.000 MW, sendo que 
apenas seis Pequenas Centrais Hidrelétricas, totalizando cerca de 35 MW, foram 
construídas e encontram-se em operação. Por problemas de descompasso do 
planejamento energético e ambiental na bacia, apenas dois grandes aproveitamentos 
tiveram a sua viabilidade técnica aprovada na ANEEL: Couto Magalhães (150 MW) e 
Santa Isabel (1.080 MW). Esses empreendimentos já têm concessão outorgada, embora 
ainda sem a licença prévia ambiental. Outros dois aproveitamentos de menor porte 
(Mosquitão e Santo Antônio do Caiapó, ambos no rio Caiapó) também possuem outorga. 

Além destes aproveitamentos hidrelétricos mais três usinas estão com seus estudos de 
viabilidade em andamento ou concluídos: Torixoréu (408 MW), no rio Araguaia e Toricoejo 
(76 MW) e Água Limpa (320 MW) no rio das Mortes. Outros sete aproveitamentos estão 
na fase de projeto básico. 

A relação dos aproveitamentos hidrelétricos em operação e planejados para a bacia é 
apresentada na tabela a seguir. 
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Tabela 2-4: Aproveitamentos Existentes e Planejados para a Bacia do Araguaia 

Nome Rio Estágio Potência (MW) NA Máximo (m) 

Primavera Mortes Operação 8,1 99,4 

Salto Belo Noidore Operação 3,3 401 

Água Suja Água Suja Operação 1,2 405 

Lajes Lajes Operação 2,06 215 

São Domingos São Domingos Operação 2 100,2 

Água Limpa Mortes Viabilidade 320 467 

Toricoejo Mortes Viabilidade 76 360 

Foz do Noidore Mortes Projeto Básico 129 300 

Mortes 2 - 322 Mortes Inventário 310,4 322 

Garças 3 - 354 Garças Inventário 75,3 354 

Garças 6 Garças Inventário 56,1 409 

Nova Xavantina Galheiro Projeto Básico 3,2 387,68 

Santa Isabel Araguaia Outorgado 1080 125 

Couto Magalhães Araguaia Outorgado 150 620 

Torixoréu Araguaia Viabilidade 408 362 

Tamboril Bonito Projeto Básico 21,9 - 

Rênic Bonito Projeto Básico 10,998 560 

Mosquitão Caiapó Outorgado 30 485 

Piranhas Piranha Operação 18 532 

Caiapó 1 Caiapó Inventário 4 550 

Caiapó 2 Caiapó Projeto Básico 2,24 510 

Caiapó 3 Caiapó Inventário 3,4 490 

Caiapó 4 Caiapó Inventário 6,3 470 

Santo Antônio do Caiapó Caiapó Outorgado 21 450 

Jacaré Caiapó Projeto Básico 11,53 420 

Caiapó 8 Caiapó Inventário 12,36 360 

Caiapó 9 Caiapó Inventário 12,8 340 

Caiapó 10 Caiapó Projeto Básico 13,3 320 

 

b.2) Navegação Fluvial8 

A navegação no rio Araguaia data do século XVIII e foi importante na fixação de 
contingentes na região. Inúmeras vilas, posteriormente se transformaram em cidades e 
construíram seus atracadouros. Atualmente a navegação numa possível hidrovia 
Tocantins-Araguaia não se encontra organizada de forma efetiva, uma vez que não há 

                                            

8 Os dados disponíveis sobre navegação apresentados nesse item são tratados no conjunto Araguaia-
Tocantins. 
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transporte em escala comercial expressivo. O projeto da hidrovia não foi implantado, e 
encontra muitas resistências, principalmente na bacia do rio Araguaia. 

O transporte de cargas é predominantemente realizado através de rodovias e ferrovias. O 
escoamento da produção regional está concentrado na rodovia BR-153, no limite Leste da 
bacia, que direciona a carga para Marabá, Belém e para os terminais intermodais de 
Aguiarnópolis, Estreito, Porto Franco e Imperatriz, que se conectam a Estrada de Ferro 
Carajás, que segue até o Porto de Itaqui em São Luís (MA). 

No período das cheias, compreendido entre janeiro e maio, é possível navegar nos rios 
Araguaia, Tocantins e das Mortes. 

Pelas características geográficas e regionais, os tipos de navegação que têm importância, 
na região hidrográfica, são de recreio, o “ro-ro caboclo” e o transporte de granéis. O fato 
de a região ser servida por uma razoável rede de rodovias, pavimentadas ou não, reduz a 
dimensão do transporte hidroviário de passageiros. O denominado “ro-ro caboclo” é uma 
derivação do “roll-on-roll-off tradicional”, que utiliza comboios constituídos por balsas e 
empurradores, em que a carga é mantida intocada nos caminhões ou nos contêineres. É 
o caso do transporte de calcário no rio Araguaia. 

A navegação no curso médio do rio Araguaia vem sendo feita com emprego de 
embarcações diversas. O projeto da hidrovia prevê um comboio-tipo Araguaia do tipo R-2-
2, ou seja, empurra com duas linhas de duas balsas em série. Este mesmo comboio 
operaria também no rio das Mortes. 

Na bacia do Araguaia, os portos que merecem destaque, ainda que localmente e com 
menor movimentação de carga na região, são Nova Xavantina, São Félix do Araguaia, 
Conceição do Araguaia e Xambioá. 

A conjugação flúvio-rodoviária é feita atualmente com transbordo do comboio fluvial para 
os caminhões em Xambioá, daí seguindo por rodovia até o terminal ferroviário de 
Aguiarnópolis, com cerca de 160 km. Em Aguiarnópolis a carga é transferida para as 
composições ferroviárias da Estrada de Ferro Norte-Sul.  

 

b.3) Pesca 

A pesca na bacia do Araguaia pode ser estratificada com relação à sua própria 
organização e comercialização: a pesca amadora e de subsistência; e a pesca dominada 
por pescadores profissionais colonizados. 

Pela importância da região hidrográfica dos rios Araguaia e Tocantins e das intervenções 
já introduzidas nas bacias, como as UHE Tucuruí, Serra da Mesa e outras, os dados e 
informações tratam as bacias desses dois rios de forma conjunta. 

No rio Araguaia ocorre estratificação em virtude da proibição da pesca profissional nos 
estados de Mato Grosso, Goiás e Tocantins, a organização dos pescadores profissionais 
está restrita ao médio e ao Baixo Araguaia, na margem esquerda, correspondente ao 
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estado do Pará (Projeto BRA/90/005, 1995). No Alto e Médio Araguaia (acima da Ilha do 
Bananal), a pesca é praticada principalmente por pescadores amadores.  

Na bacia dos rios Araguaia e Tocantins existem cinco tipos distintos de pescadores 
(RIBEIRO et al., 1995). Os de subsistência são cerca de 8.500 ribeirinhos que vivem 
espalhados pelas margens dos rios e lagoas da bacia, com produção estimada em 2.820 
t/ano. A produtividade média é de 331 kg/pescador/ano. Seu alvo são as espécies de 
peixes mais nobres como tucunaré, pescada e pirarucu.  

Os pescadores profissionais locais moram nos centros urbanos de médio-grande porte da 
região como Imperatriz e Marabá, trabalham em equipe e utilizam barcos a motor. Estima-
se que existam cerca de 9.600 pescadores profissionais dos quais 6.200 encontravam-se 
ativos. Sua produção é estimada em 4.239 t/ano, com produtividade média de 
680 kg/pescador/ano. Os pescadores profissionais barrageiros são provenientes da 
Amazônia e do Nordeste, constituem um grupo nômade, e atuam principalmente em 
reservatórios e exploram o local até que a produtividade decline. No reservatório de 
Tucuruí, alguns se associaram aos ribeirinhos locais.  

Os pescadores indígenas são representados pela comunidade Carajá, sediada na 
Reserva Indígena da Ilha do Bananal, explorando lagos e os principais tributários do rio 
Araguaia para subsistência e comércio.  

Ocorrem ainda nucleações ao longo do rio Araguaia onde a pesca esportiva é comum e 
representa um importante atrativo para turistas de vários estados brasileiros e, em 
especial, do próprio Estado do Goiás. Há hotéis que oferecem programas de pescaria 
esportiva, atraindo, muitas vezes, um público cativo. Aruanã e São Miguel do Araguaia 
são os principais municípios que oferecem hotéis e pousadas com infra-estrutura de apoio 
à pesca. São Miguel do Araguaia possui pista de pouso, de 1.500m e asfaltada, que 
recebe grupos de pescadores esportistas via locação de táxi aéreo. O destino é o 
povoado de Luis alves, situado às margens do rio Araguaia, o qual também possui uma 
pista, mas, de menor extensão e apenas cascalhada. 

Os pescadores esportivos são turistas que usam barcos a motor com freezer. Ribeiro e 
Petrere (1989) estimaram que cerca de 18.000 pescadores esportivos atuaram na bacia 
em 1988. Na bacia do Araguaia-Tocantins, os pescadores amadores representam 78% do 
total de pescadores e os níveis de captura foram estimados em cerca de 3.000 t/ano 
(RIBEIRO et al., 1995). Na bacia, a pesca amadora ainda compete com os profissionais e 
ribeirinhos pelos mesmos estoques, utiliza alevinos de peixes comerciais como isca e, em 
alguns casos, usa os mesmos aparelhos da pesca comercial. O Programa Nacional de 
Desenvolvimento da Pesca Amadora PNDPA (MMA/IBAMA e MICT/EMBRATUR) está 
trabalhando no sentido de estimular o conceito pesque-e-solte, a utilização de iscas 
artificiais e a conservação ambiental. 

Na bacia observa-se que, mesmo nas colônias de pescadores mais atuantes, o nível de 
organização é bastante precário e os pescadores permanecem marginalizados, com difícil 
acesso ao crédito, às facilidades de estocagem, às informações sobre o preço de 
comercialização e ao atendimento médico-odontológico (BOONSTRA, 1993). A partir de 
diversos estudos, foi estimada uma produção de cerca de 11.000 t/ano. O Pará contribui 
com cerca de 5.800 t, Maranhão com 400 t, Mato Grosso com 2.500 t, Goiás com 400 t e 
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Tocantins e Distrito Federal contribuíram, em média com 1.600 t e 290 t, respectivamente. 
As espécies de peixes mais importantes na pesca comercial são migradoras.  

A pesca na região do Baixo Araguaia é concentrada no canal dos rios, sendo que a 
realizada em lagos é praticada mais pelos ribeirinhos, mas evitada pelos profissionais, por 
causa da grande quantidade de piranhas e jacarés, que danificam as redes. O curimatã é 
o peixe mais importante. Desde o fechamento, em 1984 do lago de Tucuruí, as pescarias 
nesta região se beneficiaram da maior abundância e tamanho dos peixes criados no 
reservatório, com aproximadamente o dobro de captura de curimatã e aumento de 40 % 
nas capturas de jaraquis Semaprochilodus brahma (RIBEIRO et al., 1995). 

De Itupiranga, no rio Tocantins, ao Baixo Araguaia, abaixo da cachoeira de Santa Isabel, 
a pesca concentra-se em espécies migradoras que deixam o reservatório e as lagoas 
marginais para desovar ou em peixes gordos que sobem o rio Tocantins. Entre as 
espécies capturadas, a curimatã é a espécie dominante (43%), mas o piau (8%), o jaraqui 
(4,5%) e a ubarana (2,8%) também são importantes. As capturas aumentaram de 323 t 
em 1981, para cerca de 600 t em 1988 (PROJETO BRA/90/005, 1995). 

O caráter de clandestinidade da pesca comercial na região do rio Araguaia, devido à 
proibição de pesca nos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso responde pela falta 
de dados confiáveis para a pesca. As informações disponíveis para o período 1976-1979 
indicaram que pirarucu, surubim, dourada e curimatã eram as principais espécies 
exploradas na região. Suspeita-se que a curimatã e o piau sejam as espécies mais 
importantes (RIBEIRO et al., 1995). De modo geral, a pesca se concentra no canal 
principal (75% da captura) e tarrafas (40%) e malhadeiras (40%) são os aparelhos mais 
utilizados. 

 

b.4) Aquicultura 

Também ao longo deste texto e mesmo a partir dos dados e informações disponíveis a 
aquicultura é tratada no conjunto Araguaia-Tocantins 

Na porção do estado de Goiás situada dentro da bacia Tocantins-Araguia existem 52 
municípios cadastrados com produção aquícola, destacando-se os de São Miguel do 
Araguaia (14 produtores) e Goiás (13).  

Os municípios de Santana do Araguaia com 240 tanques-rede, Conceição do Araguaia 
com 72 tanques e Santa Maria das Barreiras com 45, localizados no médio Araguaia. 

A capacidade individual de produção de cada produtor é variada, desde quilos até 
toneladas por mês, e inclui espécies como tilápia, tambaqui, pacu, pintado, surubim e piau 
(AGMA, 2007). De acordo com a SEAP-GO (2007), o município de São Miguel do 
Araguaia, destaca-se por possuir, atualmente, mais de 50 produtores (número inclui 
produtores não cadastrados), com capacidade individual de produção de pescado de 50 a 
100 t, sendo as espécies mais importantes a matrinchã, patinga, caranha e tambaqui. 

A atividade tem um desenvolvimento desordenado, em que a produção apresenta 
grandes perdas, faltam regularidade e padronização em relação à oferta. 
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A capacidade anual de produção de tilápias nos reservatórios é de 117.796 t/ano, com o 
maior potencial localizado no reservatório de Tucuruí, seguido de Lajeado e de Serra da 
Mesa. Cabe ressaltar que os valores apresentados são preliminares, uma vez que cada 
reservatório apresenta especificidades que devem ser melhor avaliadas, tais como a 
capacidade de suporte por braços a fim de distribuir racionalmente as áreas de produção 
de pescado no reservatório, a análise de cotas mínimas viáveis para manutenção da 
produção indicada para corpos de água que apresentam extensa variação de volumes no 
tempo, a sazonalidade da produção de peixes, a compatibilização com outros usos da 
água, principalmente o abastecimento humano, e o monitoramento da qualidade de água 
nas áreas de produção, que pode, ao longo do tempo, indicar a possibilidade de aumento 
da produção ou a necessidade de redução da mesma, além do estudo de ter sido feito 
para uma espécie exótica, a tilápia. 

 

b.5) Turismo e Lazer 

O potencial turístico da bacia Araguaia-Tocantins é grande e incluem, além de rios e 
praias, atrativos de valor ecológico e cultural como cidades históricas, serras, cavernas, 
cachoeiras, igarapés, veredas e matas. 

Foram identificadas e caracterizadas nos estudos conduzidos pela ANA, as principais 
atrações turísticas da região, com enfoque direcionado para o uso dos recursos hídricos. 
Alguns segmentos dos setores de turismo dependem diretamente dos recursos hídricos, 
como as atividades de pesca, sol e praia, e atividade náutica. Por outro lado, a atividade 
turística pode ter impactos sobre a água, como é o caso de grandes fluxos de pessoas 
durante eventos turísticos em cidades que não possuem infraestrutura adequada de 
saneamento. 

As principais atrações turísticas regionais são apresentadas a seguir, destacando-se as 
principais atividades turísticas e sua potencialidade, sendo que na bacia do Araguaia 
destaca-se a categoria da água como insumo: 

• o Pólo Turístico Araguaia-Tocantins possui alto potencial e está voltado para a pesca, 
turismo ecológico e as praias fluviais dos rios Araguaia e Tocantins, cujo período de 
alta temporada, se estende de junho a setembro com pico em julho. Este turismo é 
mais expressivo no rio Araguaia. Cerca de 200 mil pessoas visitam as praias do 
Araguaia no lado goiano. A pesca esportiva é um atrativo da região, que concentra 
torneios de pesca. O rio Araguaia, entre Aruanã e Luiz Alves, em Goiás, recebe 
anualmente cerca de 18.000 pescadores amadores. A pesca é proibida na época da 
piracema, entre novembro e fevereiro. 

• a Ilha do Bananal (Tocantins e Mato Grosso), com alto potencial turístico, é a maior 
ilha fluvial do mundo, caracterizada por um delicado ecossistema, cuja maior parte 
está legalmente protegida pelo Parque Nacional do Araguaia e por terras indígenas. 
Os principais atrativos turísticos são os segmentos relacionados às praias, lagos e 
pesca praticamente restritos ao período da seca (maio a setembro). 
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2.3.3 - Vegetação Marginal e Ictiofauna 

O rio Araguaia pode ser considerado um rio típico de planície. Principalmente em seu 
trecho alto, o rio possui rápidos, corredeiras e cachoeiras, entremeados com trechos 
menos declivosos, com destaque para a cachoeira de Couto Magalhães. A partir da 
confluência do rio das Garças, o rio adentra uma extensa área de planície, na qual se 
pode verificar grande sinuosidade do canal, muitas vezes anastomosado, e uma grande 
quantidade de lagoas marginais, ilhas e praias. Essa situação se repete até as 
proximidades de Araguacema. A partir deste ponto, o número de meandros e lagoas 
diminui sensivelmente, embora as ilhas e praias ainda sejam abundantes. Vários 
afloramentos rochosos e travessões são encontrados, embora sejam raros os trechos de 
maior correnteza que mereçam destaque, tais como as corredeiras de Santa Isabel. 

Essa condição do rio Araguaia favorece a dispersão dos organismos aquáticos, uma vez 
que, em grande parte do canal principal, não existem barreiras geográficas significativas. 
Assim, espécies que ocorrem no baixo rio Araguaia também podem ser encontradas a 
montante da planície do Bananal até as proximidades da cachoeira de Couto de 
Magalhães, já no alto Araguaia. 

A bacia hidrográfica do rio Araguaia possui uma extensa região de planície inundável cuja 
oscilação periódica do nível d’água provoca a inundação da vegetação marginal e 
promove a conexão das inúmeras lagoas com o canal principal dos rios. Essa inundação 
da planície favorece a manutenção de condições ideais para a reprodução e alimentação 
de uma série de peixes e outros organismos aquáticos. Essa planície de inundação no 
médio Araguaia tem a ilha do Bananal como área central, mas também abrange os 
trechos médio e baixo de outros rios, como o das Mortes, Crixás-Açu, Formoso, Cristalino, 
Tapirapé, Xavantino, entre outros. A relevância desse trecho da bacia para a manutenção 
da diversidade e dos processos ecológicos reflete-se no grande número de unidades de 
conservação criadas nessa região, tais como: Parque Nacional do Araguaia, Parque 
Estadual do Cantão, Parque Estadual do Araguaia, APA ilha do Bananal / Cantão, APA 
Meandros do rio Araguaia, RVS rio das Mortes e RVS Quelônios do Araguaia.  

A localização esquemática dos principais ambientes aquáticos ecologicamente 
estratégicos da bacia está representada na Figura 2-1, onde estão destacadas as lagoas, 
os trechos com maior incidência de praias e de vegetação marginal. 
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Figura 2-1: Ambientes Estratégicos para os Ecossistemas Aquáticos 
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As condições de qualidade das águas do rio Araguaia e dos seus afluentes são, de 
maneira geral, satisfatórias. As análises revelam águas bem oxigenadas, com baixos 
teores de nutrientes e baixas condutividades elétricas. É possível distinguir, em termos de 
comportamento da qualidade das águas da bacia, apenas a sua porção alta, 
compreendida desde as nascentes até as imediações da cidade de Aruanã, com águas 
relativamente melhores, classificadas preponderantemente como oligotróficas. As demais 
partes da bacia, classificadas majoritariamente como mesotróficas, apresentam, entre si, 
condições de qualidade da água semelhantes. 

Embora os resultados das análises sejam, de certa forma, tranquilizadores, a tendência é 
que, à medida que se intensifique o processo de uso e ocupação do solo, assista-se a 
uma paulatina deterioração da qualidade das águas. Determinadas áreas, como as 
pertencentes à parte alta da bacia (alto Araguaia e alto rio das Mortes) ou à parte média 
(bacia dos rios Formoso e Javaés) já exibem, atualmente, uma ocupação agrícola 
importante e com potencial para expandir.  

A grande extensão da bacia, com ambientes aquáticos diversificados e com a qualidade 
da água em geral não comprometida são elementos condicionantes de uma elevada 
diversidade biológica. A partir dos dados reunidos, foram listadas 518 espécies de peixes, 
acima dos números apresentados por outros autores para esta bacia. Porém, destaca-se 
o elevado número de espécies com identificação taxonômica imprecisa (216), tornando o 
número total de espécies bastante flexível e incerto, o que confirma as afirmações sobre a 
deficiência de estudos sobre a ictiofauna da bacia. 

De maneira geral, observa-se que a ictiofauna do trecho inferior do rio Araguaia apresenta 
semelhanças com a ictiofauna do rio Tocantins e Amazonas, não sendo identificados 
casos de endemismo para este trecho. Já os trechos médio e alto concentram a maioria 
dos endemismos identificados para a bacia, fato relacionado às características ambientais 
intrínsecas dessas áreas. 

No trecho médio, destaca-se a presença de peixes anuais da Família Rivulidae (e.g. 
Plesiolebias lacerdai, Maratecoara lacortei), relacionadas aos ambientes temporários 
associados à planície de inundação. Estas espécies de peixes anuais, além de 
apresentarem alto grau de endemismo, são geralmente raras e costumam apresentar 
elevado grau de ameaça, apesar de somente a espécie Spectrolebias semiocellatus 
constar da lista de espécies ameaçadas de extinção.  

O trecho superior é caracterizado pela presença de endemismos referentes a ambientes 
de cabeceira. Espécies como Pyrrhulina australis e Parodon nasus são exemplos deste 
tipo de endemismo em riachos da região do alto Araguaia e alto Mortes. Outra 
característica que eleva a importância dos ambientes do trecho superior da bacia é o fato 
de esta área representar, de maneira geral, área de desova das espécies migratórias, 
principalmente as de grandes distâncias como o caso do jaú e da piramutaba. A presença 
de barreiras biogeográficas naturais não foram confirmadas, com exceção da cachoeira 
de Couto Magalhães no leito principal. Desta forma, grande parte do trecho superior da 
bacia, incluindo o rio das Mortes e das Garças, apresenta grande importância para a 
reprodução de espécies migratórias.  
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Da listagem total de espécies, foram identificadas 78 espécies que realizam migrações 
reprodutivas obrigatórias, como por exemplo as manjubas (família Engraulidae), piaus 
(Anostomidae), curimatãs (Prochilodontidae), pacus (Serrasalmidae) e vários peixes de 
couro das famílias Doradidae e Pimelodidae. Outras doze espécies, como piabas do 
gênero Astyanax, podem ser classificados como migradoras facultativas, pois não 
necessitam realizar grandes deslocamentos na bacia do rio Araguaia. A extensão dos 
deslocamentos reprodutivos é muito variável entre as espécies. Grandes bagres 
pimelodídeos e peixes como as matrinchãs (Brycon spp.) e curimatãs (Prochilodus spp.) 
percorrem grandes distâncias para se reproduzir. Os piaus, em geral, efetuam pequenos 
deslocamentos, fazendo uso muitas vezes de tributários de maior porte como áreas de 
migração.  

Embora existam poucas barreiras biogeográficas naturais ao longo do rio Araguaia e de 
seus afluentes, espécies como Pyrrhulina australis e Parodon nasus apresentaram 
distribuição restrita à região do alto rio Araguaia e rio das Mortes. Por outro lado Chilodus 
punctatus, Scoloplax distolothrix e Aequidens pallidus têm ocorrência somente no setor do 
médio rio Araguaia na divisa dos estados de Mato Grosso e Tocantins. Cabe ainda 
destacar os casos de endemismo representados pelas espécies de peixes anuais que 
pertencem à família Rivulidae. Nesta família foram registradas espécies endêmicas da 
bacia do rio Araguaia, pertencentes aos gêneros Spectrolebias, Plesiolebias, 
Sympsonichthys, Maratecoara, Trigonectes e Pituna.  

A bacia hidrográfica do rio Araguaia apresenta uma comunidade faunística muito rica e 
diversificada associada aos ecossistemas aquáticos. Como representantes do grupo dos 
mamíferos aquáticos foram registradas duas espécies de cetáceos fluviais, o boto-
vermelho (Inia geoffrensis) e o tucuxi (Sotalia fluviatilis). Entretanto, ainda é desconhecida 
e controversa a real distribuição geográfica do tucuxi, existindo um grupo de 
pesquisadores que defende que a distribuição dessa espécie é mais restrita ao Norte da 
bacia amazônica.  

Dentre as aves, foi registrado um grande número de espécies aquáticas, sendo que as 
principais estão relacionadas aos grupos dos anatídeos (patos e marrecos), ardeídeos 
(garças e socós), alcedinídeos (martins-pescadores) e dos podicipediformes e 
pelicaniformes (mergulhões). Estes animais são abundantes e estão amplamente 
distribuídos na bacia hidrográfica do rio Araguaia ao longo dos cursos d’água. 

Na categoria dos semi-aquáticos, isto é, animais que possuem uma forte dependência 
com esses ambientes, porém com parte do ciclo de vida realizado fora d’água, foram 
registradas, por exemplo, a ariranha, a lontra, a capivara e a cuíca-d’água, dentre os 
mamíferos; jacarés, tartarugas, além de algumas serpentes (sucuri, cobra-d’água) e 
lagartos (iguana), dentre os répteis. A maioria das espécies de aves das ordens 
gruiformes (saracuras) e charadriformes (maçaricos), além das famílias dos 
threskiornitídeos (corocoró, colhereiro, curicaca) e ciconídeos (tuiuiú, cabeça-seca e 
maguarí) também se enquadram nesse grupo (limícolas e paludícolas). No caso dos 
anfíbios, pode-se considerar que quase todas as espécies possuem uma forte associação 
com a água ou com algum tipo de ambiente aquático, pelo menos durante parte de seu 
ciclo de vida.  
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A vegetação marginal aos cursos d’água ocorre nas mais diversas fisionomias, 
dependendo do bioma onde se encontra (Amazônia ou Cerrado) e das condições físicas 
do local, como solos e topografia. A vegetação marginal existente na bacia hidrográfica do 
rio Araguaia compreende florestas aluviais (Floresta Ombrófila Densa Aluvial, Floresta 
Ombrófila Aberta Aluvial, Floresta Estacional Semidecidual Aluvial e Florestas de Galeria 
localizadas em áreas de Cerrado) e os campos de murundus (localizados em áreas de 
Savana Parque). No grupo das Formações Pioneiras ocorrem Áreas com Influência 
Fluvial, caracterizadas pelos ambientes de brejos, lagoas, veredas, campos inundáveis, 
varjões, buritizais e pantanal, que exercem importante função na manutenção das 
interações ecológicas, atuando como uma zona reguladora entre os sistemas aquático e 
terrestre.  

À exceção da região da planície do Bananal, onde a vegetação marginal está mais 
preservada, a vegetação ripária apresenta-se, em grande parte, reduzida a estreitas 
faixas nos fundos de vales e, em algumas áreas, inexistem. 

 

2.4 - Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

2.4.1 - Geologia, Geomorfologia e Solos 

Do ponto de vista geológico, a bacia hidrográfica do rio Araguaia drena áreas de diversas 
formações litológicas: 

• suas nascentes, ao Sudoeste, situam-se nas formações da Bacia Sedimentar do 
Paraná, onde predominam arenitos de diversas granulometrias, associados aos 
derrames de basaltos intercalados às camadas sedimentares;  

• ao Noroeste, seus divisores encontram-se sobre litologias do embasamento 
neoproterozóico da Faixa de Dobramentos Araguaia, onde ocorrem rochas 
metamórficas (muitas das rochas metamórficas são derivadas de rochas 
sedimentares, portanto metamórficas paraderivadas), associados aos granitos e 
outras rochas magmáticas plutônicas;  

• ao Sudeste, encontram-se as litologias do Maciço de Goiás, também metamórficas 
neoproterozóicas com origem orto e paraderivadas, associadas aos granitos e outras 
rochas magmáticas plutônicas;  

• ao Nordeste, voltam a ocorrer litologias sedimentares, estas associadas à Bacia 
Sedimentar do Parnaíba, onde predominam, novamente, arenitos; e 

• Por fim, na porção Central da Bacia ocorre uma imensa bacia sedimentar mais 
recente, desde o mesozóico e cenozóico, denominada Bacia Sedimentar do Bananal, 
associada à ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. 

A geomorfologia da bacia apresenta o nível de base abaixo do 100 m de altitude. O 
estrangulamento do relevo para a conformação de sua foz no rio Tocantins gera a 
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estabilização dos sedimentos da Bacia Sedimentar do Bananal, mantendo-os represados 
em toda a porção do médio curso do rio. Neste sentido, forma-se aí um importante 
compartimento geomorfológico que é a Planície do rio Araguaia.  

As depressões são definidas como sendo áreas de dissecação, ou seja, onde o processo 
erosivo está esculpindo as terras mais altas dos planaltos, comportando-se, portanto 
como porções mais rebaixadas do relevo, porém não deposicionais como as planícies.  

As cabeceiras de drenagem ao sul situam-se sobre a área de planaltos e chapadas da 
Bacia Sedimentar do Paraná. 

Observando o mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Araguaia, esse relevo 
apresenta três grandes compartimentos topográficos, associados à planície do rio 
Araguaia, a Depressão do Araguaia e aos Planaltos, tanto sobre as bacias sedimentares 
e como sobre os cinturões orogenéticos do Maciço de Goiás e Faixa Araguaia. A porção 
sedimentar da planície apresenta um relevo plano e sazonalmente alagado, constituindo 
brejos e pantanais em toda a extensão da sedimentação. Nas encostas que descem dos 
planaltos até a planície do Bananal, ficam marcados alguns divisores convexos entre as 
drenagens afluentes, porém a amplitude de relevo é baixa, configurando rios com fraca 
dissecação. 

Subindo para as cabeceiras de drenagens afluentes, encontra-se o relevo de planaltos 
que nas porções sedimentares (bacias do Paraná, Parecis e Parnaíba) vão dar origem a 
diversos relevos residuais e testemunhos em forma tabular de chapadas. Já nas porções 
metamórficas das faixas de dobramentos ou faixas móveis predominam relevos muito 
aplainados com encostas suaves, geralmente convexas e maior densidade de drenagem 
em encostas côncavas (antiga classificação de “mar de morros”). Neste trecho planáltico, 
a dissecação fluvial também se apresenta fraca e as planícies de inundação menos 
expressivas, quando comparadas ao baixo curso do rio Araguaia.  

Onde ocorrem as feições mais importantes do ponto de vista erosivo e, 
conseqüentemente, mais produtoras de sedimento é nas frentes de dissecação das 
depressões que caminham remontantemente em direção aos planaltos. Nestes trechos, o 
pulso erosivo ditado pelo nível de base da bacia, abaixo de 100 m de altitude, se 
encarrega de dissecar as bordas planálticas, criando “cânions” nos eixos de drenagem e 
escarpas nas encostas das chapadas. O relevo escarpado expõe paredes verticais das 
bacias sedimentares, seguidas de uma encosta de detritos em seu sopé.  

Essas feições vão predominar no sul da bacia acompanhando as passagens de 
patamares ditados pela estrutura sedimentar. Portanto, as frentes erosivas são grandes 
produtoras de sedimento contribuindo para o assoreamento de canais e reservatórios, 
além da ocorrência de voçorocas e ravinas, que impedem o uso dos solos para 
agricultura. 

A partir do mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Araguaia (Figura 2-2) pode-se 
observar as passagens de nível topográfico. As porções mais elevadas do relevo 
encontram-se na porção sul nas cabeceiras dos rios das Garças, das Mortes, do próprio 
rio Araguaia e do rio Caiapó. Estas drenagens dissecam as formações areníticas da Bacia 
Sedimentar do Paraná criando “cuestas” em forma de escarpas, onde o processo erosivo 
ativo é responsável por alta produção de sedimento. Separados em trechos que 
percorrem níveis topográficos distintos formando patamares, os rios entalham “cânions” 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 33 

na passagem de um patamar a outro, gerando cachoeiras quando se demoram sobre 
camadas mais resistentes. Estes degraus mostram onde o pulso erosivo está trabalhando 
por processos erosivos o recuo do relevo. A jusante dos primeiros degraus destes rios 
permanecem relevos residuais que formam chapadas de pequena dimensão, e delas 
descem encostas íngremes, também demonstrando o trabalho erosivo das camadas 
sedimentares da Bacia do Paraná. 
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Figura 2-2: Mapa Hipsométrico da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia 
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Não tão erosivos e nem tão contribuintes de sedimento como os rios descritos 
anteriormente, mas com encostas íngremes e também erosivas, são as drenagens dos 
rios Claro, Vermelho, Peixe e Tesouras. Esses rios e seus afluentes dissecam os 
divisores da porção Sudoeste da bacia hidrográfica do Araguaia já sobre rochas 
metamórficas. A característica menos friável do material proveniente destas rochas em 
relação às rochas sedimentares da Bacia do Paraná, define a menor carga sedimentar 
dessas bacias, no entanto, ainda são importantes drenagens no processo de dissecação 
do relevo. 

Vale ressaltar ainda a contribuição de rios, já no médio curso, que dissecam o material 
sedimentar da Bacia do Parnaíba. De origem semelhante às formações da Bacia 
Sedimentar do Paraná, a Bacia Sedimentar do Parnaíba também apresenta formações 
areníticas em grande parte de suas sequências sedimentares. Este material é bastante 
friável aos processos erosivos, sobretudo se submetidos a formas de manejo do solo 
inadequadas, como as que resultam em pastagens degradadas, comuns na área. Os rios 
afluentes do rio Formoso e parte da bacia do rio Crixás-Açu drenam as baixas elevações 
do divisor Leste do rio Araguaia, incluindo a serra Dourada. A bacia do rio Crixás-Açu, de 
importância relevante, drena, em parte, o material proveniente de rochas metamórficas, 
porém as elevações ainda guardam potencial erosivo capaz de contribuir com uma carga 
sedimentar significativa para o baixo curso do rio Araguaia. 

Quando se estuda sedimento, deve-se ter em conta os diversos aspectos que influem na 
produção, transporte e deposição das partículas. A erosão é dependente de chuvas, 
escoamento superficial, formação geológica, tipo e cobertura do solo, uso do solo, 
topografia, natureza da rede de drenagem, características dos sedimentos, entre outros. 

Relacionando os diferentes tipos de solos que ocorrem na bacia, se distribuem nos 
seguintes Domínios Geomorfológicos: 

• Planaltos, Depressões e Serranias - nos terrenos cristalinos pré-cambrianos desse 
domínio, em geral, ocorrem solos pouco profundos tais como Cambissolos Háplicos, 
Argissolos Vermelho-Amarelos rasos, Neossolos Litólicos e Plintossolos Pétricos. Já 
entre as serras, nos sítios de topografia mais suave, ocorrem dominantemente os 
Latossolos Vermelho-Amarelos; 

• Chapadões e Patamares - nesse domínio, nos terrenos areno-argilosos paleozóico-
mesozóicos, as áreas de relevo dissecado apresentam solos delgados como 
Cambissolos Haplicos e Argissolos, nos relevos escarpados os Neossolos Litólicos, 
nas áreas planas ocorrem extensões significativas de Neossolos Quartzarênicos e de 
Latossolos Vermelho-Amarelos; 

• Depressões e Planícies com coberturas dentríticas e/ou lateríticas cenozóicas - esse 
domínio integra a grande unidade de relevo conhecida por Depressão do Araguaia. 
Existe uma homogeneidade topográfica, que é caracterizada pela ocorrência de 
diversos solos. Nas proximidades do rio Araguaia as áreas aplanadas dividem espaço 
com as planícies fluviolacustres compostas por sedimentos aluviais quaternários, com 
solos hidromórficos, tais como Plintossolos Pétricos, Argilúvicos e Háplicos, Gleissolos 
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Háplicos e Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos e que predominam na ilha do 
Bananal. Nas Planícies Fluviais Holocênicas ocorrem depósitos aluviais quaternários, 
predominantemente holocênicos, com argilas, siltes, areias e cascalhos, 
eventualmente associados com restos vegetais; nos terraços baixos predominam 
Gleissolos Háplicos e nos mais altos Neossolos Flúvicos. Dentre os Latossolos que 
ocorrem nessa vasta depressão topográfica, são profundos e bem drenados, 
predominando os do tipo Amarelo, Vermelho e Vermelho-Amarelo, que podem ocorrer 
associados com Plintossolos Pétricos. 

Na bacia hidrográfica do rio Araguaia, tem-se grande quantidade de chuva, um tipo de 
solo sedimentar em grande parte da região, cobertura do solo predominantemente com 
vegetação rala do cerrado, grande rede de drenagem e grandes vazões. Além disso, tem-
se verificado um aumento da população a taxas elevadas, decorrendo disso um grande 
aumento alteração do uso do solo, com aumento das áreas antropizadas. 

A maior parte da bacia é de cerrado, com vegetação em terreno de formação arenítica, 
com quase toda a área coberta por terreno sedimentar. Assim, é esperado um 
desequilíbrio grande à medida que a vegetação for sendo retirada, pela facilidade que 
essas rochas têm de ser erodidas quando estão sem proteção. A fronteira agrícola do 
Brasil vem aumentando de forma extraordinária nesses últimos anos, tendo dobrado a 
produção de alimentos dos anos de 1990 para 2000, com reflexos também no alto curso 
do rio Araguaia.  

As características geomorfológicas mapeadas possibilitam identificar e correlacionar os 
aspectos erosivos com o transporte de sedimentos que é um dos aspectos relevantes dos 
recursos hídricos no que concerne aos estudos de inventário da bacia pelos seguintes 
motivos principais: 

• existência e movimentação das praias do rio Araguaia e suas consequências para a 
economia regional e modos de vida da população ribeirinha; 

• modificações dos ambientes aquáticos; 

• aumento do assoreamento de reservatórios, de sua vida útil e da capacidade de 
geração hidráulica. 

Em algumas sub-bacias, foram identificadas escarpas, onde o processo erosivo ativo é 
responsável por alta produção de sedimento, como o rio Araguaia, no seu alto curso, a 
montante da confluência com o rio das Garças, o rio das Garças, o rio Caiapó e mesmo o 
rio das Mortes, bem como as bacias dos rios Vermelho, Claro, Peixes e Tesouras. 

A formação de barras nos rios e o maior assoreamento do leito, fenômenos normais 
naturais nesses rios, certamente têm experimentado um maior incremento no rio Araguaia 
devido ao aumento da carga sólida, relacionado às mudanças no uso do solo. As barras 
dos rios que se formam perto das cidades são muito usadas para recreação no período 
de águas baixas, como acontece, por exemplo, nas cidades de Aruanã e de Barra do 
Garça. 

Tem-se verificado que, em longo prazo, a produção de sedimentos num curso d’água 
aumenta com o tempo em função do agravamento de processos erosivos na bacia que, 
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que por sua vez, é função do manejo inadequado e uso desordenado do solo, 
principalmente. 

A análise dos dados de sedimentos na bacia do rio Araguaia permitiu identificar que é 
necessário intensificar o controle, sobretudo nas regiões onde ocorrem fatores decisivos 
na alteração do transporte de sedimentos na região, como por exemplo, a intensificação 
das áreas de agropecuária e desmatamentos com consequente instalação de processos 
erosivos que alteram ou aceleram o quadro de movimento dos sólidos transportados 
pelos rios que compõe a Bacia, estabelecendo áreas de erosão ou de assoreamento em 
seus corpos hídricos. 

Em 2004, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Cerrados, em 
parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a Agência Nacional das 
Águas – ANA, divulgou o estudo intitulado “Diagnóstico do fluxo de sedimentos em 
suspensão na Bacia Araguaia – Tocatins”. Nesse trabalho foi apresentado um panorama 
geral das descargas médias de sólido em suspensão para uma série de estações 
fluviométricas com dados sedimentométricos disponíveis, provenientes da rede 
hidrométrica nacional sob a gestão da ANA. Entretanto, o período de abrangência das 
séries foi até o ano de 2001. 

Em decorrência da Revisão do Inventário da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia, iniciada 
em 2008, da relevância da avaliação sedimentológica nessa bacia e do aumento 
significativo da quantidade de dados sedimentométricos disponíveis entre o período de 
2001 a 2009 (não contemplado no Diagnóstico de 2004), desenvolveu-se o relatório 
1022/00-3H-RL-0001 denominado Diagnóstico do Fluxo de Sedimentos na Bacia do Rio 
Araguaia. Nesse relatório foi realizada uma reavaliação do Diagnóstico do fluxo de 
sedimentos apresentado em 2004. 

Apesar das limitações encontradas para quantificação dos dados, foi realizada uma 
análise da bacia, utilizando para tal as séries históricas das estações sedimentométricas 
da Agência Nacional de Águas – ANA e dados obtidos de estações 
hidrossedimentométricas implantadas durante o período de estudo do Reinventário da 
bacia do rio Araguaia (2008-2010). As informações sedimentométricas provenientes das 
estações forneceram a base para o estabelecimento de curvas-chave de sedimentos que 
representaram a relação entre descargas líquidas e descargas sólidas nessas estações. 
Nas estações onde foram definidas relações confiáveis entre descargas líquidas e sólidas, 
foram estimadas descargas sólidas médias em cada seção de controle permitindo a 
identificação de regiões de produção ou de deposição de sedimentos e suas 
concentrações médias ao longo da bacia hidrográfica. 

Complementarmente, para subsidiar a análise do transporte de sedimentos na bacia e a 
indicação de áreas de produção ou depósitos de sedimentos, foram avaliados em 
conjunto estimativas de descargas sólidas específicas, mapas de uso do solo, 
suscetibilidade à erosão, hipsometria da bacia e imagens de satélite. 

A região do Araguaia tem, em seu terço superior, uma elevada produção de sedimentos, 
havendo deposição a partir de seu terço médio e também quando da confluência com o 
rio Tocantins. De maneira geral, as concentrações de sólidos suspensos estimadas para o 
rio Araguaia decresceram no sentido montante-jusante. A região de maior deposição de 
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sedimentos coincide com a confluência entre os rios Araguaia e Tocantins e os trechos 
próximos à Ilha do Bananal. 

Os estudos realizados indicaram que, para a alternativa de divisão de queda selecionada 
na Revisão de Inventário do Rio Araguaia, o potencial de redução do quantitativo médio 
de sedimentos em suspensão que chegam à ilha do Bananal é inferior a 30%. Ressalta-
se que este valor é apenas indicativo, uma vez que para um estudo mais aprofundado é 
imprescindível que seja implantada uma rede de medição de descarga líquida e sólida de 
forma distribuída na em toda a bacia e que essa rede seja operada por diversos anos com 
o objetivo de realizar um diagnóstico mais aprofundado dos sedimentos na bacia. 

2.4.2 - Flora e Fauna 

A bacia hidrográfica do rio Araguaia estende-se desde o bioma Cerrado até o bioma 
Amazônico, cada um com fitofisionomias específicas e apresenta, também, áreas de 
transição. Além dos tipos fisionômicos apresentados nos ecossistemas aquáticos, 
ocorrem na bacia: 

• Floresta Ombrófila Densa Submontana; 

• Floresta Ombrófila Aberta Submontana; 

• Floresta Estacional Decidual Submontana;  

• Floresta Estacional Semidecidual Submontana;  

• Savana Florestada; 

• Savana Arborizada; 

• Savana Parque; 

• Savana Gramíneo Lenhosa; e 

• Áreas de Tensão Ecológica (Contato Floresta Ombrófila/ Floresta Estacional, Contato 
Savana/ Floresta Ombrófila e Contato Savana/ Floresta Estacional). 

Um extrato das principais classes de cobertura do solo da bacia, incluindo aquelas 
consideradas nos ecossistemas aquáticos e as de uso antrópico, é apresentado na 
Tabela 2-5, a seguir.  

A vegetação dominante na bacia é a Savana Parque, seguida da Savana Arborizada. De 
fato, o cerrado é a vegetação dominante, uma vez que os diferentes tipos de savanas, 
excluindo aquelas associadas a usos antrópicos, correspondem a  37% da bacia. As 
outras fisionomias são pouco representativas, sendo que as florestas estacionais 
correspondem a 5% da bacia, as florestas ombrófilas, menos de 4%, e as áreas de tensão 
ecológica somam pouco mais de 5% da bacia. 
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Tabela 2-5: Área e Percentual da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia  
Cobertos por Cada Categoria de Uso ou Vegetação 

Cobertura do solo km² % 

Floresta Estacional Decidual  620 0,2 

Floresta Estacional Semidecidual  18.266 4,7 

Floresta Ombrófila Aberta  12.992 3,4 

Floresta Ombrófila Densa  1.078 0,3 

Floresta Ombrófila associada a usos antrópicos 2.467 0,6 

Savana Florestada 19.367 5,0 

Savana Arborizada 51.813 13,5 

Savana Gramíneo-Lenhosa 1.186 0,3 

Savana Parque 69.479 18,0 

Savana Associada a Usos Antrópicos 17.704 4,6 

Área de tensão ecológica 21.064 5,5 

Formação pioneira com influência fluvial e/ou lacustre 216 0,1 

Vegetação Secundária 5.027 1,3 

Água 3.307 0,9 

Pecuária (pastagem) 130.977 34,0 

Agropecuária 4.716 1,2 

Agricultura 24.221 6,3 

Áreas Urbanas 439 0,1 

Total 384.944 100,0 

 

A partir de levantamento bibliográfico e visita de campo, foi possível consolidar uma lista 
de espécies vegetais ocorrentes na bacia hidrográficado rio Araguaia. Foram registradas 
926 espécies pertencentes a 115 famílias botânicas.  

Na bacia do rio Araguaia, apenas as espécies Myracrodruon urundeuva (aroeira), Euterpe 
edulis (jussara, palmito) e Pilocarpus microphyllus (jaborandi) são consideradas 
ameaçadas de extinção, de acordo com a Instrução Normativa MMA nº 6, de 23 de 
setembro de 2008.  

Um dos maiores fatores de pressão sobre os ecossistemas está relacionado à perda de 
ambientes naturais devido aos desmatamentos. A região Norte/Noroeste da bacia integra 
o chamado “Arco do Desmatamento”, região que se estende do Sudeste do Maranhão, ao 
Norte do Tocantins, ao Sul do Pará, ao Norte de Mato Grosso, Rondônia, ao Sul do 
Amazonas e ao Sudeste do Acre. Caracteriza-se pelas elevadas taxas de desmatamento, 
assim como pelo alto número de focos de incêndios florestais.  

De acordo com os dados do Projeto Prodes - Monitoramento da Floresta Amazônica 
Brasileira por Satélite, grande parte da porção Norte e Noroeste da bacia já tinha sido 
desmatada até 1997. A partir do ano 2000, as principais áreas desmatadas na bacia estão 
localizadas no nordeste do Mato Grosso e sudeste do Pará e na altura de Xambioá (TO) e 
São Geraldo do Araguaia (PA). Nos últimos três anos, houve um decréscimo da taxa de 
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desmatamento, porém, recentemente, o sistema de detecção de desmatamento em 
tempo real, do INPE (DETER/INPE) demonstrou que a taxa de desmatamento da 
Amazônia voltou a crescer no segundo semestre de 2007 (www.obt.inpe.br/deter). Entre 
os 36 municípios campeões em desmatamento na Amazônia no período de agosto a 
dezembro de 2007 estão Confresa (MT), São Félix do Araguaia (MT), Vila Rica (MT), 
Santa Maria das Barreiras (PA) e Santana do Araguaia (PA), todos localizados total ou 
parcialmente dentro da bacia hidrográfica do rio Araguaia.  

De maneira geral, a distribuição espacial das queimadas na Amazônia tem seguido a 
evolução dos desmatamentos, refletindo a utilização de derrubadas e do fogo para o 
estabelecimento de atividades agropecuárias e outros fins. O INPE, em parceria com o 
IBAMA/Proarco, desde 1998 vem monitorando as queimadas na Amazônia. Os dados de 
focos de calor dos últimos cinco anos (http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas) 
permitem verificar claramente que as áreas onde se concentram os focos de calor 
coincidem com as áreas onde ocorreram os desmatamentos, o que não poderia ser 
diferente, pois a prática de ocupação das terras ainda é a derrubada e queima da 
vegetação. Entretanto, um grande número de focos de calor também ocorre de forma 
dispersa ao longo de toda a bacia hidrográfica do rio Araguaia, inclusive dentro de 
unidades de conservação. Esse impacto adicional sobre a fauna e flora remanescentes é 
cada vez mais preocupante, uma vez que a grande extensão e frequência das queimadas 
contribuem para a diminuição das áreas de refúgio e da capacidade de recuperação dos 
ecossistemas. 

A expansão da agricultura também é um forte fator de pressão para os ecossistemas. Um 
exemplo dessa situação é a recente transformação de áreas úmidas na região de 
Formoso do Araguaia em áreas irrigadas para cultivo de grãos, especialmente arroz e 
soja. Os impactos dessa atividade são muitos, podendo ser citados: compactação e 
impermeabilização pelo uso intensivo de máquinas agrícolas, processos erosivos 
causando perda de solos, contaminação por agrotóxicos nas águas, nos alimentos e 
animais, assoreamento de rios e reservatórios, aparecimento de novas pragas ou 
aumento das já conhecidas, perda de biodiversidade causada pela perda de habitats e 
retirada de água pela irrigação com pivôs centrais.  

Devido às características dos solos do alto Araguaia, que têm textura arenosa, há um 
grande favorecimento à ocorrência de processos erosivos como consequência do manejo 
inadequado na cultura de grãos. Os vários estudos desenvolvidos na região revelaram 
expressiva concentração dos focos erosivos na zona rebaixada que contorna a superfície 
cimeira regional (Serra de Caiapó), em solos arenosos finos (Neossolos Quartzarênicos). 
Estes solos estão relacionados a vertentes suaves e longas (700 a 3.500 m) 
predominantemente ocupadas por pastagens e secundariamente por agricultura. Em 
síntese, a combinação entre chuvas intensas e concentradas no verão que caracterizam a 
área, de elevada erosividade, com os solos arenosos finos de elevada erodibilidade, 
principalmente quando mal manejados, parecem ser os responsáveis pela indução dos 
fenômenos erosivos, muitos deles voçorocas de grandes extensões. 
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2.4.3 - Áreas de Sensibilidade Ambiental 

Os ecossistemas de relevante interesse ecológico da bacia hidrográfica do rio Araguaia 
estão, em grande parte, protegidos em unidades de conservação, em especial de 
proteção integral.  

Na bacia hidrográfica do rio Araguaia, foram catalogadas 51 unidades de conservação, 
sendo um Parque Nacional (PARNA do Araguaia), oito parques estaduais (PE), três 
Parques Municipais, cinco Refúgios de Vida Silvestre (RVS), 25 Áreas de Proteção 
Ambiental (APA), uma Floresta Estadual (FE), um Monumento Natural, cinco Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), uma Área de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE) e uma Estrada Parque.  

Além das unidades de conservação, outras 48 áreas de relevante interesse ecológico 
foram identificadas pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica Brasileira (Probio), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), cujos resultados 
foram atualizados em 2006. Cabe ainda ressaltar que algumas terras indígenas da bacia 
hidrográfica do rio Araguaia, apesar de não terem sido criadas com esse objetivo, 
guardam porções representativas de ambientes ainda em bom estado de conservação 
(Figura 2-3). Entre estas, destacam-se as terras indígenas Sororó, Apinayé, 
Inawebohona, Parque do Araguaia, Tapirapé/Karajá, Pimentel Barbosa, Areões, São 
Marcos, Merure e Sangradouro/Volta Grande. 
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Figura 2-3: Sobreposição das Terras Indígenas e Unidades de Conservação  

de Proteção Integral aos Remanescentes de Vegetação Nativa 
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A Biorregião Araguaia-Bananal consiste em um ponto estratégico de conservação da 
biodiversidade do Cerrado, razão pela qual foi proposta a criação de um Corredor 
Ecológico Bananal-Araguaia (ARRUDA & SÁ, 2004) para integrar a planície do Bananal, o 
pantanal do rio das Mortes, a planície aluvial do Araguaia e pequenas áreas periféricas, 
totalizando 9.000.000 ha. Trata-se de uma rede de áreas protegidas ou de uso menos 
intensivo que é gerenciada de maneira integrada para manter ou restaurar a 
conectividade da paisagem e facilitar o fluxo gênico entre populações, aumentando a 
chance de sobrevivência  em longo prazo das comunidades biológicas. 

A análise da ecologia da paisagem realizada considerou as fisionomias florestais e 
savânicas predominantemente nativas da bacia. Cerca de metade da bacia hidrográfica 
do rio Araguaia se encontra com alto grau de antropização. Algumas áreas se destacam 
pela baixa conectividade, em especial no Norte da bacia. No Pará, as áreas mais 
fragmentadas estão nos municípios de Sapucaia, Xinguara, Rio Maria, Floresta do 
Araguaia e Pau d’Arco. No estado do Tocantins, essas áreas podem ser encontradas nas 
proximidades das cidades de Araguaína, Aragominas e Muricilândia.  

Outras áreas de baixa conectividade estão espalhadas em grande parte da bacia, 
podendo ser citadas aquelas ao longo da BR-158, em várias frentes de desmatamento; 
localizadas nos municípios de Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, em função dos 
projetos agrícolas e do uso antrópico das savanas gramíneo-lenhosas, localizadas na 
porção goiana da bacia, ao longo dos eixos formados pelas rodovias GO-164 e BR-170; e 
aquelas de uso agrícola intensivo, no alto rio das Mortes. 

Por outro lado, as áreas mais conservadas, com alta conectividade, remanescentes 
grandes e com baixo efeito de borda estão localizadas na ilha do Bananal e entorno, 
compreendendo ainda os trechos baixos do rio Tapirapé, das Mortes e Cristalino, bem 
como o próprio rio Araguaia.  

Um pouco mais distante da ilha do Bananal, algumas terras indígenas formam grande 
blocos de vegetação em cujo entorno se encontram remanescentes de menor tamanho. 
Destaque para as terras indígenas São Marcos e Merure que formam um bloco contínuo 
com outros remanescentes ao Sul e Sudoeste.  

Apesar do tamanho e da importância da bacia hidrográfica do rio Araguaia em relação à 
biodiversidade brasileira, abrangendo dois dos maiores biomas do país, o grau de 
conhecimento existente na literatura disponível sobre a sua fauna terrestre, tanto 
quantitativo como qualitativo, ainda é muito pequeno e incipiente. Para a maioria dos 
grupos faunísticos considerados, assim como para a maior parte da bacia, praticamente 
não existem informações simples, como listas de espécies. Essa falta de conhecimento 
ainda é maior e mais evidente em relação aos animais de pequeno porte. 

Portanto, os locais com mais informações sobre a fauna de vertebrados terrestres na 
bacia hidrográfica do rio Araguaia são: 

• no baixo Araguaia, a região de Xambioá (TO) - São Geraldo do Araguaia (MT), devido 
aos estudos para a elaboração do EIA/Rima da UHE de Santa Isabel; 
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• no médio Araguaia, a região entre Caseara (TO) e são Felix do Araguaia (MT), devido 
aos estudos dos Planos de Manejo do Parque Estadual do Cantão – TO 
(AVALIAÇÃO, 2007) e do Parque Nacional do Araguaia – MT (IBAMA, 2001) e na 
região de Luis Alves, devido a projetos de empreendimentos agropecuários 
(Agropecuária Vale do Araguaia e Projeto Agrícola Luis Alves). Entretanto, apenas os 
dois primeiros trabalhos (planos de manejo) apresentam boa qualidade técnica; e 

• no alto Araguaia, a região do rio das Mortes, principalmente nos municípios de Nova 
Xavantina (MT) e de Cocalinho (MT), além dos estudos para elaboração do EIA/RIMA 
da UHE de Couto Magalhães.  

Como base nestes estudos e levando em conta também informações sobre distribuição 
geográfica das espécies, foram consideradas como de provável ocorrência para a bacia 
do rio Araguaia um total de 148 espécies de mamíferos, 567 de aves, 102 de répteis e 72 
de anfíbios. Mesmo considerando esse inventário como uma subestimativa devido aos 
poucos estudos existentes para a região, a bacia hidrográfica do rio Araguaia contém pelo 
menos 22% dos mamíferos, 31% das aves, 14% dos répteis e 8% dos anfíbios brasileiros.  

A mastofauna apresentou doze das 69 espécies pertencentes à lista das espécies 
brasileiras ameaçadas de extinção. Também foram registradas oito espécies endêmicas 
do bioma cerrado e dez do território brasileiro. Das 182 espécies de aves consideradas 
como endêmicas do Brasil, 16 (8,7%) ocorrem na bacia hidrográfica do rio Araguaia. 
Também foram registradas quatro espécies endêmicas do cerrado (Antilophia galeata, 
Cyanocorax cyanopogon, Alipiopsitta xanthops e Penelope ochrogaster) e 26 da 
Amazônia. Das espécies brasileiras ameaçadas de extinção (MMA, 2003), sete foram 
registradas no estudo. A maioria das espécies registradas possui uma forte associação 
com a água (aquáticas, paludícolas ou limícolas) ou são florestais. A herpetofauna não 
apresentou nenhuma espécie pertencente à lista das espécies brasileiras ameaçadas de 
extinção. 

2.5 - Meio Socioeconômico 

2.5.1 - Demografia 

A bacia hidrográfica do rio Araguaia abrange 168 municípios, deste total, 15 estão no 
estado do Pará, 56 no do Tocantins, 60 em Goiás e 37 em Mato Grosso, sendo que 
desses 107 estão integralmente inseridos na bacia. Cabe salientar que cinco dos 
municípios mato-grossenses foram instalados após o ano de 2001, razão pela qual não 
existem dados disponíveis. 

De acordo com a contagem populacional de 2007, a população total somava 1.753.072 
habitantes. 

No tocante à organização territorial, o diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do rio 
Araguaia foi analisado sob quatro itens principais: dinâmica demográfica, ocupação do 
território, circulação e comunicação e organização político-administrativa.  



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 45 

A análise da dinâmica demográfica objetivou verificar o comportamento dos movimentos 
populacionais nos municípios que fazem parte da bacia hidrográfica, apontando 
indicadores demográficos, como taxas de crescimento urbano e rural e grau de 
urbanização.  

O estudo da ocupação territorial apontou os fatores históricos que impulsionaram o 
povoamento da região e identificou os processos mais significativos, atualmente, para a 
indução ou restrição da ocupação territorial. O levantamento de informações 
compreendeu também a identificação das categorias de uso do solo e sua distribuição na 
região hidrográfica, a discussão da função do recurso hídrico na bacia e o levantamento 
de planos e programas governamentais direcionados ao território.  

O item circulação e comunicação focou na identificação dos fluxos de pessoas e bens no 
território, na distribuição e características dos sistemas rodoviário, hidroviário, aeroviário e 
ferroviário e nas articulações intermodais.  

Por fim, o aspecto da organização político-administrativa identificou as principais 
instituições governamentais atuantes na área de estudo e quantificou o eleitorado em 
cada município.  

Com relação à dinâmica demográfica, destaca-se a identificação dos municípios mais 
populosos da bacia, que são: Araguaína/TO; Redenção/PA; e Barra do Garças/MT. 
Verificou-se que a maioria dos municípios possui população inferior a 10 mil habitantes. 
Outro fator de destaque foi a criação de novos municípios na década de 1990, o que 
contribuiu para a taxa de crescimento populacional negativa dos municípios pioneiros. 
Notou-se o impulso populacional em municípios do Mato Grosso, como Primavera do 
Leste, que vem tendo bom desenvolvimento econômico em função da agroindústria. Entre 
os municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Araguaia, somente no Mato 
Grosso é que o saldo migratório foi positivo.  

Importante notar que embora a modernização da agricultura possa ser considerada como 
um dos principais fatores de expulsão do trabalhador rural, por outro lado, as regiões em 
que isso ocorreu com maior intensidade, ou seja, no Sudoeste da bacia, foi a que recebeu 
maior número de migrantes, atraídos para suas sedes urbanas que aumentaram muito 
sua capacidade de absorção de mão-de-obra em comparação com as demais sedes 
municipais da bacia. 

Se por um lado os números do IBGE apontam para um processo de urbanização 
acelerado na bacia, com 73,7% da população dos municípios que compõem a bacia 
residindo nas zonas urbanas. Por outro lado, nada menos que 73 municípios possuem 
menos de 5.000 habitantes, ou seja, dificilmente seriam enquadrados como áreas 
urbanas em critérios utilizados em outros países do mundo e foram justamente esses 
pequenos municípios que mais perderam população recentemente. Desse modo, pode-se 
concluir que ocorreu uma expulsão de trabalhadores rurais que migraram, 
prioritariamente, para cidades pólos que tinham maior capacidade de absorção da 
população, embora parte desses trabalhadores rurais tenha se deslocado para as sedes 
municipais menores, sem que isso tenha representado necessariamente uma 
“urbanização” da bacia. A Figura 2-4, a seguir, apresenta a distribuição populacional na 
região da bacia hidrográfica do rio Araguaia. 
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Figura 2-4: População dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia 
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2.5.2 - Condições de Vida e Ocupação Territorial 

Na análise do acesso da população da bacia hidrográfica do rio Araguaia aos serviços 
que asseguram sua qualidade de vida, é preciso considerar que, em toda a bacia, 
algumas cidades, consideradas pólos regionais como Barra do Garças, no alto Araguaia, 
e Araguaína, no baixo Araguaia, com maior população e infraestrutura de comércio, 
indústria e serviços, atendem parte da demanda dos municípios que estão sob sua 
influência, em especial os serviços de educação e saúde. 

Localizados na porção Sul da bacia, área de maior concentração espacial de município, 
com bom nível de integração, os municípios goianos de Porangatu, Santa Terezinha de 
Goiás, Santa Fé de Goiás, Sanclerlândia, Iporá, São Luis de Montes Belos e São Miguel 
do Araguaia, além dos mato-grossenses Primavera do Leste e Barra do Garças atendem 
parte da demanda das cidades vizinhas que se ligam a estes pólos principalmente pelas 
rodovias BR-070, 364 e GO-164. 

Ao Norte da bacia, as principais cidades-pólos são as paraenses Xinguara, e Redenção, e 
principalmente Araguaína, em Tocantins, o município mais populoso da bacia do 
Araguaia. 

Cabe ressaltar que as capitais Goiânia e Brasília, pela característica de pólos regionais 
que possuem, também suprem parte da demanda por serviços de saúde e educação dos 
municípios da bacia hidrográfica do rio Araguaia, em especial nos casos de tratamentos 
de saúde mais complexos ou, ainda, recebendo alunos principalmente dos ensinos médio 
e superior, bastante deficitários na bacia. 

As condições materiais dos atores e os papéis que representam contribuem na presente 
síntese do diagnóstico e são influenciados pela classe social a que pertencem, 
principalmente por sua renda, pelo acesso e disponibilidade de bens e serviços públicos 
nos locais onde residem e se relacionam, sua identidade cultural, sua história, origem e 
etnia. 

As condições de vida identificadas na bacia hidrográfica do rio Araguaia servem como 
subsídio importante para ilustrar as diferenças encontradas nessa região. Os sete 
municípios com melhor IDH da bacia estão todos localizados no Mato Grosso, onde a soja 
teve maior difusão. Um pouco atrás, vêm os municípios goianos situados ao Sul da bacia. 
No extremo oposto estão os municípios de Tocantins do Norte da bacia, além de outros 
do Pará, da região do “Bico do Papagaio”.  

Quanto à ocupação territorial, evidenciou-se o estímulo à fixação de algumas sedes 
urbanas promovida por eixos viários, a exemplo da BR-153 (Belém-Brasília). 
Historicamente, confirmou-se o importante papel que o rio Araguaia e tributários tiveram 
no povoamento do interior da bacia. A análise da distribuição das categorias de uso do 
solo permitiu identificar áreas mais urbanizadas, áreas com maior proporção de cobertura 
vegetal, terras indígenas e unidades de conservação demarcadas.  

A Figura 2-5, a seguir, apresenta a distribuição espacial do índice de desenvolvimento 
humano dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Araguaia. 
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Figura 2-5: IDH dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia 
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2.5.3 - Estrutura Fundiária, Assentamentos e Conflitos de Uso de Terra 

Mato Grosso e Goiás possuem maior expressão de estabelecimentos agrários, mas não 
apresentam a mesma relevância em relação ao pessoal ocupado. Ou seja, possuem uma 
intensa atividade agrária com altos índices de mecanização e escassa absorção de mão-
de-obra, característica que marca também a atividade tradicional da pecuária de corte. 
Em termos absolutos, entretanto, observa-se que a atividade agropecuária representa o 
setor que mais emprega na bacia. 

A observação dos principais produtos transportados por via fluvial ajuda a entender a 
dinâmica da produção material, revelando a importância da atividade agrícola. A principal 
carga transportada pelo rio constitui-se de produtos agrícolas, com destaque para a soja e 
o milho e insumos para a agricultura, além de materiais para a construção civil, derivados 
do petróleo e álcool. 

A agricultura irrigada, ligada, sobretudo, ao cultivo de soja e arroz, adquire relevância sob 
vários aspectos, dentre os quais se destaca a forte dependência em relação ao uso dos 
recursos hídricos. As altas demandas por água e o uso intensivo de agrotóxicos, 
fertilizantes e outros produtos químicos – que acabam, muitas vezes, por representar 
altos riscos de contaminação dos corpos d’água – fazem com que esta modalidade de 
produção agrícola tenha uma participação relevante no cenário dos usos da água na 
bacia, considerando sua importância para a economia regional. 

Os estados de Mato Grosso e Goiás representam os dois vetores de ocupação e 
implementação do complexo produtor da soja na região. Dados de 2004 apontam Mato 
Grosso como o maior estado produtor de soja do país e Goiás como o 3º maior produtor 
nacional. A área dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Araguaia no Mato 
Grosso é a que contribuiu com a maior parcela do PIB na bacia, 43%, e a soja foi o 
produto que gerou maiores recursos para a região, com 44,4% do total, seguida pelo 
algodão (23,1%) e pelo milho (11,9%).  

As cidades mato-grossenses de Alto Taquari, Alto Araguaia, Campo Verde e Primavera 
do Leste, localizadas no Sul da bacia, são exemplos de núcleos urbanos desenvolvidos a 
partir da produção agrícola. Devido aos grandes volumes de soja e algodão produzidos 
nesses locais, as compras no comércio local apresentam um dinamismo próprio. 
Movimentam ainda o setor de serviços agrotécnicos, de contabilidade e financeiros, além 
de serviços de cooperativismo e comercialização, secagem de grãos, armazenagem e 
transportes.  

A implantação do agronegócio baseado na cultura de grãos, acompanhado pela 
instalação de uma cadeia industrial de beneficiamento – fábricas de beneficiamento de 
grãos, unidades de abate de animais, indústrias de implementos agrícolas, agrotóxicos e 
fertilizantes – constitui o que se pode considerar um complexo agro-industrial.  

Esta cadeia produtiva também se reflete na organização da produção urbana das 
cidades-pólo da região, com a geração de emprego e renda nas indústrias de alimento e 
na movimentação do comércio vinculado ao setor agrícola - caminhões, tratores, 
máquinas, implementos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes - e dos serviços de agronomia, 
veterinária, logística e transporte de carga. 
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Analisando os dados da produção econômica nos municípios da bacia, percebe-se um 
contingente expressivo de cabeças de gado bovino, com destaque para os municípios de 
Nova Crixás (GO), Vila Rica (MT), Santa Maria das Barreira (PA) e Santana do Araguaia 
(PA), todos com mais de 500 mil cabeças de bovinos. 

No trecho Noroeste da bacia do Araguaia (Sudeste do Pará), juntamente com a região da 
margem esquerda do rio Araguaia próximo à ilha do Bananal, apresentam ocupação de 
solo bem distinta, com grandes áreas destinadas a Projetos de Assentamentos do INCRA. 
Atualmente, a bacia do Araguaia possui 352 projetos de assentamento (PA) do INCRA. A 
região por eles ocupada é da ordem de 260 km2 e a média de ocupação é de 78%. 

A criação desses assentamentos tem origem nos conflitos pela posse de terra que 
emergiram nessa porção da Amazônia Oriental, após as migrações em massa que 
ocorreram de trabalhadores em busca de oportunidades então anunciadas por planos 
governamentais da década de 70, incluindo grandes obras de infraestrutura e incentivos 
para a ocupação de fazendas com projetos agrosilvopastoris. Contudo, devido à 
incapacidade de absorção da mão-de-obra, iniciaram-se disputas pela terra, surgindo 
grupos organizados dos trabalhadores sem terra, os quais passaram a reivindicar 
propriedades. Diante desse cenário, o INCRA iniciou o estabelecimento de PAs na região. 
A maior parte dos PAs contidos na bacia foi criada na década de 90 e alguns já em 2000. 
Apenas sete deles foram constituídos ainda na década de 80, entre 1987 e 1988.  

Deve-se esclarecer que por conflitos entendem–se ações de resistência e enfrentamento 
tanto pela posse, uso e propriedade da terra. Estas ações envolvem uma grande 
diversidade de trabalhadores, como posseiros, assentados, remanescentes de quilombos, 
parceleiros, pequenos arrendatários, pequenos proprietários, ocupantes, sem-terra, 
seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros e diversos outros. Os conflitos 
entre trabalhadores acontecem muitas vezes porque o governo não soluciona com 
rapidez alguns problemas fáceis de resolver e acaba criando atritos e desavenças entre 
diferentes grupos. 

Através do banco de dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), foi possível verificar o 
número de famílias em conflitos e ocupações nos municípios da bacia do rio Araguaia e 
constatar que a região onde esses conflitos são maiores é no sudeste do Pará e na região 
do Bico do Papagaio. Os conflitos que a CPT registra são só um pálido retrato da 
realidade. Isso porque a CPT e os movimentos do campo tem uma estrutura frágil diante 
de tanta diversidade de conflitos, num país do tamanho do Brasil. (CPT, 2006). 

De modo geral o Estado que apresenta o maior número de registros é o Pará, muitos 
deles inseridos na parte integrante da bacia hidrográfica do rio Araguaia. Sendo essa área 
da bacia a que contém os maiores índices desse aspecto, 2.858 famílias em áreas de 
conflito. As outras 1.809 famílias, em situações semelhantes encontram-se menos 
concentradas nos demais estados integrantes da bacia.  

Outro aspecto que a CPT identifica que também retrata os conflitos de terra refere ao 
trabalho escravo. No Brasil a escravidão contemporânea manifesta-se na clandestinidade 
e encontra-se marcada pelo autoritarismo, corrupção, segregação social, racismo, 
clientelismo e desrespeito aos direitos humanos. A sua permanência está diretamente 
ligada ao fator econômico e ao sentimento de impunidade que ainda persiste (OIT, 2003). 
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A escravidão atual caracteriza-se por uma série de novos fatores, como a carência de 
informações dos direitos, falsas promessas feitas pelo aliciador como: bons salários; boa 
estrutura de trabalho e alojamento; ausência de emprego e condições de manutenção 
própria e da família na região de origem. Os escravocratas contemporâneos são em sua 
maioria produtores que possuem modernos e avançados recursos de produção, são 
proprietários de latifúndios e conquistaram suas riquezas principalmente nos últimos trinta 
anos (NUNES, 2005). 

Segundo cálculos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), atualmente mais de 25 mil 
pessoas encontram-se submetidas às condições análogas ao trabalho escravo, sendo 
que, aproximadamente um terço delas estão na bacia do rio Araguaia.  

Grandes concentrações do trabalho escravo estão na cidade de Confresa, no Norte do 
Mato Grosso, com registros de 1.315 trabalhadores escravizados (o maior entre os 
municípios da bacia), dos quais mais de 1.000 foram libertados por ações de fiscalização 
exercida nos últimos anos pelo Ministério do Trabalho. No Norte da bacia do rio Araguaia, 
na região conhecida como bico de papagaio, e ainda em outras regiões do estado do 
Pará, são aquelas apresentam maiores números de escravos dentre os estados 
integrantes da bacia. 

2.5.4 - Atividades Econômicas 

No contexto de predomínio de municípios pequenos, de população com menos de 10.000 
habitantes, há reduzida geração de divisas e baixos índices de urbanidade, traduzidos 
pelo baixo grau de acesso a serviços públicos de saneamento, saúde e educação. 

As baixas taxas de crescimento populacional, proporcionalmente às médias dos estados e 
à média nacional, relacionam-se ao declínio da atividade mineradora, aos novos padrões 
de relações de trabalho diante do crescimento do agronegócio e, em termos mais gerais, 
a um desenvolvimento econômico concentrador de renda que não se traduz na melhoria 
dos indicadores sociais. Mediante os dados demográficos, pode-se compreender melhor 
este processo por uma análise do conjunto dos indicadores, que apontam para baixas 
taxas de crescimento populacional, saldo migratório negativo, baixa densidade 
demográfica e PIB médio dos conjuntos de municípios da bacia por estado menor que a 
média total dos estados. 

A Figura 2-6, apresenta a região da bacia hidrográfica do rio Araguaia delimitada em 
função do PIB de seus municípios. 
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Figura 2-6: PIB dos Municípios Inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia 
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A relação entre a dinâmica da economia e o estabelecimento de um quadro – sempre 
dinâmico – das relações sociais, aponta para uma realidade em que o desemprego, 
decorrente de um novo padrão de desenvolvimento da atividade agropecuária, merece 
comentário. Foram criadas novas relações de trabalho e novas exigências de qualificação 
da mão-de-obra para fazer frente aos investimentos do agronegócio. 

O saldo migratório negativo para o conjunto de municípios da bacia nos quatro estados 
pode estar relacionado ao declínio da atividade mineradora associado ao vertiginoso 
crescimento da monocultura de grãos. Observa-se também uma nova dinâmica nas 
relações ambientais, a partir da implantação do agrobusiness monocultor. Parte da cultura 
é irrigada, principalmente no médio Araguaia, gerando altas demandas por recursos 
hídricos. 

A instalação de perímetros irrigados para cultivo de arroz na região da ilha do Bananal, no 
médio Araguaia, merece destaque no que diz respeito à relação com a dinâmica 
ambiental e ao uso dos recursos hídricos. Trata-se da utilização de áreas inundáveis 
sazonalmente, ocupadas por  uma cultura tradicional de arroz  que vem sendo substituída 
por grandes projetos de irrigação e drenagem, refletindo uma nova relação de 
dependência da água como fator fundamental de produção. A implantação de uma 
monocultura de grandes extensões também interfere significativamente nos ciclos de 
reprodução ecológica, além de trazer consequências nas formas de organização social 
das populações envolvidas que se vêem obrigadas a operar dentro de novo sistema de 
produção empresarial.  

A área da bacia define sua característica primordialmente rural, em relação ao total dos 
estados que a integram e à realidade nacional, observando-se que a parcela do valor 
adicionado do PIB do setor de serviços é proporcionalmente mais baixa dentro da bacia. 
Nesta área, aparece como importante componente do PIB o valor adicionado da 
agropecuária (34,6%), em detrimento da indústria, que responde por apenas 14,38%. O 
setor terciário (comércio e serviços) também é impulsionado pela atividade agropecuária. 

Mato Grosso e Goiás possuem maior expressão de estabelecimentos agrários, mas não 
apresentam a mesma relevância em relação ao pessoal ocupado. Ou seja, possuem uma 
intensa atividade agrária com altos índices de mecanização e escassa absorção de mão-
de-obra, característica que marca também a atividade tradicional da pecuária de corte. 
Em termos absolutos, entretanto, observa-se que a atividade agropecuária representa o 
setor que mais emprega na bacia. 

A observação dos principais produtos transportados por via fluvial ajuda a entender a 
dinâmica da produção material, revelando a importância da atividade agrícola. A principal 
carga transportada pelo rio constitui-se de produtos agrícolas, com destaque para a soja e 
o milho e insumos para a agricultura, além de materiais para a construção civil, derivados 
do petróleo e álcool. 

A agricultura irrigada, ligada sobretudo ao cultivo de soja e arroz, adquire relevância sob 
vários aspectos, dentre os quais se  destaca a forte dependência em relação ao uso dos 
recursos hídricos. As altas demandas por água e o uso intensivo de agrotóxicos, 
fertilizantes e outros produtos químicos – que acabam, muitas vezes, por representar 
altos riscos de contaminação dos corpos d’água – fazem com que esta modalidade de 
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produção agrícola tenha uma participação relevante no cenário dos usos da água na 
bacia, considerando sua importância para a economia regional. 

Os estados de Mato Grosso e Goiás representam os dois vetores de ocupação e 
implementação do complexo produtor da soja na região. Dados de 2004 apontam Mato 
Grosso como o maior estado produtor de soja do país e Goiás como o 3º maior produtor 
nacional. A área dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Araguaia no Mato 
Grosso é a que contribuiu com a maior parcela do PIB na bacia, 43%, e a soja foi o 
produto que gerou maiores recursos para a região, com 44,4% do total, seguida pelo 
algodão (23,1%) e pelo milho (11,9%).  

As cidades mato-grossenses de Alto Taquari, Alto Araguaia, Campo Verde e Primavera 
do Leste, localizadas no Sul da bacia, são exemplos de núcleos urbanos desenvolvidos a 
partir da produção agrícola. Devido aos grandes volumes de soja e algodão produzidos 
nesses locais, as compras no comércio local apresentam um dinamismo próprio. 
Movimentam ainda o setor de serviços agrotécnicos, de contabilidade e financeiros, além 
de serviços de cooperativismo e comercialização, secagem de grãos, armazenagem e 
transportes.  

A implantação do agronegócio baseado na cultura de grãos, acompanhado pela 
instalação de uma cadeia industrial de beneficiamento – fábricas de beneficiamento de 
grãos, unidades de abate de animais, indústrias de implementos agrícolas, agrotóxicos e 
fertilizantes – constitui o que se pode considerar um complexo agro-industrial.  

Esta cadeia produtiva também se reflete na organização da produção urbana das 
cidades-pólo da região, com a geração de emprego e renda nas indústrias de alimento e 
na movimentação do comércio vinculado ao setor agrícola - caminhões, tratores, 
máquinas, implementos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes - e dos serviços de agronomia, 
veterinária, logística e transporte de carga. 

Analisando os dados da produção econômica nos municípios da bacia, percebe-se um 
contingente expressivo de cabeças de gado bovino, com destaque para os municípios de 
Nova Crixás (GO), Vila Rica (MT), Santa Maria das Barreira (PA) e Santana do Araguaia 
(PA), todos com mais de 500 mil cabeças de bovinos. 

A mineração representa também uma atividade que teve forte influência na configuração 
da economia e das relações sociais na região, mas vem atravessando um contexto de 
esvaziamento e declínio. A diminuição das reservas de ouro e diamante teve forte impacto 
sobre a extração dos garimpos, liberando um expressivo contingente de trabalhadores 
que não encontraram novas oportunidades de trabalho no setor primário, devido à nova 
realidade de implantação dos complexos agroindustriais.  

A criação do estado de Tocantins em 1991 permitiu a configuração de novas 
centralidades econômicas com a instalação de novas estruturas administrativas, o 
incremento de atividade econômica impulsionado pelo desenvolvimento urbano da nova 
capital e a implantação de novos programas de desenvolvimento, o que também pode ter 
contribuído para o saldo migratório negativo na bacia ao longo da última década. 
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2.5.5 - Comunidades Indígenas 

Segundo critérios étnico-culturais, o contexto macrorregional do Araguaia abrangeria uma 
área ainda mais ampla que sua bacia hidrográfica, sendo denominada Tocantins-Xingu. 
Essa área inclui a maioria das sociedades indígenas do cerrado, mas não todas. Por outro 
lado, inclui sociedades que não estão no cerrado, como os caiapós, já na floresta 
amazônica, próximos culturalmente dos timbiras do cerrado. Inclui a maioria das 
sociedades falantes de línguas da família jê. Quanto ao contato com os civilizados, 
diferentes centros regionais atraem os índios desta área em várias direções: Altamira, 
Marabá, Imperatriz, São Luís, para o Norte; Cuiabá, Goiânia, Brasília, para o Sul. Se 
fosse privilegiado o critério da articulação com os civilizados, o Norte desta área 
Tocantins-Xingu e a maior parte da área Amazônia oriental, esta exclusivamente tupi, 
constituiriam uma só área, articulada ao complexo de Carajás, à hidrelétrica de Tucuruí e 
às estradas que ligam esses pontos de atração aos centros urbanos regionais: a ferrovia 
Carajás - São Luís e as rodovias Transamazônica e Belém - Brasília. 

Na bacia hidrográfica do rio Araguaia foram identificadas 27 terras indígenas, conforme a 
Tabela 2-6, abaixo. 

Tabela 2-6: Terras Indígenas da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia 

Terra indígena Povo 
Extensão 

(ha) Município UF 

Kudorojari Bororo - General Carneiro MT 

Marawatsede Xavante 165.241 Alta Boa Vista e São Felix do Araguaia MT 

Merure Bororo 82.301 Barra do Garças e General Carneiro MT 

Pimentel Barbosa Bororo 328.966 Ribeirão Cascalheira e Canarana MT 

Sangradouro / Volta 
Grande 

Xavante 
Bororo 100.280 N. S Joaquim, General Carneiro e 

Poxoreo MT 

São Marcos Xavante 188.478 Barra do Garças MT 

Areões Xavante 218,515 Água Boa MT 

Areões I Xavante 24.450 Água Boa MT 

Areões II Xavante 16.650 Água Boa e Cocalinho MT 

Chão Preto Xavante 12.741 Campinápolis MT 

Carretão I Tapuia 1.666 Nova América e Rubiatába GO 

Carretão II Tapuia 77 Nova América GO 

Karajá de Aruanã I Karajá 14 Aruanã GO 

Karajá de Aruanã II Karajá 893,26 Cocalinho MT 

Karajá de Aruanã III Karajá 705 Aruanã GO 

Parque do Araguaia Avá 1.358.499 Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão 
e Pium TO 

Cacique Fontoura Karajá 32.069 Luciara e São Félix do Araguaia MT 

São Domingos Karajá 5.704 Luciara MT 

Inawebohona Avá, Javaé, 
Karajá 377.113 Lagoa da Confusão e Pium TO 
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Terra indígena Povo 
Extensão 

(ha) 
Município UF 

Krahó-Kanela Krahô-Kanela 7.612 Lagoa da Confusão TO 

Tapirapé/Karajá Karajá, 
Tapirapé 66.166 Luciara e Santa Terezinha MT 

Karajá Santana do 
Araguaia Karajá 1.485 Santa Maria das Barreiras PA 

Maranduba Karajá 375 Araguacema e Santa Maria das Barreiras PA/TO 

Las Casas Kayapó 21.100 Floresta do Araguaia, Pau d'Arco, 
Redenção PA 

Xambioá Guarani, 
Karajá 3.326 Santa Fé do Araguaia TO 

Sororó Aikewar 26.257 Marabá, São Domingos do Araguaia, São 
Geraldo do Araguaia PA 

Apinayé Apinayé 141.904 Cachoeirinha, Maurilândia do Tocantins, 
São Bento do Tocantins, Tocantinópolis TO 

Fonte: CIMI: “Situação jurídico - administrativa atual das terras indígenas no Brasil 2006” em http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos -e-
publicacoes/terras-indigenas/terras_indigenas.pdf acesso em 20/02/2008. 

Nota: ISA: Instituto Socioambiental - http://www.socioambiental.org/pib/portugues/quonqua/indicadores - acesso em 20/02/2000 

 

Os Xavante possuem uma longa história de contato interétnico. Em alguns momentos, os 
contatos com os não-indígenas foram mais intensos, em outros, a estratégia do grupo era 
a de evitar o contato, refugiando-se em áreas mais isoladas onde a expansão colonial 
ainda não penetrara. Dessa forma, não somente a história interétnica é dinâmica do ponto 
de vista cultural (com os movimentos e trocas de experiências, crenças e costumes), mas 
é composta por uma dinamicidade espacial de aldeias, clãs e subgrupos dos Xavante ao 
longo dos séculos, em uma rota de Leste para Oeste, de Goiás para o atual estado do 
Mato Grosso, onde estão localizadas as terras oficialmente reconhecidas como de 
usufruto exclusivo dos Xavante. 

Os relatos mais antigos sobre os contatos interétnicos datam do século XVIII, quando os 
Xavante estavam localizados em regiões da bacia hidrográfica do rio Tocantins, na antiga 
província de Goyás. Ainda na primeira metade do século XIX muitos Xavante, fugindo dos 
aldeamentos, cruzaram o Araguaia entre 1820 e 1860. É justamente nessa travessia ou 
não que se teria dado a diferenciação entre os Xavante (que atravessaram o rio) e os 
Xerente (que não o cruzaram) e atualmente vivem no estado do Tocantins. Por volta de 
1890, alguns Xavante já haviam rumado para o Sul e o Sudoeste do Mato Grosso, tendo 
a maior parte atravessado o rio das Mortes para se estabelecer à sua margem esquerda, 
próximo a Serra do Roncador Assim, os Xavante atravessaram o rio das Mortes, 
ocupando espaços territoriais no Leste do atual estado de Mato Grosso. Houve um 
período em que os contatos interétnicos dos Xavante com segmentos da sociedade 
nacional diminuíram e/ou cessaram, permitindo que o grupo se reorganizasse social e 
demograficamente, delimitando seu novo território ao Norte pela serra do Roncador, a 
Oeste pelos rios Culuene e Batovi e ao Sul e Leste pelo rio Araguaia. 

A década de 1930 foi uma das fases mais críticas para os Xavante, principalmente pela 
conjunção de frentes de expansão econômica distintas: a frente pastoril cercou o território 
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indígena à leste, enquanto na parte Sul estavam se estabelecendo grupos de garimpeiros 
nas margens dos rios das Garças e São Lourenço, atingindo os Xavante e outros povos 
como os Bororo. Foram surgindo diversos povoados à margem esquerda do rio Araguaia, 
dificultando a estratégia dos Xavante de fuga e evitação dos contatos permanentes e 
constantes com os não-indígenas. Da mesma forma o número de fazendas cresceu 
vertiginosamente. A navegação motorizada (ainda que em canoas) já era uma constante 
no rio das Mortes, que era o centro do território Xavante.  

Nesse período, inicia-se a presença de dois novos atores sociais fundamentais para a 
compreensão da história mato-grossense: missionários salesianos que haviam tido 
sucesso na pacificação dos Bororo e uma nova leva de bandeirantes paulistas que, 
inspirados pelos antigos bandeirantes, aventuraram-se no interior do Mato Grosso em 
busca de riquezas vindas da exploração de pedras preciosas e metais nobres. Nessa 
década, aconteceram tentativas oficiais de pacificação dos Xavante por parte dos 
salesianos e do Governo Federal, por meio do Serviço de Proteção aos Índios - SPI.  

Havia ataques de aldeias Xavante por parte dos novos colonizadores, assim como os 
indígenas atacavam as vilas, fazendas e áreas de exploração mineral em uma tentativa 
desesperada de assegurar o domínio de seu território. Devido à construção da imagem 
belicosa, este povo indígena ganha um aspecto presente até hoje: a visibilidade. 
Certamente, os Xavante são um dos mais conhecidos e expressivos grupos indígenas 
brasileiros.  

Os Xavante enfrentaram a consequência do aumento populacional e abertura maciça do 
estado de Mato Grosso como um dos pilares da agricultura para demanda interna 
(sobretudo arroz na década de 1970) e para exportação (a partir de 1980). Nesse período, 
enfrentaram as consequências da diminuição de seus territórios, iniciaram um movimento 
pela regularização fundiária de suas áreas e começaram a desenvolver os plantios de 
arroz para o mercado regional.  

Os Xavante são um dos povos indígenas com maior população no Brasil. A grande 
maioria dos povos indígenas brasileiros conta com menos de 1.000 pessoas, mas os 
Xavante estão na restrita categoria de povos com mais de 10.000. A população indígena, 
segundo a FUNAI, em alguns terras indígenas da bacia é indicada abaixo: 

• TI Pimentel Barbosa – 1.595 indígenas; 

• TI São Marcos – 3.014 indígenas; e 

• TI Areões – 1.439 indígenas. 

Os Xavante são uma sociedade dividida em clãs, com exôgamia clânica e casamentos 
prescritivos, ou seja, existem regras sociais que influenciam e indicam os possíveis 
matrimônios na sociedade Xavante e os clãs com os quais se pode (ou não se pode) 
casar. A descendência dos Xavante é patrilinear, ou seja, uma criança pertencerá ao clã 
de seu pai. Um menino Xavante somente terá seu nome por volta dos cinco ou seis anos 
de idade, sendo até essa idade designado por nomes de parentesco e, em toda sua vida, 
um Xavante pode ter até oito nomes, pois os nomes acompanham as passagens cruciais 
de um homem no processo de maturação biológica e social. 
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A aldeia Xavante tem, tradicionalmente, uma organização espacial em forma semicircular, 
com a abertura voltada para um curso de água. Os recursos hídricos tem, assim, uma 
íntima ligação com a espacialidade peculiar das aldeias da sociedade Xavante, pois as 
aldeias são construídas sempre próximas aos cursos d’água.  

Os Xavante são conhecidos como uma população de caçadores e coletores, sendo a 
carne o alimento mais apreciado pelo grupo e fundamental para a realização de seus 
principais rituais. A caçada é um dos meios mais perceptíveis de um Xavante revelar sua 
virilidade e as caçadas coletivas estão intimamente relacionadas a suas cerimônias 
rituais. O fogo era tradicionalmente utilizado na caçada, já que se ateava fogo em uma 
área semicircular e os caçadores ficavam na abertura, alvejando os animais que por ali 
pretendiam fugir. Cabe notar que os índios ainda fazem uso dessa prática e isso é um 
foco de conflito com os fazendeiros ao redor das terras indígenas, visto que, não raro, o 
fogo atravessa a área indígena, queimando cultivos de suas  fazendas. Todavia, sua dieta 
é suprida principalmente pela coleta de frutos, cocos e raízes.  

A agricultura dos Xavante, tradicionalmente, era desenvolvida para o suprimento de 
alimentos necessários à reprodução sociocultural do grupo nos seus grandes rituais, 
certamente alterada após os incentivos das políticas indigenistas de sedentarização do 
grupo indígena e a introdução do arroz em sua dieta alimentar. Os alimentos 
tradicionalmente cultivados pelo grupo indígena eram o milho, feijão e abóbora, mas hoje 
existem plantios mecanizados de arroz que continuam a conviver com os plantios de roça 
de toco, desenvolvida nas margens dos córregos e rios das terras indígenas dos Xavante. 
As matas de galerias em torno dos cursos d’água manejados pelos Xavante são 
fundamentais para as roças do grupo e para sua organização produtiva, baseada no 
grupo doméstico.  

Os Xavante são formados por grupos autônomos política, econômica e ritualmente. Esses 
grupos eram, até a metade do século XX, extremamente móveis, utilizando uma mesma 
área por alguns anos até que os recursos naturais de caça, pesca, frutos para coleta e 
solos para plantios de roçados com milho, feijão e abóbora se esgotassem. Atualmente, o 
cultivo mecanizado de arroz e o trabalho remunerado ocupam lugar de destaque na 
sociedade Xavante. O sistema político Xavante é baseado em três clãs que sempre 
existiram, segundo origens mitológicas, e que sempre tiveram como regra o casamento 
entre clãs e a proibição de casamento entre membros do mesmo clã.  

O contato dos Bororo, outro povo indígena importante na bacia, com segmentos da 
sociedade nacional data de mais de 300 anos, sendo que as primeiras referências situam-
se no século XVII. Seu território tradicional atingia a Bolívia à Oeste, o centro-sul 
goiano,ao Leste, os formadores do rio Xingu delimitavam o Norte e o Sul do território dos 
Bororo localizava-se nas proximidades do rio Miranda.  

A primeira fase do contato interétinico compreende as relações entre as entradas e 
bandeiras em busca de ouro no interior do Brasil, especialmente na região do rio 
Paraguai. A fundação do arraial de Cuiabá, em 1719, possibilitou a descoberta de ouro 
aluvial, tornando-se um marco histórico na conquista colonial da região. Esse processo 
dividiu os Bororo em dois grandes grupos chamados de Bororo Ocidentais e Bororo 
Orientais. Cada um desses grupos desenvolveu uma estratégia distinta de relacionamento 
com os agentes coloniais que iam penetrando em seus territórios e guerreando com os 
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índios. Os Bororo Ocidentais não mais são considerados como um grupo étnico 
autônomo. Fontes históricas revelam que eles foram extintos ainda no século XVIII, 
padecendo dos ataques para escravizar índios e das doenças advindas do contato. 
Acabaram misturados na população regional. Muitas cidades importantes do Mato 
Grosso, tais como Poconé, Cáceres e Cuiabá, foram erguidas em locais onde se situavam 
as antigas aldeias Bororo Ocidentais.  

A segunda etapa do processo de relações históricas entre os Bororo e segmentos da 
sociedade nacional corresponde à pacificação dos Bororo do Rio São Lourenço. Eram 
subgrupos de Bororo que haviam fugido mais para o interior quando da chegada dos 
bandeirantes e garimpeiros, evitando os conflitos e as doenças advindas do encontro 
interétnico.  

A terceira etapa do processo histórico de contato desse povo indígena com a sociedade 
nacional corresponde ao período em que ocorreu a pacificação dos Bororo que ocupam 
tradicionalmente a bacia hidrográfica do rio Araguaia, especialmente as regiões do rio das 
Mortes, rio das Garças e o próprio rio Araguaia. Esses grupos eram extremamente 
arredios e foram os últimos a aceitar a presença do Estado Nacional em suas regiões, 
assim como a submeter-se às políticas indigenistas oficiais.  

A transição do século XIX para XX, revela como essa região foi novamente palco de 
inúmeros conflitos violentos, levando a que o governo provincial destinasse aos 
salesianos a missão de catequese e disciplina dos Bororo da bacia hidrográfica do rio 
Araguaia. A presença salesiana foi importante para a pacificação dos Bororo, pois ela 
exerceu profunda interferência na mudança cultural vivenciada por esse grupo indígena, 
especialmente na cosmologia.  

A estratégia utilizada pelo governo foi a mesma da pacificação dos Bororo do rio São 
Lourenço, ou seja, o governo brasileiro acabou delegando a tarefa aos missionários 
salesianos. Em 1902, foi fundada a colônia do Sagrado Coração, iniciando a catequese 
desses grupos. Em 1906 foi criada a Colônia do Sangradouro que, mais tarde, receberia a 
população Xavante expulsa de Parabubure. Assim, na região alvo de maior atenção no 
presente inventário, há uma relação entre o território e dois povos indígenas, os Bororo e 
os Xavante.  

O contato com a sociedade nacional representou a perda da autonomia dos Bororo, perda 
da autonomia alimentar, política e de saúde do grupo que passou a se submeter às 
políticas indigenistas nacionais. Esse processo colaborou para a construção de uma 
dependência das agencias indigenistas oficiais, religiosas e não-governamentais que, 
somente recentemente, vem sendo combatida com maior ânimo. Houve uma drástica 
redução territorial acompanhada de uma grande baixa populacional, além de um histórico 
de grave problema social derivado do consumo abusivo de bebidas alcoólicas. 

Na década de 1970, a insatisfação dos Bororo com as respostas a suas demandas 
fundiárias, educacionais, assistenciais e de saúde possibilitou a construção de um 
movimento indígena local que passou a lutar pela garantia e reconhecimento de seus 
direitos constitucionalmente estabelecidos. Um dos casos chave nesse processo foi a luta 
pela demarcação da terra indígena Merure, onde ocorreu o massacre de indígenas 
organizado pelos fazendeiros de General Carneiro, o que demonstra a tensão entre 
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indígenas e não-indígenas no nível local. O movimento conta com a participação de todas 
as aldeias Bororo e busca desdobramentos fundiários das áreas de Teresa Cristina, 
Jarudori, Sangradouro e Kudorojari. Reivindica também que os Bororo sejam incluídos 
nos EIA/Rima das Hidrovias Paraguai-Paraná e Araguaia-Tocantins, revelando como a 
sua não-inclusão nesses processos possibilitou a construção de uma tensão oriunda do 
uso dos recursos naturais, especialmente os hídricos da região. 

Os Bororo enfrentaram uma grande depopulação nos primeiras décadas do contato com 
os “brancos” provocada, em grande medida, pelas doenças que vitimavam aldeias 
inteiras, pela guerra e violência colonial sobre as populações indígenas e pelos problemas 
sociais advindos do abuso de bebidas alcoólicas.  

Do total dos 1.024 Bororos que haviam sido recenseados no ano de 1997, 452 habitavam 
terras indígenas localizadas na bacia hidrográfica do rio Araguaia, o que corresponde à 
44 % da população total. Os outros 56 % da população ocupam áreas situadas na bacia 
do rio São Lourenço. 

Os Bororo se autodenominam Boé e foram durante muito tempo considerados como de 
família linguística isolada, mas, em uma abordagem mais recente, passaram a ser 
classificados como da família linguística Macro-Jê.  

Possuem uma complexa organização social baseada em clãs de descendência 
matrilinear, em que cada clã possui um conjunto de nomes pessoais, cargos rituais, 
direitos e deveres em relação aos outros clãs em uma intrincada e ordenada rede de 
relações sociais singulares.  

A intima relação dos Bororo com recursos hídricos, como os rios, está expressa em um 
dos seus mitos de origem. Houve uma pessoa chamada Meriri Poro que tinha um filho. 
Um dia, este filho viu um grupo de Bororo pescando com timbó. Os pescadores ofereciam 
diversos tipos de peixes, mas iam zombando do menino que, chateado, contou ao seu 
pai. Os espíritos decidiram vingar-se dos Bororo por estarem zombando do filho de Meriri 
Poro e resolveram trazer um grande dilúvio que inundou a terra dos Bororo. Meriri Poro foi 
o único sobrevivente, pois conseguiu subir no alto de uma montanha. Teve então que 
casar-se com uma cerva e todos os Bororo atuais são descendentes dos filhos de Meriri 
Poro. O próprio mito de origem dos Bororo expressa a sua íntima relação com seres e 
espíritos relacionados com a água e como o dilúvio foi uma punição e um renascimento 
da sociedade Bororo.  

Sobre a relação dos Bororo com outros povos indígenas, existem conflitos latentes entre 
esse povo e os Xavante, especialmente na terra indígena Sangradouro/Volta Grande. 
Esses conflitos eram mais acentuados no passado. Não existem conflitos exacerbados 
entre indígenas e não indígenas na terra indígena Merure, apenas casos isolados que não 
caracterizam uma situação conflituosa. Muitos desses casos são motivados pelo maior 
problema de saúde coletiva que os Bororo enfrentam: o abuso do consumo de bebidas 
alcoólicas. Do ponto de vista regional/nacional, os Bororos estão inseridos no movimento 
indígena nacional. Possuem organizações indígenas como: a Associação Bororo Aldeia 
Kudorojari Sangradouro; Associação da Comunidade Bororo de Merure; Associação das 
comunidades indígenas Bororo; Associação Korogedo Parukegeweu da aldeia córrego 
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Grande; Associação Pemo; Tadarimana Tadawuge etno-associação. Também participam 
da federação dos povos e organizações indígenas do Mato Grosso. 

O povo indígena Karajá está localizado em três estados brasileiros, com aldeias em 
Goiás, Tocantins e Pará. Suas aldeias estão sempre próximas ao curso do rio Araguaia, 
sendo esse rio a principal referência mítica, espacial e social utilizada pelos indígenas. A 
maior parte de suas aldeias está na ilha do Bananal, a maior ilha fluvial no mundo, 
localizando-se estas próximas aos recursos hídricos disponíveis nesse território, tais 
como lagoas e afluentes dos rios Araguaia e Javaé. Cada aldeia domina um espaço 
territorial e os Karajá podem ser entendidos como povos que mudam seu local de 
residência de acordo com o fluxo das águas no rio Araguaia, tendo isso uma grande 
importância para o calendário ritual, produtivo e para reprodução sociocultural do grupo. 

Os Karajá são habitantes imemoriais das margens do rio Araguaia e viveram um longo 
processo histórico de relações e convivência com segmentos da sociedade nacional. A 
despeito dessa longa trajetória interétnica, conseguiram manter e atualizar aspectos 
socioculturais que os diferenciam do restante da sociedade brasileira: a íntima relação 
com o rio Araguaia (de onde inclusive os Karajá acreditam que vieram), a língua nativa, as 
pescarias individuais e coletivas, as famosas bonecas de cerâmica, os principais rituais 
como Festa de Aruanã, a festa do Hetohoky, os belos enfeites de plumas, a cestaria, o 
artesanato e suas características pinturas corporais, especialmente os dois círculos 
tatuados na face. As referências etnográficas e demais estudos históricos revelam uma 
intensa rede de hostilidade e guerras entre os Karajá e demais grupos indígenas que 
habitavam e transitavam por ali tais como subgrupos Kayapó, Tapirapé, Xavante, Xerente, 
Avá-Canoeiro e, em menor proporção, os Bororo e os Apinajé. As guerras visavam, 
sobretudo, a garantir o domínio territorial e hidrográfico de uma determinada região. Como 
era de se esperar, houve intensas trocas culturais e rituais entre os Karajá, os Tapirapé e 
os Xicrin (Kayapó). 

De maneira geral houve duas grandes frentes de contato dos Karajá com segmentos da 
sociedade nacional. A primeira frente data do século XVII, feita pelas missões jesuítas 
que, vindo do Pará, encontraram os Karajá do Norte, também conhecidos como Xambioá, 
habitantes de uma terra no Norte do atual estado do Tocantins. A segunda frente ocorreu 
no início do século XVIII e está relacionada à busca por metais preciosos, especialmente 
o ouro. Especificamente, tratava-se das bandeiras paulistas que entravam no Centro-
Oeste brasileiro e tinham que cruzar a bacia do Araguaia para atingir localidades no Norte 
e Centro-Oeste. A partir dessas duas frentes, que cruzavam o território tradicional dos 
Karajá, esse grupo indígena passou a adotar estratégias de relacionamento interétnico 
com os diversos segmentos da sociedade nacional de forma constante, conservando, 
contudo, a autonomia étnica dos indígenas e os diversos interesses em jogo naquela 
região. Com o passar dos séculos, suas aldeias continuaram a receber frentes 
missionárias e a se incorporarem aos planos governamentais de desenvolvimento 
nacionaL/regional, principalmente na década de 1940 e 1960. 

No início da década de 1970, a Fundação Nacional do Índio iniciou um programa 
educacional, com programas específicos para esse povo indígena que visava o ensino 
bilíngue. Este programa contou com a orientação do Summer Institute of Linguistic, 
entidade que atua com atividades religiosas, dentre as quais a evangelização e tradução 
da bíblia para idiomas indígenas, tal qual feito junto aos Karajá.  
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Todavia, a resistência dos Karajá foi evidenciada na capacidade do grupo em manter e 
atualizar suas tradições culturais, mesmo com todas as dificuldades impostas no processo 
de contato interétnico. Atualmente, essa resistência manifesta-se pela inserção deste 
povo na política municipal na região do Araguaia, pelo turismo em suas aldeias e pela 
venda de pescados, ainda feita de forma artesanal, de forma particular pelas famílias, 
sem maior organização.  

Os Karajá têm uma história, comum a outros povos indígenas, de população desde os 
primeiros contatos com segmentos da sociedade não indígena. Em 1775, os Karajá, aqui 
computados tanto os Karajá como os Javaé e os Xambioá, eram estimados em sete a oito 
mil índios. Em 1908, restavam apenas 815 indígenas. Os dados da Fundação Nacional de 
Saúde (2008) indicam que o Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins atende a 
aproximadamente 1.600 indígenas desse grupo indígena, considerando os Javaé e os 
Xambioá e, no Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia, atende a 
aproximadamente 3.000 Karajás.  

A organização da sociedade Karajá está intimamente associada ao rio Araguaia que é, 
inclusive, considerado por ela o local onde sua sociedade nasceu e onde as regras 
sociais foram formadas. O rio Araguaia, portanto, atua como um ponto central nas 
referências mitológicas, organizacionais, produtivas (roças e pescarias, principalmente) e 
sociais. Suas aldeias ficam dispostas ao longo dos principais recursos hídricos existentes 
na ilha do Bananal, especialmente em lagoas e afluentes dos rios Araguaia e Javaé. 

A aldeia é, para os Karajá, a unidade básica em sua organização social e política interna. 
Cada aldeia possui o domínio de um espaço/território especifico e reconhecido pelas 
demais aldeias da região. O domínio desse espaço físico compreende o direito de uso de 
locais de pesca, caça e coleta e os espaços internos da terra indígena em seu conjunto 
vão sendo moldados ritualmente por essas atividades de subsistência, não só as 
econômicas como também as de cunho sociocultural. Aliado a essa característica, os 
Karajá são um povo que movimenta suas aldeias e realiza seus rituais de acordo com as 
situações ambientais que lhes vão sendo apresentadas ao longo do ano. Ainda é bastante 
comum o acampamento de famílias indígenas em pontos mais interessantes para pesca, 
tanto de peixes como de tartarugas. Isso se dá nos rios, nas praias formadas na estação 
seca, nas lagoas e em pequenos tributários afluentes dos principais cursos d’água na 
região. Com a chegada da estação chuvosa, muitas famílias retornam para as aldeias 
grandes que ficam nos barrancos, imunes à presença das subidas das águas do Araguaia 
no período chuvoso.  

A principal fonte protéica e de alimentação da comunidade deriva dos peixes do rio 
Araguaia e dos pescados nos lagos que se formam na ilha do Bananal. Sua dieta 
alimentar inclui outros animais pescados, como as tartarugas, e outros que são caçados, 
como mamíferos. A produção das roças é feita no estilo de coivara e “roça de toco”. 
Antigamente cultivavam milho, mandioca, batata, banana, melancia, amendoim, cará 
entre outros. Também realizam expedições de coletas de frutos como pequi e buriti, além 
de mel. Hoje em dia, utilizam muito a carne de gado, criado solto na ilha do Bananal, ou 
ainda, deixadas em áreas arrendadas para fazendeiros regionais.  

O povo Tapuia está localizado em duas terras indígenas no estado de Goiás, mais 
precisamente em terras do Ribeirão Carretão e de Serra Dourada nos municípios de Nova 
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América e Rubiataba. Sua população, segundo dados da FUNAI de 1998, é de 235 
pessoas. Um levantamento mais recente mostra que 180 índios moram na terra indígena 
de Carretão I. Não existem dados precisos sobre a demografia na terra indígena de 
Carretão II. Os dados etnográficos a respeito desse grupo indígena são escassos, o que 
torna difícil uma análise mais precisa. 

Muitos Tapuios escolheram não continuar na área demarcada, buscando novas 
alternativas econômicas e sociais para seus familiares. Há uma grande presença de 
Tapuios em fazendas e municípios da região. Todavia, eles não rompem totalmente os 
laços com seus familiares. Ao contrário, ampliam a rede social dos que continuam nas 
áreas demarcadas e reafirmam seus laços étnicos por meio das relações de parentesco e 
compadrio que continuam a vigorar.  

O aldeamento Carretão foi criado pela administração colonial de Goiás para receber os 
índios Xavantes. Além dos Xavantes, outras populações indígenas e não-indígenas foram 
atraídas e se estabeleceram na região no final do século XVIII, tais como escravos negros 
e indígenas dos povos Xerente, Javaé e Karajá. Portanto, os atuais Tapuias são resultado 
da resistência à colonização e da mistura histórica de todos esses povos, inclusive não-
indígenas. 

As primeiras incursões oficiais da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, confirmaram, 
nessa aldeia, uma situação comum a outras antigas áreas de aldeamentos. O Carretão, 
contudo, não detinha nada dos valores tradicionais de cada um dos povos que para lá 
foram conduzidos e criou um desafio institucional para a demarcação de áreas de uso 
exclusivo para esse grupo indígena. A antiga área do aldeamento estava ocupada por 
fazendas e os Tapuias e seus descendentes, em uma situação de exploração e 
dependência socioeconômica daqueles que haviam invadido e ocupado sua área do 
aldeamento. Logo no começo da década de 1980, a FUNAI passou a ter uma presença 
mais constante na região, instalando uma representação administrativa no lugar, 
prestando assistência médica e sanitária e serviços de educação. Isso tinha como 
finalidade cessar os conflitos em torno da posse legal das terras, reafirmando o direito dos 
Tapuias sobre suas terras, confirmando as duas glebas doadas pelo governo de Goiás no 
final da década de 1940. 

As comunidades reconhecidas como “remanescentes de quilombos” constituem-se 
predominantemente, mas não exclusivamente, por pessoas negras, e localizam-se em 
todas as regiões do país. Parte dessas comunidades volta-se para o cultivo das terras e 
possuem, em sua grande maioria, sua posse, embora não haja regularização de seus 
territórios na maior parte dos casos.  

No Brasil, a sobrevivência dessas comunidades pela invisibilidade esteve historicamente 
presente. Exemplo disso é a “descoberta”, no início da década de 1980, de uma 
comunidade negra, no interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Goiás), 
chamada Kalunga. Esse fato repetiu-se na “descoberta” em inúmeras outras comunidades 
quilombolas do Brasil como as de Oriximiná (PA), Cafundó (SP), Rio das Rãs (BA) etc. 

Em virtude da histórica invisibilidade dessa temática nos meios acadêmicos e nas 
políticas públicas, dados mais específicos sobre territórios quilombolas no entorno da 
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bacia hidrográfica do rio Araguaia ainda são bastante escassos Essa invisibilidade vem 
sendo rompida lentamente apenas nos últimos anos. 

Foram identificadas dez comunidades reconhecidas como Comunidades Remanescentes 
de Quilombo na região do alto Araguaia, a grande maioria em território goiano. Cinco 
delas estão localizadas no município de Goiás/GO (comunidades Água de São João,Alto 
de Santana, Colônia Uva, São José da Lajinha e Buenolândia), duas no município de 
Portelândia/GO (Cerradão e Grunga) e duas comunidades no município de Mineiros/GO 
(Cedro e Buracão). Apesar de estar fora da bacia hidrográfica do rio Araguaia, foi 
considerada a comunidade Família Bispo, identificada no estado do Mato Grosso do Sul, 
no município de Sonora devido à proximidade da bacia e às imprecisões locacionais 
próprias desses estudos.  

Há pouquíssimas informações sobre essas comunidades, não se dispondo, neste nível de 
levantamento, de informação adicional sobre o histórico dessas localidades, demografia, 
aspectos étnico-históricos, culturais ou socioeconômicos. 

2.6 - Síntese 

De maneira geral, a bacia hidrográfica do rio Araguaia apresenta três compartimentos 
principais bem individualizáveis em razão da existência de um grande complexo fluvial 
representado pela bacia sedimentar do Bananal (Planície do Bananal) e onde se observa 
um represamento dos sedimentos resultantes das áreas de dissecação de montante, 
cujos processos erosivos ocorrem de forma mais conspícua. Na porção superior da bacia 
(nas cabeceiras de drenagem ao sul), observam-se os planaltos e chapadas da bacia 
sedimentar do Paraná.  

Enfim, a hipsometria da bacia permite representá-la em três grandes compartimentos 
topográficos, associados à planície do Araguaia, a depressão do Araguaia e aos 
planaltos. 

A bacia hidrográfica do rio Araguaia, do ponto de vista geomorfológico, apresenta um 
nível de base próximo dos 100 m de altitude, nas proximidades de sua confluência com o 
rio Tocantins. As frentes erosivas no trecho alto da bacia são grandes produtoras de 
sedimento, e têm sido magnificadas pelo uso inadequado dos solos que formam ravinas e 
voçorocas. As cuestas existentes no trecho alto correspondem aos trechos de maior 
declividade do rio Araguaia, onde podem ser encontrados trechos com corredeiras e a 
cachoeira de Couto Magalhães que efetivamente impõe uma barreira à migração de 
peixes no canal principal. A região da ilha do Bananal forma uma extensa bacia 
sedimentar, com represamento das águas e formação de meandros, áreas alagadas e 
inúmeras lagoas marginais, ambientes importantes para a manutenção de uma alta 
riqueza de espécies. 

A ocorrência de dois grandes biomas – Cerrado e Amazônia, e suas respectivas áreas de 
contato, denota a ocorrência de situações ecológicas diferenciadas no baixo trecho da 
bacia, o que se refletiu na forma de ocupação dessa região e, consequentemente, surtiu 
efeitos na base econômica em vigor na bacia de drenagem do baixo trecho do rio 
Araguaia. 
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A sobreposição dos temas analisados permitiu a visualização de alguns setores na bacia 
hidrográfica do rio Araguaia, que agregam algumas características em comum. 

Em face do arcabouço geológico e, consequente, conformação geomorfológica, o primeiro 
setor, ou subárea, facilmente visualizável, localiza-se na planície do Bananal. Aqui estão 
localizados os ambientes naturais mais extensos e preservados da bacia, detentores de 
alta diversidade biológica. Os remanescentes de vegetação natural são contínuos e 
existem grandes unidades de conservação. Nessa planície aluvionar, predominam 
savanas (a exemplo do que ocorre com a bacia, que apresenta 37% de cobertura de 
savanas – portanto, Cerrado), especialmente Savana Parque, muitas delas, entretanto, 
utilizadas como pastagens nativas. A presença de unidades de conservação de proteção 
integral, como o PARNA do Araguaia, PE do Cantão e RVS Quelônios do Rio Araguaia 
contribui para a expressiva contiguidade vegetal.  

Acresce-se a estas, as remanescentes áreas naturais dentro de terras indígenas (Parque 
do Araguaia, Tapirapé/Karajá, Cacique Fontoura, Pimentel Barbosa e Areões). Há 
também uma grande concentração de lagoas, ambientes importantes para manutenção 
da diversidade de espécies. Nesse trecho da bacia, a oscilação sazonal do nível d’água 
promove a inundação da vegetação marginal e provoca a conexão das inúmeras lagoas 
com o canal principal do rio Araguaia, com reflexos sobre as comunidades biológicas e 
sobre o uso do solo. A grande diversidade da ictiofauna se reflete na crescente atividade 
turística, especialmente voltada para a pesca. Nessa subárea, predominam processos 
morfodinâmicos com erosão e transformações pedogenéticas pouco ativas, com 
predomínio de deposições em razão de sua baixa declividade e sua fisiografia fluvial 
complexa e bastante densa. 

Na verdade, essas áreas não são aptas à agricultura ou pecuária, razão pela qual foram 
até agora poupadas de grandes transformações, muito embora projetos de irrigação vêm 
sendo implantados no seu entorno. A ocupação humana é restrita e os municípios, de 
grande tamanho, possuem população numericamente pequena e pouco densa. O modo 
de vida está vinculado às populações ribeirinhas e a algumas etnias indígenas. Os papéis 
de pescador de subsistência, agricultor e garimpeiro são freqüentemente desempenhados 
de forma sazonal pela mesma pessoa que, no período das chuvas, dedica-se à pesca e à 
lavoura de subsistência e, na seca, quando as áreas de aluvião estão expostas, vai para o 
garimpo ou planta na vazante. 

Outra subárea que emerge da integração temática é a porção sul da bacia pela intensa 
ocupação e uso do solo e grande pressão sobre os ecossistemas. A densidade de 
drenagens é elevada e estão presentes importantes tributários do rio Araguaia. Nessa 
região há uma grande concentração espacial dos municípios, principalmente no estado de 
Goiás, com bom nível de integração entre eles, devido à presença de extensa malha 
viária, organizadas fundamentalmente pela presença das BR-153 e BR-158 (eixos 
longitudinais ao rio Araguaia) responsáveis pela fixação dos núcleos humanos na região. 
Os municípios matogrossenses, com a expansão agrícola, apresentam forte crescimento 
econômico e demográfico, o que resulta em um grande número de municípios com alta 
densidade demográfica e taxa de urbanização. Apesar da existência de um grande 
número de cidades e de áreas agrícolas e da grande pressão sobre os ecossistemas 
aquáticos, as águas ainda mantêm uma boa qualidade. O modo de vida está vinculado ao 
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agronegócio podendo estar associado aos migrantes do sul, principalmente no Mato 
Grosso, ou à cultura sertaneja, na porção goiana, onde a ocupação é mais antiga.  

Essa subárea ainda poderia ser subdividida em duas porções, cujos limites aproximados 
estariam próximos ao limite estadual. Na porção sudoeste, a influência sulina leva a uma 
predominância no agrobusiness, mas que já se configura na porção goiana em municípios 
como Iporá, Jussara, Bom Jardim de Goiás, Piranhas, São Luiz de Belos Montes e Goiás. 
Atualmente, têm na pecuária bovina, assim como na monocultura de soja e milho, as suas 
principais atividades econômicas que acabam associando o modo de vida de sua 
população à cultura sertaneja, apesar das transformações ocorridas nos últimos anos 
decorrentes da modernização. Isto configura uma forte tendência de avanço da fronteira 
agrícola na porção goiana, aproximando-a das características da porção matogrossense. 
Isto leva a manter estas duas porções em uma mesma subárea. 

As porções nordeste e noroeste da bacia se conformam em outras duas subáreas, 
embora não de maneira tão explícita como as anteriores. Na porção goiana, há forte 
influência da rodovia BR-153 (Belém-Brasília), que abriu caminho para a ocupação até o 
rio Araguaia. A pecuária é a principal base econômica da subárea e o modo de vida está 
vinculado à urbanização promovida pelas rodovias, cuja máxima se espelha na cidade de 
Araguaína, que polariza a região. A consequência dessa ocupação é uma grande 
alteração e fragmentação das savanas e das áreas de tensão ecológica naturais, bem 
como uma maior pressão sobre os ecossistemas aquáticos. 

Essas porções são as que apresentam os piores indicadores socioeconômicos da bacia e 
apresenta um histórico conflito pela terra. São municípios com baixos IDH e pouca 
inserção de seus produtos agrícolas no mercado. A própria presença de áreas de cerrado 
e florestas entremeadas com pastagens e agricultura de pequena expressão territorial 
denota a incipiência econômica.  

Na margem paraense, originalmente coberta pelas florestas ombrófilas do domínio 
amazônico, a ocupação é mais recente, tendo sido catalisada pela abertura da BR-158. 
Um dos principais indicadores dessa ocupação é uma grande concentração de 
assentamentos de reforma agrária do INCRA, o que ajuda a traduzir o modo de vida 
associado à pequena produção. Aqui também se concentram os maiores focos de 
desmatamentos e de queimadas da bacia. 

A Figura 2-7, a seguir, apresenta esquematicamente a setorização da bacia hidrográfica 
do rio Araguaia. Esta divisão em setores servirá de base para uma eventual orientação 
para o estabelecimento das diretrizes e recomendações da análise ambiental integrada 
dos temas e regiões, ou sub-bacias, pois ela será integralmente realizada com o apoio do 
SIG. 

Após a conclusão desta caracterização ambiental pode-se identificar os principais 
aspectos relevantes que permitirão construir os indicadores de sensibilidade ou qualidade 
ambiental na bacia: 

• os compartimentos geomorfológicos identificados e suas características de 
suscetibilidade a erosão e sua correlação com o transporte de sedimentos e de 
formação e manutenção das praias do Araguaia; 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 67 

• os ecossistemas terrestres que se encontram muito pressionados pelas atividades 
agropecuárias; 

• a importância dos remanescentes florestais e as áreas protegidas; 

• a qualidade da água e a grande disponibilidade hídrica superficial da bacia e sua 
capacidade de regularização natural; 

• a grande diferença de crescimento populacional e do PIB em alguns municípios 
impulsionados pelo agronegócio e sua melhor integração por vias de circulação; 

• a grande disparidade de condições e qualidade de vida em algumas partes da bacia, 
promovida pelas disparidades econômicas; 

• a importância da ictiofauna da bacia do rio Araguaia pressionada pela atividades de 
turismo e ocupação desordenada e até pelas áreas agrícolas; 

• e os conflitos de usos da água e recursos naturais. 

Os conflitos serão avaliados em detalhe no próximo capítulo e também ajudarão a 
confeccionar os indicadores de sensibilidade e sua ponderação. 
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Figura 2-7: Subáreas da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia – Síntese 
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3 - CONFLITOS 

3.1 - Introdução 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma visão abrangente dos conflitos existentes e 
potenciais na bacia do rio Araguaia.  

A inserção social de aproveitamentos hidrelétricos que potencialmente causam impactos 
ambientais impõe à sociedade importantes discussões acerca da gestão de recursos 
naturais da bacia, colocando, via de regra, em posições distintas, políticas públicas, 
interesses econômicos, interesses conservacionistas, populações tradicionais, 
comunidade acadêmica e movimentos sociais. 

Os conflitos a serem considerados podem ser atuais, que independem de 
empreendimentos hidrelétricos, ou potenciais, que podem ocorrer ou se agravar com o 
planejamento, a implantação e a operação de aproveitamentos hidrelétricos. 

Os conflitos atuais que independem da implementação de futuros aproveitamentos 
hidrelétricos foram identificados durante a elaboração da caracterização ambiental, 
principalmente nas etapas de campo e com o conhecimento da região. Esta avaliação 
baseia-se em alguns temas específicos, tais como: perspectivas de desenvolvimento 
econômico e urbano; restrições ambientais, legais e de acesso à terra; usos múltiplos dos 
recursos hídricos; áreas de relevância cultural para a população; áreas de 
desenvolvimento turístico etc. 

Os conflitos potenciais são aqueles que de alguma forma se agravariam e/ou surgiriam 
com a introdução dos empreendimentos hidrelétricos. Historicamente, no Brasil, percebe-
se que as consequências socioeconômicas e ambientais decorrentes das transformações 
geradas durante as etapas de planejamento, implantação e operação, são potencialmente 
geradoras de situações de conflitos que envolvem diferentes atores. Esses conflitos 
muitas vezes não são contornáveis pelas medidas e programas propostos e adotados. 

Esses conflitos potenciais estão relacionados, de modo geral, aos seguintes fatores, entre 
outros: 

• substituição de usos da terra, desarticulação das relações sociais e da base produtiva; 

• especulação imobiliária; 

• interferência sobre o patrimônio arqueológico, histórico e cultural; 

• interferência sobre Terras Indígenas; 

• atração de população; 

• perda de potencial turístico; 

• perda de recursos minerais; 
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• perda de biodiversidade; e 

• conflitos em relação ao uso múltiplo dos recursos hídricos. 

Deve-se esclarecer que esses fatores estão citados de modo aleatório e não significa que 
todos eles se encontram na região compreendida pela bacia do rio Araguaia ora em 
análise. No decorrer do presente capítulo, a presença ou ausência de cada um desses 
fatores é mais bem avaliada. 

Para atender o objetivo proposto, o presente capítulo foi dividido em 6 itens. No item 3.2 
são apresentadas as bases teóricas utilizadas visando padronizar o entendimento em 
relação aos conceitos apresentados.  

No item 3.3 é apresentada a identificação de conflitos, contemplando uma síntese do 
processo de ocupação da bacia, os processos potencialmente indutores de conflitos, 
subdivididos em grandes consumidores (concorrentes no uso da água); planos e 
programas governamentais desenvolvidos que geraram conflitos. 

O Item 3.4 apresenta a identificação preliminar dos principais atores sociais atuantes na 
bacia do rio Araguaia, que potencialmente podem entrar em conflito com 
empreendimentos hidrelétricos, indicando suas motivações, argumentos e reivindicações, 
assim como os espaços institucionais de participação. Para realização desse item foi 
realizado um levantamento prévio das instituições, organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais atuantes na região, especialmente daquelas vinculadas aos conflitos 
pelo uso e apropriação da água, da terra e aquelas relacionadas com as populações 
potencialmente atingidas por barragens (camponeses, trabalhadores rurais, comunidades 
indígenas, pescadores, dentre outros). A partir de fontes secundárias e dos 
levantamentos de campo realizados durante o estudo de inventário, buscou-se identificar 
a percepção de organizações não-governamentais, do poder público e dos demais 
agentes sociais envolvidos em processos de cooperação e participação social no 
ordenamento territorial da bacia do rio Araguaia. 

O item 3.5 apresenta os canais de comunicação, enquanto no item 3.6 estão relacionados 
os potencias conflitos que podem emergir no licenciamento de aproveitamentos 
hidrelétricos identificados com base na identificação dos conflitos existentes e dos atores 
sociais atuantes (itens 3.3 e 3.4). O item 3.7 apresenta as considerações finais. 

 

3.2 - Procedimentos Metodológicos 

Antes de aprofundar as discussões a respeito de conflitos reais e potenciais na bacia do 
rio Araguaia, é importante apresentar um fundamento teórico de algumas noções, de 
forma a compreender o contexto socioeconômico e cultural da realidade social existente 
nessa bacia. 

Desse modo, os processos em curso que representam fontes de conflitos no território da 
bacia do rio Araguaia são identificados a partir da identificação de noções conceituais 
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básicas, detalhando as classificações e divisões de eventos sociais para facilitar a análise 
dos dados em um quadro mais próximo possível do panorama de conflitos da região. 

Também se procurou recuperar o histórico da atuação do setor elétrico no ambiente 
político-institucional contemporâneo, por meio de levantamento bibliográfico concernente 
ao tema. 

Entretanto, é importante ressaltar que não se pretende impor uma racionalidade tecnicista 
nas relações entre a sociedade e os recursos naturais, já que tentativas nesse sentido 
sempre resultaram em sucessivos fracassos. Isso ocorre inclusive no setor elétrico, 
acostumado com o planejamento a longo prazo e que, desde as últimas décadas do 
século XX, passou a se deparar com as incertezas geradas pelas questões 
socioambientais que, anteriormente, não estavam sequer colocadas. 

3.2.1 - Conceituações Básicas 

Neste item são definidos alguns conceitos utilizados. A conceituação não pode ser 
aplicada na sua concepção integral, dadas as características desse estudo no que se 
refere aos seus objetivos, aplicação e duração, servindo menos de conceitos rígidos (o 
que requereria um trabalho de outra ordem), e mais como caminhos a tornar 
compreensível o processo aqui identificado: o conflito ambiental existente nas dinâmicas 
sociais que envolvem bacias hidrográficas. 

a) O Campo Ambiental 

Nas formulações de Oliveira (2001) o “campo ambiental” é composto por “um conjunto de 
lutas sociais onde se encontram em jogo as condições de apropriação material e 
simbólica de uma determinada base de recursos territorializados” (idem, ibidem: 9). 

Essa conceituação de Oliveira serve de instrumento de compreensão dos processos 
sociais identificados na bacia hidrográfica do rio Araguaia, onde tais “recursos 
territorializados” são locus de ação de diversos segmentos sociais e planejamentos 
governamentais. 

“Meio ambiente pode ser lido como um campo de disputa estabelecido fundamentalmente no 
plano simbólico, e o conflito ambiental como luta também de significações, como uma espécie 
particular de conflito social que envolve diferentes representações sobre meio ambiente na disputa 
entre modos de uso e apropriação, material e simbólica, de territórios” (idem, ibidem: 16). 

b) O Setor Elétrico 

O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil nas décadas de 1960, 1970 e início de 
1980 que visava transformar todo o perfil econômico produtivo preparando o país para se 
tornar uma das grandes potências emergentes, teve como um de seus alicerces o setor 
elétrico, que recebeu grandes investimentos estatais nesse período, já que sem a 
infraestrutura, todo desenvolvimento urbano, industrial, ou mesmo agrícola estaria 
comprometido. 

Desse modo, o importante nesse período era sustentar o crescimento nacional conhecido 
como “milagre brasileiro”, relegando todas as questões socioambientais a um segundo 
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plano. Assim, os empreendimentos hidrelétricos implantados, via de regra, causaram 
grandes impactos tanto do ponto de vista ambiental como do social, provocando grandes 
impactos, tais como migração das comunidades afetadas para as periferias de centros 
urbanos e a desarticulação de redes sociais locais e de todo um modo de vida específico. 
Observa-se que não havia, da parte do setor elétrico, o compromisso em incorporar a 
variável ambiental no seu planejamento, situação que começa a se modificar no final da 
década de 80 e início da década de 90. 

Assim, nas décadas de 70 e 80 ficaram bastante conhecidos os impactos ambientais 
decorrentes da implantação de grandes projetos hidrelétricos – como nos casos de 
Tucuruí, Itaipu e Sobradinho, por exemplo.  

Diante da necessidade de se elevar a produção de energia com grande dependência da 
hidroeletricidade por um lado, e da emergência do ambientalismo no mundo todo, o Brasil 
tem experimentado, desde a década de 1980, uma gradual incorporação das temáticas 
socioambientais em resposta inclusive às exigências legais relacionadas aos impactos 
sociais e ambientais causados por grandes obras como é o caso do setor elétrico. 

A partir de meados da década de 1980, ocorreram reflexos institucionais importantes, 
quer seja com o estabelecimento de unidades setoriais específicas para a questão 
ambiental (ministério, secretarias estaduais de meio ambiente etc), quer seja através do 
estabelecimento de unidades ambientais dentro das diversas instituições e organizações, 
públicas e privadas, que tivessem relação com esta questão, como o caso das empresas 
do setor elétrico.  

A partir desse período, o setor elétrico tem procurado dar respostas às demandas 
socioambientais, inclusive com a sua institucionalização, refletindo na criação dos 
seguintes órgãos: 

• Conselho Consultivo de Meio Ambiente (CCMA) em 1986, no âmbito da Eletrobrás, 
com a finalidade de orientar a direção da empresa para a abordagem das questões 
ambientais no planejamento, implantação e operação dos empreendimentos do setor 
elétrico; 

• Departamento de Meio Ambiente, subordinado à Diretoria de Planejamento e 
Engenharia da Eletrobrás em 1987, responsável pela coordenação das ações 
ambientais no planejamento da expansão da oferta de energia e das unidades 
semelhantes na maior parte das empresas do setor elétrico; 

• Comitê Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do Setor Elétrico (Comase) em 
1987, com atribuição principal de estabelecer e implementar a Política de Meio 
Ambiente do Setor Elétrico, resultando em importantes documentos, como o “Processo 
de interação do setor elétrico brasileiro com a sociedade” em 1994, que identificou que 
como processo social, o conflito social decorre de situações onde: a) agentes sociais 
disputam, não pacificamente, a consecução de objetivos comuns para que apenas um 
ou poucos possam atingi-los, com a exclusão dos demais; b) agentes sociais, com 
objetivos e interesses opostos, atuam de forma a impedir que um ou poucos os 
alcancem, tornando-os incompatíveis entre si. 
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No decorrer da década de 1990, pressionadas por diversos atores políticos, as empresas 
do setor elétrico foram criando departamentos específicos para trabalhar com a questão 
ambiental. Este processo surgiu como resposta, por um lado, à pressão popular cada vez 
mais organizada contrária à implementação de grandes barragens que ocasionasse a 
expulsão das famílias de agricultores que residiam no local e a inundação de grandes 
áreas florestais. Por outro lado, as instituições multilaterais de financiamento e a 
legislação passaram a exigir, desde a década de 1980, o cumprimento de diversas 
exigências ambientais para obtenção do licenciamento. Nesse momento, consolidava-se 
a profissionalização do ambientalismo, seguindo uma tendência multissetorial. 

Como resultado dessa incorporação das temáticas socioambientais pelo setor elétrico, a 
partir de 1986 foram desenvolvidos diversos estudos referentes aos temas considerados 
de tratamento prioritário nos empreendimentos do setor elétrico, tais como: a) definição de 
mecanismos de interação com a sociedade para as etapas de planejamento, implantação 
e operação de seus empreendimentos; b) estabelecimento de diretrizes e procedimentos 
relativos ao remanejamento de grupos populacionais; c) adoção de critérios e 
procedimentos para identificação, sistematização e apropriação dos custos ambientais 
nos orçamentos dos aproveitamentos, já incorporados ao Orçamento Padrão Eletrobrás - 
OPE; d) sistematização do conhecimento existente e estabelecimento de diretrizes sobre 
o tratamento da fauna aquática em empreendimentos do setor elétrico; e) 
desenvolvimento de metodologia para contabilizar as emissões de gases de efeito estufa 
derivadas de diferentes reservatórios hidrelétricos brasileiros, por meio do projeto 
"Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa derivadas de Hidrelétricas”; e f) 
revisão do tratamento dado às variáveis ambientais em conjunto com as áreas de 
engenharia e estudos energéticos, nos diversos Manuais e Diretrizes Normativas para a 
elaboração de estudos de inventário hidrelétrico, projetos de geração hidrelétricos 
(viabilidade e projeto básico), termelétricos (todo o ciclo) e sistemas de transmissão. 

Na década de 90, a Câmara Técnica do Comase formou um Grupo de Trabalho (GT) e 
produziu trabalhos que discutiam as possibilidades e traçava direcionamentos de forma a 
desenvolver um melhor relacionamento entre o setor elétrico e a sociedade. A intenção 
desse grupo era contextualizar as mudanças socioeconômicas no país e  

“propor alternativas de instrumentos de interação entre os órgãos do setor de energia elétrica e a 
sociedade, nas diversas etapas de planejamento, construção e operação, e no âmbito de suas 
respectivas áreas de atuação” (COMASE, 1994). 

O setor de energia elétrica tem seguido uma linha de ação que contempla uma  

“(...) análise ambiental do conjunto de empreendimentos em determinada região, ou mesmo quais 
as condições preexistentes nas regiões abrangidas pela expansão” (CEPEL, 1999)9. 

Assim,  

“as possibilidades de interação no âmbito da estrutura legal existente” (como é o caso dos comitês 
de bacias hidrográficas) têm demonstrado a ênfase dada aos canais, atores e instrumentos de 
participação, destacando que “a implantação de políticas públicas envolve conflito entre interesses 

                                            

9 CEPEL (1999). Avaliação Ambiental no Planejamento da Expansão de Sistemas de Energia Elétrica. 
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locais, regionais, setoriais e nacionais, onde a questão central é a partilha desigual de custos e 
benefícios.” (COMASE, 1994). 

Atualmente, o setor elétrico apresenta três princípios norteadores de suas ações e 
planejamentos: 

• a viabilidade socioambiental; 

• a inserção regional dos empreendimentos; 

• a abertura do processo decisório. 

A aplicação de tais princípios em suas políticas de atuação criou um novo ambiente nas 
relações estabelecidas entre o setor elétrico, as agências públicas e os segmentos sociais 
envolvidos e/ou afetados pelos empreendimentos. 

Pode-se destacar que a expansão da geração de energia elétrica (fornecimento de 
energia), no Brasil, sempre esteve presente em todas as fases da reestruturação do setor 
elétrico com diferentes filosofias. Enquanto num primeiro momento, que pode ser descrito 
como de meados dos anos 90 até o racionamento de 2001, a preocupação com a oferta 
competitiva na geração fora concebida sob a égide do mercado, num segundo momento, 
que prevalece até hoje, a expansão da oferta competitiva vem se dando por leilões de 
energia, cujos empreendimentos são elencados por órgãos do próprio governo, ouvindo o 
mercado, e nos quais participam empresas privadas e em muitos casos, estatais, 
associadamente. 

O aumento da participação dos agentes privados é uma realidade, em qualquer dos 
segmentos setoriais: geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Co-existem e 
co-habitam em novos empreendimentos e projetos, empresas privadas e estatais. Este 
fato conduz a se ter uma nova dinâmica de tratamento das questões afeitas aos novos 
empreendimentos, mais diversificada, com distintas influências de abordagem e, portanto, 
menos determinativa. 

Pode-se notar que os diversos modelos (do setor elétrico) regulatórios brasileiros foram 
evoluindo ao longo do tempo e as lições de uma etapa acabaram sendo importante 
insumo para ir se aperfeiçoando o conjunto de Leis, Decretos, Normativas e regras de 
funcionamento desse setor. 

c) Território das Bacias Hidrográficas em Diferentes Escalas (Local/Regional/ 
Nacional/Internacional) 

O local e o global estão referenciados não como espaços sociais separados, mas um em 
relação ao outro – e como parte do outro – com determinações recíprocas10. Tais formas 
permitem que se visualizem os processos da globalização de relações sociais 
contemporâneas em relações de múltiplas interdependências e trocas tanto no espaço 
global, como no espaço local de lutas por hegemonias econômicas e sociais. 

                                            

10 Ianni (1995: 19) e Featherstone (1996: 15). 
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Tal como pontua Oliveira (2001): “o desenvolvimento local não necessariamente entraria 
em contradição com a globalização, podendo ser, ao contrário, um de seus círculos 
concêntricos” (idem, ibidem: 19). É na concepção de desenvolvimento sustentável em 
múltiplas escalas que se pondera as interações sociais ocorridas não apenas no interior 
de um município atingido por uma barragem, mas também contextualizando o 
desenvolvimento do setor elétrico em escala nacional/internacional. 

Segundo Lacorte (1994) há que se contextualizar a apropriação e exploração dos 
recursos naturais – sendo a água um deles – de forma a identificar os problemas que 
estão relacionados aos seus múltiplos usos. Neste sentido, no caso das águas doces, o 
gerenciamento das bacias hidrográficas tem sido a base territorial de planejamento das 
políticas setoriais. Tais políticas, por sua vez, estão conformadas pelas características 
socioeconômicas de cada bacia, especialmente no desenvolvimento das atividades 
econômicas, que, com o quadro de conjuntura contemporânea de relações nacionais e 
internacionais, tem nas ações do Estado uma nova forma de ordenamento territorial. 

Assim, Lacorte aponta que tais políticas tenham duas características principais: 

• eliminar aspectos indesejáveis ao desenvolvimento econômico: escassez de 
saneamento, abastecimento urbano e rural, geração de energia elétrica; 

• gerar instrumentos que busquem a resolução de conflitos entre os diversos usuários 
da água, sobretudo os usuários setoriais. 

d) Poder e Sociedade 

O tratamento de questões conflituosas em um dado território exige que sejam 
considerados alguns pressupostos. O primeiro deles certamente está ligado à questão da 
configuração e/ou estruturação do poder entre diferentes segmentos sociais, seja a partir 
de uma lógica que perceba os conflitos entre grupos de interesses distintos no que diz 
respeito a acesso a bens e recursos (disputas em termos de partidos, esferas municipais, 
estaduais e federais de gerenciamento de recursos, empresariado, dentre outros); seja a 
partir da lógica que considere o conflito a partir de uma diferença entre valores e 
representações simbólicas antagônicas, como no caso de manifestações de grupos de 
comunidades indígenas e camponeses e trabalhadores rurais sem-terra, que culminam 
em conflitos pelo acesso a bens e recursos econômicos e sociais. 

Para os interesses desse estudo, considera-se a definição de poder como a luta, também, 
por classificações e significações sociais que legitimam e/ou justificam a ação dos atores 
envolvidos, seja na relação entre Estado e Sociedade, de uma forma mais genérica, seja 
nas disputas entre diferentes segmentos da sociedade civil, especialmente os que estão 
ligados aos movimentos sociais, conforme exposto adiante. 
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Seguindo essa ótica, Nuti (2006) aponta para a necessidade de não limitar as esferas de 
análise a conflitos entre grupos hegemônicos específicos, ou entre setores da sociedade, 
mas também atentar para as diferentes escalas11 de tais processos sociais. Para a autora: 

“(...) conflitos, antes observados entre as comunidades locais e o Estado, agora envolvem outros 
atores sociais e concepções espaciais, em diferentes escalas de ação até então não 
reconhecidos” (2006: 3). 

A partir da observação das relações de dominação (econômica, simbólica) existentes na 
estrutura social, os mecanismos de resistência e manifestações contrárias e/ou 
alternativas às ações de políticas públicas têm se tornado foco de ação do planejamento 
de qualquer setor. Assim, as distintas fases de planejamento setorial, especialmente de 
setores com o peso do setor de energia, deve também atentar para a complexidade das 
relações sociais e os conflitos de escalas e representações (NUTI, 2006) em suas 
distintas fases. Assim:“(...) Podem ser observadas, em diferentes esferas e escalas, 
conflitos de representação espacial, cultural e outros, como também processos de 
resistência aos atores hegemônicos” (NUTI, 2006: 3). 

Tais conflitos de representação estão ligados a variadas formas de classificação dos 
atores sociais envolvidos. As representações culturais, espaciais e políticas devem ser 
levadas em consideração nas relações sociais presentes na bacia do rio Araguaia. Essas 
lutas e conflitos por representação dos usos do território estão acionadas tanto na 
sociedade de forma geral, como nas próprias formulações ideológicas das políticas 
públicas e de suas fases de planejamento (NUTI, 2006). 

e) Conflitos 

De acordo com Barbanti Jr. (2006), estudos sobre conflitos estão entre os mais antigos. 
Ao longo da história da humanidade, diversos campos do conhecimento, da psicologia à 
economia, contribuíram para a interpretação das diversas formas de conflitos, seja entre 
indivíduos, entre grupos sociais e, até mesmo entre Estados. 

Nas últimas décadas, constatou-se que uma das tendências com relação ao termo conflito 
é a sua “setorialização” em referências a aspectos ambientais, principalmente no âmbito 
das teorias construtivistas de Hannigan (1995) e Fucks (2001) que procuram explicar a 
existência do conflito ambiental a partir da construção de uma percepção social. Ou seja, 
um conflito não é algo dado em si, mas sim construído nas relações sociais.  

Para Fuks (2001), os conflitos ambientais e a definição do meio ambiente enquanto um 
“problema social” não atinge a todos os setores da sociedade (de forma direta), mas 
àqueles que fazem parte da “arena pública” disputando recursos organizacionais e 
simbólicos. Tais arenas públicas estão representadas, como será visto adiante, nos 
diversos fóruns, comitês e reuniões públicas cuja temática seja a bacia hidrográfica do rio 
Araguaia. 

                                            

11 O conceito de escala em geografia demanda uma elaboração teórica não contemplada nesse estudo. 
Menos do que aprofundar o conceito, é importante notar que a noção de escala pode ajudar a perceber os 
conflitos locais de forma não-isolada, mas ligadas a outras dimensões do social. Em Nuti (2006) há uma 
elaboração mais precisa sobre este tópico. 
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Nesse sentido, os conflitos ambientais ocorrem a partir da apropriação de recursos 
naturais por meio de diferentes formas por determinados grupos sociais de modo que 
afete diretamente a forma de apropriação do mesmo recurso por outros grupos sociais. 
Desse modo, esses conflitos podem ser entendidos como expressão de tensões na 
reprodução dos modelos de desenvolvimento. 

Diante da desigualdade socioambiental que prevalece no Brasil, caso não houvesse 
instrumentos legais, os interesses de grupos de maior poder social e econômico poderiam 
acabar prevalecendo em qualquer situação de conflito, resultando na transferência dos 
principais custos ambientais para grupos com menos força nas esferas de decisão.  

Neste contexto, a formação de reservatório de águas de diferentes dimensões destinados 
aos projetos hidrelétricos pode gerar ou intensificar disputas relacionadas a outros usos 
das águas por grupos sociais distintos, não relacionados à questão da produção de 
energia, como a navegação, a pesca, o abastecimento de água, a agricultura, 
dessedentação de animais, entre outros. 

Entretanto, a caracterização de um conflito como sendo exclusivamente “ambiental” 
implica em um recorte que pode significar a exclusão de outras categorizações 
relevantes. Conflitos como, por exemplo, a extração ilegal de madeira numa reserva 
indígena por ex-trabalhadores rurais sem terra, pode envolver questões agrárias, 
trabalhistas, além de várias outras de maior complexidade. 

Portanto, mesmo quando o foco principal recai sobre a ótica ambiental, parece mais 
adequado caracterizá-lo como conflitos socioambientais de maneira mais ampla. Ou seja, 
os conflitos socioambientais ocorrem em função de interesses e estratégias diversas na 
apropriação de recursos naturais, por diferentes atores sociais em um campo de forças, 
algumas vezes, desiguais. 

No período mais recente, os estudos sobre conflitos não se restringiram à conceituação, 
identificação e análise, mas passaram a incluir a resolução dos mesmos por meio de sua 
gestão. 

O histórico do setor elétrico em estudos socioambientais permite a identificação desses 
conflitos nas diferentes fases dos empreendimentos hidrelétricos, antecipando situações 
já vivenciadas e buscando formas mais adequadas de enfrentá-los. Até mesmo a simples 
perspectiva de futuro aproveitamento para fins de geração hidrelétrica já se torna um fator 
que trás à tona potenciais conflitos. 

A presente conceituação não tem a pretensão de criar uma nova teoria de conflitos, e 
tampouco fazer a defesa de uma das linhas de pesquisa sobre esta questão, mas busca 
ampliar a visão que se tem sobre o processo de desenvolvimento previsto para essa 
região. 

Cabe enfatizar ainda que, no escopo do presente estudo, a identificação de um impacto 
não significa necessariamente que há um conflito. Considera-se que os conflitos só 
ocorrerão se um impacto ambiental ou social (potencial ou real) for identificado e 
apontado por um ator social (comunidades tradicionais, ONG’s, representantes de 
instituições científicas e/ou governamentais, indígenas, entre outros) que se encarregue 
de “trazer à tona” o problema, promovendo o debate público. De acordo com Queiróz 
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(2007), com o advento dos Estudos de Impacto Ambiental, os impactos passaram a ser 
avaliados nos processos de licenciamento de cada empreendimento, mas os conflitos, 
tratados muitas vezes erroneamente como sinônimos, foram deixados de lado. Ainda de 
acordo com essa autora, os conflitos só ocorrerão se um impacto (real ou potencial) for 
identificado. 

Enfim, para fins do presente estudo, adotou-se a definição de conflito utilizada pela 
Empresa de Pesquisa Energética (BRASIL, 2007), ou seja, de que representa a situação 
de tensão real ou potencial, resultante da concorrência entre direitos, interesses, usos, 
atribuições, jurisdições de duas ou mais partes suscitadas por empreendimentos 
hidrelétricos, entre outros usuários de recursos hídricos. 

Com relação às condições de desenvolvimento regional, os conflitos podem surgir em 
decorrência da interferência dos empreendimentos hidrelétricos, caso sejam apontados 
por esses atores sociais. 

f) Territorialidade 

Esse estudo parte da noção de território evocada por Nates (2001), como “capacidade 
cultural e social de transformar um entorno físico em significação de concepção e de 
prática” (NATES, 2001: 14). Essa postura analítica de perceber o território como 
significação nos leva a lembrar que as apropriações humanas são sempre produto de 
seus sistemas de valores e representações, como mencionado anteriormente. Assim, o 
território aqui é examinado enquanto significado. 

Ainda, segundo o mesmo autor, a territorialidade é sempre uma relação (idem, 2001: 
161). Pode- se apontar que é uma relação de poder e, também, de diferenciação social, 
de pertencimento. Ou seja, o território pode ser formulado como uma forma de vivenciar 
as representações sociais sobre o espaço, através de processos de transformações 
identitárias de ordenamento do espaço. 

Conforme demonstra Lacorte (1994), a multiplicidade de usos das bacias hidrográficas 
(geração de energia elétrica, irrigação, navegação e pesca), bem como as interações 
existentes entre tais fatores, engendra uma gama de conflitos em torno de suas 
explorações e apropriações, e tem sido assim desde o desenvolvimento das primeiras 
comunidades sociais. Dessa forma, os aproveitamentos de usos múltiplos (geração de 
energia, controle de cheias, irrigação, abastecimento, navegabilidade, produção de 
pescado etc.) seriam maneiras de amenizar tais conflitos, garantindo racionalidade 
econômica e equidade social. 
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3.3 - Identificação Preliminar de Conflitos 

3.3.1 - Síntese do Processo de Ocupação 

O histórico recente da ocupação da bacia fornece informações que possibilitam conhecer 
a maneira pela qual os sucessivos planos de desenvolvimento do governo federal 
promoveram, por um lado, o crescimento econômico da bacia do Araguaia e sua inserção 
na economia nacional e, por outro, acentuaram a concentração de renda e a exclusão 
social, fazendo com que os conflitos se tornassem, muitas vezes, o fio condutor da própria 
história, modificando os modos de vida tradicionais da bacia e influenciando na formação 
de outros associados ao agronegócio, principalmente em alguns trechos específicos. 

A ocupação da bacia do rio Araguaia foi historicamente motivada pela exploração dos 
recursos naturais. Desde o início da sua colonização até os dias atuais, a motivação 
dominante para a ocupação regional esteve relacionada a um padrão econômico voltado 
para exportação. Como assinala Becker (2001), trata-se da consolidação da “economia de 
fronteira”, em que o progresso é entendido como crescimento econômico e prosperidade 
infinita, ambos com base na exploração de recursos naturais percebidos como igualmente 
infinitos.  

No caso da Amazônia, na qual a parte Norte da região de estudo está inserida, a 
ocupação deu-se em surtos devassadores (BECKER, 2001), relacionados à valorização 
momentânea de produtos no mercado internacional (borracha, minérios etc), seguidos de 
longos períodos de estagnação. Nessa região, uma nova marcha de avanço da fronteira 
agrícola vem se desenvolvendo, caminhando sob influência direta de agentes econômicos 
internos e externos. A partir de uma ocupação extensiva e não mais contígua a mercados 
consumidores, o gado aparece como elemento marcante do avanço dessa fronteira, que 
vem reproduzindo uma grande mudança na cobertura e uso da terra. Um mapa de 
desflorestamento da região amazônica demonstra o estágio de expansão dessa frente e 
seu impacto na cobertura florestal. O avanço do gado na Amazônia é resultado indireto do 
avanço da soja nas regiões de cerrado, até então ocupadas pelo gado. 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 80 

 
Figura 3-1: Arco do Desflorestamento 

 
A maioria das áreas desflorestadas está concentrada na região Sudeste da Amazônia, 
usualmente conhecida como “Arco do Desflorestamento”, ou Arco Densamente Povoado, 
como proposto por Becker (2005), onde a maioria dos centros urbanos, estradas e cernes 
das atividades econômicas estão localizadas, embora atualmente a área mais vulnerável 
seja a Amazônia Central, ou seja, fora dos limites da bacia do rio Araguaia. Por outro 
lado, o sudeste da Amazônia coincide com trecho da bacia do Araguaia. 

Darcy Ribeiro destaca três frentes de ocupação do espaço amazônico: as frentes 
extrativistas, as frentes pecuárias e as frentes agrícolas. Até a instalação do Governo 
Militar, em 1964, a ação dessas frentes de expansão dependia exclusivamente dos 
mecanismos de mercado. A partir de 1966, o surgimento de novas frentes e a 
consolidação das já existentes passaram a depender da política de incentivos fiscais para 
a ocupação da Amazônia, bem como dos incentivos creditícios para o avanço do 
agronegócio. 

Ao Sul, nos estados de Mato Grosso e de Goiás, o ciclo da mineração no século XVI foi o 
motivo de atração de um contingente populacional vindo, sobretudo, de São Paulo e 
Minas Gerais. A dispersão das jazidas e aluviões resultou em um povoamento 
heterogêneo, cujas tênues atividades mercantis eram caracterizadas pelo distanciamento 
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dos centros litorâneos. A agropecuária foi então explorada, primeiramente, como forma de 
sustento. 

Com a decadência do ciclo da mineração no final do século XVIII, uma nova etapa na 
ocupação daquele território teve início: a expansão das grandes fazendas de gado 
facilitada pela disponibilidade de terras para pastagens. No século XIX, a organização 
rural no Estado de Goiás consolidou-se a partir da fazenda goiana, com pecuária 
extensiva e agricultura de subsistência.  

Um fator determinante na ocupação desse amplo território que inclui a bacia do rio 
Araguaia foi o exercício do papel de Estado, imbuído pela necessidade de unificar o 
mercado nacional e, mais tarde, pela necessidade de controle geopolítico sobre o 
território. Como estratégias que deram suporte ao projeto de ocupação acelerada, podem 
ser citadas as criações de instituições governamentais e a construção de infraestrutura. 

Em meados do século XX, a implantação de projetos de desenvolvimento como as 
rodovias BR-158, BR-230, BR-153, por exemplo, alterou profundamente os padrões de 
circulação e do povoamento regional. As conexões fluviais foram sendo paulatinamente 
substituídas por conexões transversais e perpendiculares das estradas que cortaram os 
vales, promovendo o ciclo de desmatamento/exploração da madeira/pecuária juntamente 
com conflitos socioambientais associados. As rodovias passaram a concentrar em suas 
margens o povoamento regional, como se evidencia nos limites Leste e Oeste da bacia do 
Araguaia. Não se deve afirmar, entretanto, que o transporte em si se apresenta como 
fator de desenvolvimento, visto que este é mais bem observado nos pontos terminais dos 
eixos viários (BECKER, 2001). 

O decorrente crescimento econômico, contudo, esteve localizado espacialmente em 
algumas áreas, como a região Centro-Sul de Goiás e, em segundo plano, a região Norte 
deste, atualmente o estado do Tocantins. 

Em 1970, ocorreu uma nova etapa da “Marcha para o Oeste”. A ocupação regional foi 
promovida, por um lado, para amenizar tensões demográficas em outras regiões 
brasileiras, servindo de acomodação para seguidos fluxos migratórios, enquanto, por 
outro lado, para aumentar a presença do Estado na região, controlando eventuais focos 
revolucionários durante o regime militar. 

A região Centro-Sul da bacia, constituída pelo Mato Grosso e Sul de Goiás, foi ocupada 
majoritariamente por produtores expulsos do campo pela modernização da agricultura da 
região Sul e pela decorrente valorização da terra de origem, enquanto que a porção Norte 
do Goiás (Tocantins) recebeu migrantes com baixa qualificação técnica, oriundos, 
principalmente, da Região Nordeste, empurrados pela seca. Em todos os casos, eram 
pequenos contingentes.  

Estevam (1999) distingue três fases do processo de ocupação econômica recente dos 
estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso: (1) a adaptação das espécies de soja ao 
Cerrado, em 1970, em Goiás e o consequente avanço da produção agrícola mecanizada, 
o início do processo de industrialização e da dinamização do comércio; (2) a expansão do 
plantio da soja e do milho para as áreas mais distantes do Mato Grosso e do Cerrado 
Baiano; e (3) a partir de 1985, a transferência de grandes conglomerados industriais 
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(fábricas de beneficiamento de grãos e abate de animais, indústrias de implementos 
agrícolas, agrotóxicos e fertilizantes) para a região, formando os Complexos 
Agroindustriais. 

Com a introdução de maquinário agrícola e de tecnologias modernas, a estrutura 
socioeconômica regional foi mais uma vez alterada. A modernização da região, contudo, 
ocorreu de forma parcial, concentrando-se em produtos e produtores selecionados (como 
grandes empresários) e localizou-se geograficamente no centro-sul do estado de Goiás. A 
economia regional de Goiás nas décadas de 1970 e 1980 adequava-se, na 
especialização produtiva, à produção de bens agrícolas que estivessem na pauta dos 
produtos exportáveis da economia brasileira e, simultaneamente, das importações do 
mercado internacional. Esta característica permanece até hoje, alastrando-se pelos vales 
dos rios Tocantins e Araguaia, de Goiás, Mato Grosso e do Pará. 

A ocupação do território e a evolução econômica do Sul da região em estudo tiveram 
algumas características distintas da porção Norte. Enquanto o Sul goiano teve sua 
economia fortemente influenciada pela proximidade com São Paulo e o Triângulo Mineiro, 
o atual Tocantins foi ocupado a reboque das sucessivas correntes de povoamento do 
Maranhão.  

A intensificação da ocupação da porção Norte da bacia data de meados do século XIX. A 
exploração dos recursos naturais também foi fator motivador desta ocupação com os 
ciclos da borracha, da madeira e do ouro. Os confrontos campesinato em sua luta pela 
terra e os planos governamentais de ocupação daquele espaço, baseados no incentivo à 
grande propriedade privada, marcaram a história da porção Norte da bacia do rio 
Araguaia. 

Nos anos de 1970, a Amazônia começa a ser vendida como paraíso dos investimentos. A 
terra barata, os incentivos e financiamentos para as atividades agropecuárias, sobretudo 
a pecuária, a proximidade com os mercados nordestinos e a facilidade de escoamento da 
produção (malha viária e portos) foram os chamarizes utilizados nas propagandas feitas 
pela então Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). 

A ocupação com o gado era mais rentável, pois não só contava com incentivos fiscais ou 
mercado de consumo garantido e em crescimento, como também o custo de implantação 
desse tipo de atividade era barato (desmatamento, aproveitamento da madeira e mão-de-
obra barata). Soma-se a estes aspectos o fato de que essa era, e continua sendo, a 
melhor forma de se utilizar a terra quando se quer mantê-la como reserva de valor. Desta 
forma, o cultivo de arroz, responsável pela expansão das frentes pioneiras naquela 
região, onde predominavam as pequenas e médias propriedades, foi sendo substituído 
pelas pastagens. 

Diante desse cenário, as terras do Norte do Tocantins foram palco de sucessivas 
grilagens, muitas vezes institucionalizadas. Os antigos posseiros, lavradores, plantadores 
de arroz foram expulsos pelos grileiros. As terras devolutas, nem sempre desocupadas, 
foram distribuídas em projetos de colonização, por exemplo, ao longo da 
Transamazônica, para grandes empreendimentos agropecuários e especuladores 
fundiários. Todo esse cenário tornou-se propício para gerar intensos conflitos pelo uso da 
terra na região. 
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A abertura da rodovia Bélem–Brasília e as obras inacabadas da Transamazônica (dos 
2.500 km da BR–230 previstos em 1970, somente 25% - trecho entre Aguiarnópolis (TO) 
e Lábrea (AM) – foram construídos), também contribuíram para o processo de 
privatização das terras do vale do Tocantins. 

Grandes empresas madeireiras chegaram, abriram estradas ligando a Belém–Brasília às 
reservas de mogno e criaram povoados sem infraestrutura que passaram a ser mais 
numerosos do que aqueles localizados nas margens dos rios. A atuação dessas 
empresas valorizou ainda mais as terras e permitiu a instalação de outras. Com as 
estradas, chegaram os investimentos do centro-sul do país e novas levas de migrantes 
em busca de terras e trabalho. Uma vez mais, os pequenos produtores locais perderam 
suas terras e se instalaram ao longo do rio Araguaia e de seus afluentes. 

Algumas dessas características de ocupação dos vales dos rios Araguaia e Tocantins 
foram reforçadas pelos propósitos do planejamento regional das décadas de 1970 e 1980, 
a exemplo do Plano de Integração Nacional na década de 1970. 

Em 1980, foi criado o Grupo Executivo de Terras do Araguaia–Tocantins (Getat), entidade 
ligada diretamente ao Conselho de Segurança Nacional, cujo objetivo era promover a 
regularização fundiária no sudeste do Pará e nordeste de Goiás (Tocantins), 
transportando 1.500 famílias das áreas de maior conflito do Bico do Papagaio (SADER, 
M.R.C.T., 2009). Mas os resultados obtidos pelo Getat não foram satisfatórios, já que 
enfrentou grande resistência por parte dos posseiros em serem deslocados da área em 
que ocupavam.  

Ainda no âmbito do Getat, foi implementado o Projeto de Desenvolvimento Integrado da 
Bacia do Araguaia–Tocantins (Prodiat), em 1980, que buscou influenciar o 
desenvolvimento de toda a região com o objetivo de levantar e sistematizar informações 
sobre os recursos naturais e condições socioeconômicas da bacia para a elaboração de 
planos regionais, programas de desenvolvimento integrado, projetos públicos e perfis para 
orientação do setor privado. 

Embora esse programa possa ter conseguido sucesso devido principalmente à alocação 
de recursos e à instalação de infraestrutura para a consolidação da ocupação produtiva 
em terras de cerrado, falhou ao não incorporar as premissas de sustentabilidade social e 
ambiental ora emergentes.  

Em 1987, o Getat foi extinto e suas funções absorvidas pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que, através do Decreto-lei nº 2.328, de 1987, o 
sucedeu e assumiu todos os direitos e obrigações do antigo grupo. 

Com o objetivo de organizar o conhecimento sobre a região hidrográfica Tocantins-
Araguaia, a Agência Nacional de Águas (ANA) finalizou mais recentemente o Plano 
Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins-Araguaia – 
PTA. Este conta com estudos retrospectivos e avaliação de conjuntura bem como com a 
proposição de diretrizes e prioridades regionais, como subsídio às etapas de cenarização 
e de planejamento regional do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Ele permite 
estabelecer um diagnóstico básico e uma visão regional dos recursos hídricos nessa 
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região hidrográfica, revelando-se um documento com forte caráter estratégico que pode 
lançar luz a vários processos em desenvolvimento na bacia em estudo. 

Diante do exposto e considerando a necessidade de se aprofundar nos reflexos desse 
processo histórico de ocupação na bacia do rio Araguaia, passa-se a uma caracterização, 
que se pretende genérica e suficiente para uma fase de Inventário Hidrelétrico. Para isso, 
assumem-se, como base para o diagnóstico dos conflitos insurgentes na bacia do 
Araguaia, os dados emanados dos estudos conduzidos para efeito dos Inventários 
Hidrelétricos do Baixo e Alto Araguaia (ENGEVIX 1981, 1998), dos Estudos de Impacto 
Ambiental da UHE Santa Isabel (2003, e estudos mais atuais) e do Caderno Regional da 
Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia (MMA/SRH, 2006), assim como dados 
bibliográficos referenciados. 

 

3.3.2 - Conflitos Históricos 

Determinadas regiões da bacia do rio Araguaia foram marcadas por situações 
conflituosas durante o processo de ocupação, seja decorrente da própria política 
desenvolvimentista levada a cabo pelo Estado nacional, seja justamente por ausência do 
mesmo em exercer seu papel e dar condições de cidadania às diversas populações que 
habitam a bacia do Araguaia. 

O mais destacado desses conflitos refere-se à “Guerrilha do Araguaia”, formada entre 
final dos anos 1960 e início de 1970 por militantes do Partido Comunista do Brasil (PC do 
B) com o objetivo de fomentar uma revolução socialista a partir do campo baseado nas 
experiências vitoriosas da Revolução Cubana e da Revolução Chinesa, e derrubar a 
ditadura militar instalada no Brasil naquela época. 

A partir de 1972, o governo militar iniciou as operações de combate a essa guerrilha 
quando vários de seus integrantes já haviam se estabelecido na região há alguns anos. 

Esse conflito ocorreu na região Norte da bacia, mais especificamente no trecho entre as 
cidades de São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Xambioá, no Tocantins (na época, Norte 
de Goiás), até próximo à cidade de Marabá, no Sul do Pará, em uma região conhecida 
como “Bico do Papagaio”. Estima-se que participaram em torno de setenta a oitenta 
guerrilheiros sendo que, destes, a maior parte se dirigiu àquela região em torno de 1970. 

Por ter sido tratado com sigilo pelo governo militar na época em que organizou as 
operações antiguerrilha, até pouco tempo atrás não se tinham muitos dados sobre esse 
conflito, já que por parte da guerrilha não tinha sobrado quase nada documentado. Após a 
abertura dos documentos das Forças Armadas, várias informações passaram a ser 
conhecidas e sabe-se que a maioria dos guerrilheiros, em torno de 70%, eram oriundos 
da classe média com formação universitária, que tinham profissões liberais como 
médicos, dentistas, advogados e engenheiros, além de bancários e comerciários. Poucos 
eram camponeses da região. A figura, a seguir, apresenta a região e os primeiros 
movimentos desse conflito. 
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Figura 3-2: Movimentação das Tropas Federais e Guerrilheiros no Conflito12 

 

Entre 1971 e 1974 as Forças Armadas descobriram a localização do núcleo guerrilheiro e 
fez três investidas contra os rebeldes, até que no início de 1975 as operações foram 
consideradas oficialmente encerradas com a morte ou detenção da maioria dos 
guerrilheiros, muitos dos quais torturados. De acordo com relatos recentes, a ordem dos 
militares era executar todos os guerrilheiros para não deixar registros desse movimento 
(CAMPOS FILHO, 1997).  

O conflito entre guerrilha e Forças Armadas encerrou-se, mas a busca pela história desse 
conflito levanta algumas questões que podem influenciar, inclusive, o licenciamento 
ambiental de aproveitamentos hidrelétricos devido à busca por restos mortais de 
Guerrilheiros mortos que se situam em áreas de futuros reservatórios. 

                                            

12 Imagem extraída no dia 25 de setembro de 2008, no seguinte endereço na rede mundial de computador: 
<http://www.aderbalmachado.com.br/?pag=noticia&id=2279> 
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Naquela mesma região outro conflito manteve-se durante muito tempo (esse sim ligado à 
população local). A região conhecida como “Bico do Papagaio” continuou a apresentar 
tensões entre grileiros e camponeses e não é difícil encontrar registros na mídia de 
confrontos nessa região. Ações governamentais específicas para tentar equacionar esse 
conflito através da promoção de assentamentos rurais na região acabaram não 
conseguindo obter os resultados esperados. 

Outra região conflituosa na bacia do Araguaia é a Ilha do Bananal. Em 1959 a 
implantação do Parque Nacional do Araguaia, muito mais do que uma política ambiental 
(que só efetivamente passou a fazer parte da agenda política depois da constituição de 
1988), cumpria um papel estratégico do governo federal de ocupar efetivamente áreas 
mais isoladas do Brasil. E dentro desse contexto, essa medida, com a consequente 
chegada de agentes (guarda-parques, administradores, fiscalização, etc) acabou entrando 
em conflito com os grupos indígenas grupos Karajá e Javaé que historicamente 
habitavam essa região em diferentes locais. 

Percebe-se que a criação do Parque Nacional do Araguaia surgiu como um marco de 
uma dessas fronteiras econômicas de cunho desenvolvimentista, implementadas pelo 
Estado nacional a partir da metade do século XX.  

“Para a população indígena que imemorialmente habita a ilha, a instalação do parque significou o 
surgimento de uma rede de relações de oposições cujo foco é o uso dos recursos naturais, posto 
que, legalmente, a categoria Parque Nacional tem como característica a interdição do uso dos 
recursos naturais para qualquer outro fim que não seja a visitação e as pesquisas científicas” 
(MACIEL, 2000). 

Essa situação, que permanece sem uma plena resolução, embora sem registros de 
conflitos mais agudos nos últimos anos, deve ser compreendida no “contexto da 
construção de territorialidades humanas com prioridades não necessariamente ligadas à 
‘defesa da natureza” (MACIEL, 2000). 

A ocupação da região Sudoeste também motivada pelas políticas desenvolvimentistas 
que atraiu principalmente população vinda da região Sul do país também acarretou em 
conflitos, na maioria da vezes de forma velada, com populações indígenas, principalmente 
Xavantes e Boróros que vivem atualmente em cinco terras indígenas na sub-bacia do rio 
das Mortes, afluente da margem esquerda do rio Araguaia. 

Mais recentemente deve-se destacar a atuação cada vez maior de ONGs e dos 
movimentos sociais que têm se mobilizados contra projetos de aproveitamentos 
hidrelétricos. Embora as ocorrências em aproveitamentos hidrelétricos na bacia do 
Tocantins, próximos à bacia do Araguaia, como em Turucuí e Estreito, podem servir como 
indício do potencial de articulação dessas entidades, principalmente do MAB, MST, CIMI 
e CPT.  

Além disso, recentemente ocorreram mobilizações dessas e outras entidades como a 
Coalização Rio Vivo e das comunidades indígenas contra o projeto da hidrovia no 
Araguaia, que certamente se mobilizarão também com relação à implantação de 
aproveitamentos hidrelétricos. Esse assunto será abordado em item específico adiante. 
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Quanto à representatividade e atuação das entidades de classe na bacia do Araguaia, os 
sindicatos mais atuantes e combativos são os de produtores e trabalhadores rurais, pois o 
próprio modelo de expansão da atividade agropecuária acirrou os conflitos entre ambos. 

Por fim, cabe citar que através de documentos da Comissão Pastoral da Terra, é possível 
identificar os seguintes municípios em que ocorreram conflitos por terra em 2003 (dados 
mais recentes obtidos). Entre os municípios que compõem a bacia do Araguaia, no estado 
de Tocantins, os conflitos foram registrados em Angico, Araguaçu, Araguaína, Araguanã, 
Araguatins, Cachoeirinha, Colméia, Darcinópolis, Luzinópolis, Miracema do Tocantins, 
Nova Olinda, Piraquê e Talismã. Em Mato Grosso, foram registrados conflitos em 
Confresa (alguns nos limites com municípios de Vila Rica e Porto Alegre do Norte), 
Guiratinga, na divisa entre São Félix do Araguaia e Alto da Boa Vista, Primavera do Leste 
e Vila Rica. No Pará, nos municípios de Conceição do Araguaia, São Geraldo do 
Araguaia, Piçarra, Redenção, São João do Araguaia e Xinguara. E em Goiás, Araguapaz, 
Arenópolis, Baliza, Buriti de Goiás, Doverlândia, Faina, Fazenda Nova, Goiás, Jaupaci, 
Jussara, Mossâmades, Mozarlândia, Nova Crixás, Novo Brasil, Paraúna, Piranhas, 
Porangatu e São Miguel do Araguaia13. 

Alguns municípios não apresentaram registro de conflitos em 2003, mas tiveram fazendas 
com trabalhadores libertados em situação de escravidão, como Ananás (TO), em seis 
fazendas, Rio Maria (PA), São Domingos do Pará (PA), Palestina do Pará (PA) e Bom 
Jesus do Araguaia (MT); além de Piçarra (PA), Confresa (MT) e Araguaína (TO) que 
também registraram conflitos. Pará é o estado com maior número de registros de trabalho 
escravo enquanto que em Goiás, pelo menos em 2003, não houve nenhum registro. 

3.3.3 - Planos e Programas Governamentais 

Nas últimas décadas, uma série de planos e programas governamentais, seja federal, 
seja estadual, foi desenvolvido para a bacia do rio Araguaia. Basicamente o objetivo do 
Poder Público nesses planos e programas é promover o desenvolvimento de algum setor 
específico ou até mesmo aprimorar a gestão dos recursos hídricos. 

Dentre esses planos e programas, alguns não resultam em grandes conflitos. Entre esses 
podemos citar os seguintes:  

• Probacias, que tem como objetivo implementar o Sistema Integrado de Gestão de 
Bacias Hidrográficas que compreende ações como a elaboração de planos de 
recursos hídricos, com nova metodologia orientada para a outorga e a cobrança 
(MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005); 

• Programa de Recursos Pesqueiros Sustentáveis, que tem como objetivo promover o 
uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração 
comercial com a necessidade de sua conservação (MINISTÉRIO DE MEIO 
AMBIENTE, 2008); 

                                            

13 Informações obtidas em 25 de setembro de 2008 na rede mundial de computadores, no seguinte 
endereço: http://www.cptnac.com.br/pub/publicacoes/e11f1fc09182955aab7c076ca876a3a2.pdf 
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• Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e 
Degradação Ambiental, que tem como objetivo revitalizar as principais bacias 
hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua 
recuperação, conservação e preservação (MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE, 2008); 

• Projeto Rio Formoso, que tem como objetivo irrigar uma área de 1.200.00 hectares a 
partir de um reservatório de 340 milhões de metros cúbicos em Formoso de Araguaia, 
Lagoa da Confusão, Dueré e Cristalândia; 

• Prodoeste – Programa de Desenvolvimento do Sudoeste do Tocantins, do Governo do 
Estado do Tocantins que visa beneficiar 14 municípios da região sudoeste, através da 
construção de barragens de acumulação de água da chuva e de elevações para 
controle de nível dos rios Formoso, Xavante, Dueré, Urubu, Pium e Riozinho. Com 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, esse programa 
visa, através da perenização dos rios citados, aumentar a produção agrícola que vai 
alimentar a Ferrovia Norte-Sul; 

• PTA - Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Tocantins-Araguaia - elaborado entre janeiro de 2006 a novembro de 2008, esse 
importante instrumento estratégico da Agência Nacional de Águas – ANA visa articular 
os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e embasar as ações para a 
gestão compartilhada e o uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos. O caráter estratégico é conferido pela busca de minimizar e antecipar 
conflitos futuros, estabelecendo diretrizes para a compatibilização da utilização da 
água com as demais políticas setoriais para assegurar o seu uso sustentável (ANA, 
2009); 

• Projeto Proteção dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio do Coco, Tocantins - Projeto 
desenvolvido na região da Área de Preservação Ambiental (APA) da Ilha do 
Bananal/Cantão, a Oeste do estado do Tocantins, numa região que engloba os 
municípios de Pium, Caseara e Marianópolis. Patrocinado pela Petrobras através do 
Programa Petrobras Ambiental, foi desenvolvido em uma região rica em 
biodiversidade e espécies endêmicas do Cerrado, além de ser considerada como uma 
área de fundamental importância ambiental. Entre alguns dos resultados alcançados 
estão o incentivo à preservação dos recursos hídricos da região, a recuperação de 
áreas degradadas nas margens do Rio do Coco, o treinamento de técnicos e 
multiplicadores com foco na preservação ambiental, além de alternativas sustentáveis 
de renda. 

Por outro lado, outros planos e programas podem acabar trazendo à tona conflitos 
diversos na região da bacia do rio Araguaia e servem como subsídio para indicar os 
atores sociais atuantes na bacia e que, por ocasião de implementação de 
aproveitamentos hidrelétricos, poderão atuar de forma mais contundente. 

Desse modo, para atender o objetivo proposto, quer seja, identificar atores sociais, optou-
se por citar a seguir os planos e programas que suscitaram conflitos, principalmente 
ambientais, sociais e indígenas. 
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a) Hidrovia do  Araguaia 

Trata-se de um dos principais projetos para a região, que já trouxe à tona 
questionamentos por parte de grupos ambientais e indígenas. O Plano Nacional de Vias 
Navegáveis atualmente trata as bacias dos rios Tocantins e Araguaia individualmente. No 
conjunto, estas hidrovias interiores estão sendo preparadas para serem navegadas nos 
seguintes trechos:  

• no rio das Mortes (afluente da margem esquerda do Araguaia), desde a cidade mato-
grossense de Nova Xavantina até a confluência desse rio com o Araguaia, numa 
extensão de 580 km;  

• no rio Araguaia, desde a cidade goiana de Baliza até a cidade tocantinense de 
Xambioá; 

• no rio Tocantins, desde a cidade tocantinense de Peixe até o estuário em Belém, um 
pouco a montante da sede do município.  

A embarcação tipo para a qual a hidrovia vem sendo preparada é um comboio de 
empurra, composto de quatro chatas e um empurrador. Esse comboio tem 108,00 m de 
comprimento, 16 m de boca (largura) e cala 1,5 m no máximo em águas mínimas.  

O melhoramento das condições de navegação, a manutenção da via ou mesmo a 
implantação da Hidrovia, enfim todas ações que se referem à infraestrutura da via 
navegável, serão encargos da Administração da Hidrovia Tocantins-Araguaia - AHITAR, , 
cuja sede situa-se em Palmas - TO. 

Os conflitos que já emergiram nesse caso estão relacionados principalmente às questões 
ambientais ou indígenas, que entendem que não haverá medidas ou programas que 
conseguirão mitigar, minimizar ou compensar de modo satisfatório o impacto decorrente 
das obras e da operacionalização da hidrovia. E essas mesmas comunidades já 
demonstraram, em ocasiões específicas como em reuniões realizadas na cidade de Nova 
Xavantina em 2008, que também irão se opor à inserção de aproveitamentos hidrelétricos 
na bacia por entender que esses projetos de desenvolvimento irão causar mais alterações 
nos seus modos de vida. 

Entre os atores que já se manifestaram contra esse projeto, pode-se destacar os 
seguintes: 

• Coalização Rio Vivos, reunião de ONGs da América Latina, tem colaborado na 
divulgação de informações para o exterior;  

• Ong Cepasp – Centro de educação, pesquisa, assessoria sindical e popular (sediada 
em Marabá) que tem contribuídos com pesquisas científicas e iniciativas sócio-
ambientais reconhecidas mundialmente;  

• Comissão Pastoral da Terra (CPT);  

• Conselho Indigenista Missionário (CIMI);  
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• Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); 

• Centros de Defesa de Direitos Humanos, comunidades indígenas; 

• Instituto Socioambiental (ISA), de Brasília, coordenam a equipe de avaliação de 
pesquisadores independentes do EIA e assessoria jurídica. 

b) BR-242 (Transbananal) 

Idealizada ainda no governo Juscelino Kubitschek, o Projeto original da rodovia BR-242, 
em meio às críticas de ambientalistas e sociólogos, propõe o cruzamento da Ilha do 
Bananal em dois trechos principais: o trecho conhecido como Transbananal, ligando São 
Félix do Araguaia (MT) a Formoso do Araguaia (TO), atravessando o Território Indígena 
do Parque do Araguaia e o Território Indígena Inãwébohona e o trecho chamado de 
Transaraguaia, antigo nome da GO-262, ligando Santa Teresinha (MT) à Lagoa da 
Confusão, também atravessando o Parque Nacional do Araguaia e o território indígena.  

Embora atualmente esse projeto não tenha avançado e tampouco tenha sido incluído do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, prefeitos da região tem recentemente se 
articulado para defender a sua retomada. Essa articulação já ocasionou mobilizações 
formais das seguintes organizações ambientalistas e indígenas contrárias a sua 
efetivação14: 

• Conselho Indigenista Missionário – CIMI; 

• FETAET - Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Tocantins; 

• CPT – Comissão Pastoral da Terra; 

• APA-TO   Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins; 

• MAB – Movimento de Atingidos por Barragens; 

• Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR’s) de Figueirópolis, 
Dueré, Formoso, Cariri, Araguaçu, Peixe, Lagoa da Confusão; 

• COOPTER - Cooperativa de Trabalho , Prestação de Serviços, Assistência Técnica e 
Extensão Rural; 

• PJR – Pastoral da Juventude Rural;  

• Associação do Projetos de Assentamentos Lagoa da Onça, São Judas, Loroti, Três 
Poderes, e Cobertão. 

c) Aproveitamentos Hidrelétricos  
                                            

14 Informações obtidas no dia 28 de janeiro no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.socialismo.org.br/portal/transporte/125-artigo/313-construcao-da-br-242-transbananal-progresso-
ou-destruicao. 
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Na bacia do rio Araguaia, pode-se citar dois aproveitamentos hidrelétricos que tiveram 
seu processo de licenciamento ambiental iniciado e enfrentaram sérios conflitos.  

No trecho a montante do rio Araguaia, entre os municípios de Santa Rita do Araguaia 
(GO) e Alto Araguaia (MT), teve início, no final da década de 1990, o licenciamento da 
UHE de Couto Magalhães, cujo EIA e o RIMA foram protocolados no IBAMA em meados 
de 1999. Em agosto, durante a audiência pública, realizada em Santa Rita do Araguaia 
(GO), diversas entidades se manifestaram contrárias ao licenciamento ambiental desse 
aproveitamento. As principais críticas que o EIA recebeu refere-se ao fato de não ter 
levado em conta as variações sazonais e o ambiente a jusante, já que um trecho de 8 km 
ficaria com vazão reduzida. Além disso, ocorreram manifestações relacionadas aos 
impactos à comunidade indígena e ao degrau da cachoeira Couto Magalhães (ALVES, J. 
M. 2006). 

No trecho a jusante do rio Araguaia, a UHE Santa Isabel foi leiloada em 2001 mas, 
pressionado por grupos ambientalistas e que defendem as questões indígenas, o IBAMA 
solicitou novas complementações no EIA apresentado em 2003 que acabaram 
interrompendo o processo de licenciamento que em 2008 deu sinais de retomada. 

Um dos principais atores que tem se posicionado de maneira mais crítica em relação à 
UHE Santa Isabel é o - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, já 
que o reservatório alagaria a região em que ainda devem estar enterrados 58 mortos da 
Guerrilha do Araguaia. Outro órgão que teria posições mais contrárias seria a FUNAI pelo 
fato de ter Terras Indígenas diretamente afetadas. 

De modo geral, podem ser identificados os seguintes atores nos conflitos relacionados 
aos aproveitamentos hidrelétricos, tomando como base principalmente a audiência 
pública já realizada para a UHE de Couto Magalhães e as manifestações formais 
referentes à UHE Santa Isabel: 

• Instituto Internacional de Ecologia; 

• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; 

• Sindicatos dos Trabalhadores Rurais das cidades atingidas; 

• ONG Guerreiros da Natureza; 

• Associação de Moradores; 

• Fundação Nacional do Índio - FUNAI; 

• Centro Nacional de Quelônios da Amazônia - CENAQUA15; 

                                            

15 O CENAQUA ficou responsável pelo Projeto Quelônios da Amazônia durante entre 1990 e 2001. Com a 
necessidade de ampliar a sua área de atuação incluindo as outras espécies da herpetofauna em todo 
território nacional, foi criado o Centro de Conservação e Manejo de Répteis e Anfíbios – RAN, vinculado à 
Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros, abrangendo além do Projeto Quelônios da Amazônia outros 
projetos referentes a herpetofauna em geral. 
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3.4 - Atores Sociais Atuantes na Bacia do Rio Araguaia 

Nesse item são identificados alguns dos diversos atores sociais com atuação na bacia do 
rio Araguaia identificados ao longo do presente estudo, principalmente na avaliação do 
planos e programas que já , assim como os canais de participação identificados. Vale 
ressaltar que não se pretende privilegiar um ou outro segmento social, e nem aprofundar 
a análise nessa etapa do estudo, mas sim, realizar uma sistematização preliminar dos 
atores sociais e da atuação na região e sua interface com os aspectos relacionados à 
presença de aproveitamentos hidrelétricos. 

Deve-se destacar que, devido ao interesse nacional que a bacia do Araguaia desperta, 
destacam entre os atores sociais, Organizações Não Governamentais – ONGs - e 
movimentos sociais de atuação nacional, que conquistam cada vez mais espaço na 
medida em que conferem maior equilíbrio no jogo de forças entre grupos e classes sociais 
com interesses opostos. 

Na bacia do Araguaia, mesmo quando sediadas fora dos seus limites como em muitos 
casos aqui apresentados, as organizações da sociedade civil conseguem exercer força 
política e atuam com diferentes focos, tais como: populações indígenas ou tradicionais, 
trabalhadores rurais, garimpeiros, pescadores, pequenos e grandes produtores e 
empresários do setor madeireiro.  

Ressalta-se que não se pretende esgotar todas as entidades atuantes na bacia do rio 
Araguaia, já que esse é um processo dinâmico e a todo momento, novas entidades e 
organizações se formam em busca de algum objetivo em comum. O importante é 
ressaltar, na presente etapa, os temas que são debatidos na bacia do rio Araguaia que 
apresentam potencial de conflito com a implementação de hidrelétricas.  

3.4.1 - Levantamentos de Entidades 

Na etapa de elaboração da caracterização ambiental da bacia do rio Araguaia, que teve 
início na elaboração do diagnóstico do Inventário, desenvolvido paralelamente à 
Avaliação Ambiental Integrada, foram preliminarmente identificadas as instituições, 
organizações da sociedade civil e movimentos sociais atuantes na região, assim como as 
entidades de representação política, destacando-se os movimentos dos segmentos 
sociais de agricultores, pescadores, comunidades indígenas e populações atingidas por 
barragem. 

O objetivo dessa identificação é verificar as temáticas mais recorrentes e específicas a 
essa bacia que podem suscitar questões conflituosas. 

3.4.2 - Ambientalistas 

a) CELVA – Centro Etno-Ecológico Vale do Araguaia 

Trata-se de uma ONG de atuação regional, com sede em Barra do Garças, com objetivos 
de defesa do meio ambiente e dos povos indígenas. 
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Entre as atividades que desenvolve, estão educação ambiental, projetos de comunidades 
locais, assessoria técnica, pesquisa ambiental, e planejamento urbano. 

Na defesa da etno-ecologia, o CELVA realiza ainda denúncias de invasão e 
desmatamento de áreas protegidas praticadas, inclusive Terras Indígenas, como aquelas 
praticadas antes e até durante dia de eleições para dificultar o flagrante. 

 

b) Fundação BAX Ecologia 

Trata-se de uma fundação ambientalista que atua na lha do Bananal, no rio Araguaia e 
Xingu. Com atuação regional, sua sede localiza-se em São Félix do Araguaia (MT). 

 

c) Operação Amazônia Nativa –OPAN 

Associação civil, de caráter filantrópico, fundada em 1969, a OPAN - Operação Amazônia 
Nativa promove projetos de apoio e de solidariedade a comunidades indígenas, nas 
regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. 

A OPAN congrega técnicos de diversas profissões e procedências que prestam serviços 
nas áreas de saúde, educação, economia e conservação ambiental e incentivam a defesa 
da terra, a organização comunitária e a cultura indígena. 

Os seus projetos de trabalho priorizam o método participativo, a capacitação e a 
autonomia das comunidades e a valorização dos recursos locais através do contato direto 
com as aldeias indígenas As equipes da OPAN procuram ainda sensibilizar e articular 
outras entidades e órgãos públicos, para reforçar as ações em curso no âmbito regional. 

 

d) Rede Cerrado 

A Rede Cerrado, formada por diversas entidades dos Estados do Tocantins, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais e Piauí, tem como principal 
objetivo, articular as entidades potencializando  suas ações através da consolidação da 
cultura de rede, trabalhar na capacitação destas entidades, difundir experiências 
sustentáveis e promover os produtos do cerrado.  

 

e) RAEONG's - Rede Araguaia de Organizações Ecológicas 

ONG situada no Mato Grosso, de atuação ambientalista. Bastante representativa 
institucionalmente, foi uma das nove eleitas para participar do CONSEMA no ano de 
2006. 
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f) ONG Guerreiros da Natureza 

Trata-se de uma ONG de Goiás que já atuou nas mobilizações contrárias à implantação 
da UHE de Couto Magalhães e tem forte atuação na fiscalização das licenças das dragas 
que atualmente retiram areia do rio Araguaia.  

Atualmente essa ONG tem atuado fortemente na defesa da preservação da APA Vale do 
Encantado, na região do alto Araguaia. 

 

g) ONG + Ação 

Assim como a ONG Guerreiros da Natureza, a ONG + Ação tem atuado fortemente na 
fiscalização das dragas que retiram areia do leito do rio Araguaia e também em 
campanhas contra a implantação de aproveitamentos hidrelétricos na bacia do rio 
Araguaia. 

 

h) Guardiões do Verde 

A ONG Guardiões do Verde, sediada em Goiás, desenvolve e dirige projetos de vigilância 
ambiental com a participação da comunidade a fim de solucionar diversos problemas 
relativos a degradações ambietais. 

 

i) FORMAD – Fórum Matogrossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

O Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento – FORMAD - foi criado 
em abril de 1992 com a finalidade de democratizar informações, proporcionar o debate 
sobre as questões socioambientais e principalmente; propor alternativas de 
desenvolvimento sustentável para a melhoria das condições de vida da população mato-
grossense.  

Além disso, busca integrar organizações dos diversos segmentos da sociedade civil para 
discussões e definição de ações coletivas em relação às políticas públicas e privadas, que 
dizem respeito ao meio ambiente e a vida humana. 

A atual Coordenação do Fórum é composta pelas seguintes organizações: Federação de 
órgãos para Assistência Social e Educacional – Regional de Cáceres (FASE), Operação 
Amazônia Nativa (OPAN), Instituto Centro de Vida (ICV), Sindicato dos Trabalhadores do 
Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), Grupo de Saúde Popular (GSP) e Instituto de 
esquisa e Educação Ambiental (GAIA). 
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j) Ong Instituto Ecológica 

Fundado no ano 2000, o IE é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público), que tem a missão de atuar na diminuição dos efeitos das mudanças climáticas, 
através de atividades de pesquisa científica, conservação e do meio ambiente, e apoio ao 
desenvolvimento sustentável de comunidades. Com sede em Palmas (TO), possui 
também escritórios de representação em São Paulo (SP) e em Brasília (DF).  

Atualmente, as ações prioritárias do IE estão concentradas no entorno da Ilha do Bananal, 
à Sudoeste do Estado do Tocantins, conhecida como APA do Cantão, onde existem três 
importantes ecossistemas de transição – Amazônia, Pantanal e Cerrado, e por isso, foi 
estrategicamente escolhida pelo IE para o desenvolvimento de projetos em mudanças 
climáticas.  

 

k) AME – Associação Mato-grossense de Ecologia 

Organização não-governamental criada em 1977 que desenvolve atividades ligadas ao 
garimpo de ouro e suas consequências negativas, atuando ainda no combate às 
queimadas descontroladas. 

 

l) ICV – Instituto Centro de Vida 

O ICV é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), autônoma e 
sem fins lucrativos fundada em 1991, com sede em Cuiabá, Mato Grosso. 

O objetivo principal do ICV é promover a sustentabilidade e a qualidade de vida através 
de estudos e ações que favoreçam a conservação ambiental, o fortalecimento da 
cidadania e a harmonia entre sociedade e natureza. Para isso, atuamos buscando o 
embasamento técnico-científico, a transparência da informação e o diálogo com os 
diversos segmentos da sociedade. 

A atuação do ICV ação está concentrada em três regiões: o Território Portal da Amazônia; 
a Bacia do Rio Xingu, na área de influência da BR-163 (Rodovia Cuiabá-Santarém); e o 
Alto Paraguai, na região de nascentes do Pantanal.  

 

3.4.3 - Federações e Sindicatos 

a) FAMATO – Federação da Agricultura de Mato Grosso 

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO, fundada 
em 1965, é a representante máxima da estrutura que compõe o Sistema Sindical Rural do 
Estado de Mato Grosso. 
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Para cumprir seu papel, a entidade divide suas ações entre o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - SENAR – AR/MT, os Sindicatos Rurais no Estado e o Instituto 
Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA, que juntas formam o Sistema 
Famato.  

O Sistema FAMATO visa acompanhar do planejamento à comercialização final do produto 
agropecuário, prestando assistência permanente e integral aos produtores rurais. Além do 
suporte para as mobilizações públicas do setor, a FAMATO ainda oferece vários serviços 
essenciais para o fortalecimento e modernização. 

A FAMATO atua em projetos de valorização rural, que visa eliminar todas as formas de 
degradação do trabalho no campo; de Unidades de Referência na Pecuária de Leite; e na  
Gestão de Custos em Propriedades Rurais. 

 

b) FETAET - Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Tocantins 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Tocantins atua em diversos 
campos, sempre na defesa dos trabalhadores rurais do Tocantins, sendo uma entidade 
reconhecida pelos órgãos governamentais a ponto de fazer parte de comissões da 
Secretaria de Agricultura do Estado. 

Atualmente tem se articulado contra o projeto da BR-242, conhecida como Transbananal. 

 

c) FIEMT – Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso 

A FIEMT tem como missão "representar a indústria, fomentar seu crescimento, fortalecer 
o associativismo e contribuir com o desenvolvimento sustentável do estado de Mato 
Grosso. Visa ser reconhecida como instituição privada atuante e indispensável ao 
desenvolvimento da indústria no estado de Mato Grosso. Suas estratégias de ação são: 

1. Pleitear e adotar medidas em consonância com os interesses dos sindicatos filiados; 

2. Gerir as atividades do SESI - Serviço Social da Indústria, do SENAI - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial, e do IEL - Instituto Euvaldo Lodi; 

3. Manter serviços que possam ser úteis aos sindicatos filiados, prestando-lhes 
assistência e apoio; 

4. Promover ações voltadas ao desenvolvimento e a integração da indústria mato-
grossense no contexto nacional e internacional; 

5. Participar ativamente na formulação das políticas econômicas e sociais do Estado, da 
região e do País; 

6. Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses das 
categorias econômicas da indústria e dos respectivos sindicatos filiados; 
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7. Firmar contratos coletivos de trabalho, nos termos e condições previstos em lei, e 
promover a conciliação nos dissídios coletivos de trabalho, em que haja interesse da 
indústria; 

8. Manter serviços de assistência jurídica e técnica para os sindicatos filiados, visando a 
orientação e a proteção da indústria; 

9. Buscar a auto-sustentação do Sistema FIEMT. 

 

d) FETAGRI/MT Federação do Trabalhadores da Agricultura do Estado de Mato Grosso 

A FETAGRI-MT representa aproximadamente 250.000 Agricultores Familiares, 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, em todo o Estado de Mato Grosso. Foi fundada 
em 23 de Outubro de 1971, em  Cuiabá-MT e reconhecido oficialmente pelo Ministério do 
Trabalho em  1972. 

Sua trajetória possibilitou que, nos últimos doze anos, fosse elaborado e implementado o 
Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS), que 
propõe novo tipo de relação entre o campo e a cidade, e a perspectiva de um projeto de 
desenvolvimento que inclua a equidade de oportunidades, justiça social, preservação 
ambiental, soberania e segurança alimentar, e crescimento econômico. 

 

e) Sindicato das Indústrias de Fabricação do Álcool 

Surgiu em 1984, em prol ao associativismo como vetor de desenvolvimento da produção 
sucroalcooleira. O sindicato é o organismo que representa legalmente os produtores de 
álcool e açúcar. Além disso, cabe ao SIFAEG (Sindicato das Indústrias de Fabricação do 
Álcool do estado de Goiás) a coordenação das ações institucionais do setor junto aos 
orgãos governamentais, entidades de classe, segmentos empresariais e instituições. O 
sindicato tem também a importante tarefa de manter viva a meta de modernização da 
atividade sucroalcooleira. 

 

f) CUT – Central Única dos Trabalhadores 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) é uma organização sindical de massas em 
nível máximo, de caráter classista, autônomo e democrático, adepta da liberdade de 
organização e de expressão e guiada por preceitos de solidariedade, tanto no âmbito 
nacional, como internacional. A CUT foi fundada em 28 de agosto de 1983, na cidade de 
São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, no 1º Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora.  

Visa a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, melhores 
condições de vida e trabalho e o engajamento no processo de transformação da 
sociedade brasileira em direção à democracia e ao socialismo. Organizar, representar 
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sindicalmente e dirigir numa perspectiva classista a luta dos trabalhadores brasileiros da 
cidade e do campo, do setor público e privado, dos ativos e inativos.  

A CUT é a maior central sindical da América Latina e a 5.ª maior do mundo e está 
presente em todos os ramos de atividade econômica. Segundo os dados de dezembro de 
2007, a Central soma 3.438 - Entidades Filiadas; 7.464.846 - Trabalhadoras e 
Trabalhadores Associados; 22.034.145 - Trabalhadoras e Trabalhadores na Base. 

 

g) Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – STTR’s 

Existentes em 42 municípios da bacia do Araguaia, os sindicatos rurais costumam ter 
forte atuação nessa região. Pode-se citar como exemplo os dez sindicatos dos 
trabalhadores rurais existentes no Bico do Papagaio que contribuíram de forma decisiva 
para a criação da ASMUBIP e sua atuação tem contribuído na promoção do 
desenvolvimento local tendo como uma das linhas de ação a conscientização ambiental e 
a valorização dos babaçuais e outros recursos naturais da região. 

Muitos desses sindicatos já se articularam contra o projeto da BR-242 (Transbananal). 

 

h) Demais Sindicatos 

Com atuação nos municípios que compõem a bacia do rio Araguaia, há diversos 
sindicatos que podem ser considerados atores sociais quando seus interesses forem 
atingidos. A título de exemplo, podem ser citados o Sindicato das Indústrias de Extração 
do Calcário, o Sindicato dos Garimpeiros, o Sindicato das Indústrias de Cerâmica para 
Construção, o Sindicato das Indústrias do Vestuário, o Sindicato das Indústrias da 
Alimentação, além de diversos outros?.  

3.4.4 - Associações e Cooperativas 

a) ACRIMAT – Associação dos Criadores de Mato Grosso 

Criada em 1970, atendendo uma demanda do setor pecuarista, a é uma entidade 
representativa, a ACRIMAT – Associação dos Criadores de Mato Grosso, sem fins 
lucrativos, que atende todo Estado e está estruturada para fazer o trabalho de 
estadualização de suas ações, acatando uma demanda do setor pecuário.  

A ACRIMAT tem por finalidade congregar os pecuaristas do Estado de Mato Grosso, 
incentivando a criação, a preservação, a seleção e o intercâmbio dos criadores de gado 
de qualquer raça e origem. 

Atualmente, estão registrados 500 associados que representam cerca de 50% de um 
rebanho de 26 milhões de cabeça. 
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b) Associação de Pequenos Produtores Rurais 

Diversos municípios da bacia do rio Araguaia como Araguaminas, Matrinchã, 
Ribeirãozinho e Araguainha possuem associações de pequenos produtores rurais, que 
são importantes atores sociais nos municípios em que estão constituídas. 

c) Associação Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio –
ASMUBIP 

A Associação Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio – 
ASMUBIP foi fundada em novembro de 1992, com a missão de articular as quebradeiras 
de coco do Bico do Papagaio para se organizar como mulheres e como trabalhadoras 
rurais com basicamente um projeto principal para cada área. 

� Projeto Mulher 

Esse projeto busca viabilizar o trabalho de organização e formação nos núcleos para 
ampliar a participação e o número de sócias de forma qualitativa, informar melhor o 
andamento do projeto e capacitar as sócias no seu gerenciamento, bem como aprofundar 
com as comunidades as discussões em torno de temas como saúde, educação, gênero, 
preservação do meio ambiente, agricultura familiar sustentável, a fim de que as mulheres 
sejam valorizadas e conquistem mais espaços na sociedade.  

Outro tema abordado refere-se às políticas públicas e participação nos Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável. Como parte do Projeto Mulher está 
sendo implementado o Projeto Quintal Medicinal que visa capacitar as coordenadoras e 
sócias quanto ao uso das plantas medicinais e da biodiversidade local.  

� Projeto Babaçu 

Esse projeto visa motivar as quebradeiras de coco na questão da proteção dos palmeirais 
e da preservação do meio ambiente; incentivar as mulheres a se estruturarem para 
defender a agricultura familiar e o extrativismo; e articular para que o preço da compra de 
amêndoas às quebradeiras seja mais atrativo e investir na diversificação do 
aproveitamento do coco babaçu a fim de aumentar a sua renda.  

Desde o início desse movimento, a preservação e o uso numa forma extrativista 
sustentável dos recursos naturais, especialmente da palmeira babaçu, são uma 
preocupação principal.  

Atualmente, a ASMUBIP é formada por 750 sócias, organizadas em 35 núcleos de base, 
abrangendo 11 municípios do Bico e divididas em três micro-regiões, estabelecidas pela 
coordenação da associação, é composta por 12 coordenadoras, trabalhadoras rurais. 

No campo de políticas públicas, a associação desenvolve atividades no sentido de cobrar 
e enviar propostas as autoridades competentes para implementação de políticas públicas 
voltadas para a agricultura familiar e em particular para as trabalhadoras rurais e 
quebradeiras de coco, assim como para a mudança na legislação tributária e ambiental. 
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d) ABIPA - Associação dos Apicultores do Bico do Papagaio 

A  Associação dos Apicultores do Bico do Papagaio, fundada em 1992, tem o propósito de 
articular os agricultores e agricultoras familiares do Bico do Papagaio para se organizarem 
em trono da criação de abelhas e comercialização de seus produtos e lutar pela 
conservação do meio ambiente e fortalecer a organização dos(as) agricultores(as) 
familiares. 

 

e) APA-TO - Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins  

Trata-se de uma ONG criada em 1992 por agentes da CPT e por lideranças do 
movimento sindical que apontavam a necessidade de fomentar o trabalho no campo 
produtivo através de tecnologias adaptadas à realidade local, como novo desafio após a 
luta pela conquista da terra. A APA-TO tem contribuído nas questões referentes à gestão 
e administração tanto da associação como do projeto babaçu e comercialização dos 
produtos e sub-produtos do babaçu, através de capacitações das coordenadoras, 
cantineiras, operadores e gerentes; construção participativa de metodologias de gestão 
num enfoque de promover a autonomia da associação.  

 

f) Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins - AMAT 

Fundada em 1977, é uma associação apartidária de cunho regional. Atualmente reúne 38 
prefeituras do Sul e sudeste do Pará, regiões que somam mais de 280 mil quilômetros 
quadrados e cerca de 1,2 milhão de habitantes. 

Em seus 29 anos, a AMAT assumiu o papel de defensora do desenvolvimento econômico, 
social e político da região e luta pela criação do Estado do Carajás. Ciente de que tempo 
do extrativismo predatório dos recursos naturais já passou, a Associação trabalha pelo 
fortalecimento da região, defendendo e buscando maiores investimentos em infraestrutura 
para a região. 

A Associação mantém, entre seus projetos estratégicos, a luta pela construção da 
hidrovia do Tocantins-Araguaia e para a melhoria dos sistemas de transportes aéreo, 
ferroviário e rodoviário. Além disso, estabeleceu parceria com o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) para a manutenção e ampliação dos 
assentamentos em toda a região; desenvolvendo ainda ações e projetos para a 
implementação da agricultura e da agroindústria, da eletrificação urbana e rural, da 
educação e da saúde em todos os municípios associados. 

A campanha turística para o Pólo de Turismo do Araguaia-Tocantins, é uma iniciativa que 
vem atender a necessidade de mudar a imagem degradante que se faz do Sul e sudeste 
do Pará ligadas às questões fundiárias, à criminalidade, ao desmatamento e outros 
fatores que denigrem o cenário da região. O efeito multiplicador do turismo tem um poder 
gerador de emprego muito mais intenso em relação a outras atividades, que minimizaria e 
muito a questão do desemprego. Nesse sentido, a AMAT desenvolve há anos um 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 101

programa de turismo para a região denominado Trilhas do Araguaia e Tocantins, com o 
objetivo de criar uma estrutura receptiva para gerar emprego e renda para a população. 

Entre outras rotas turísticas, especificamente na bacia do rio Araguaia, a AMAT 
desenvolveu e implementou a Rota das Águas, que inclui Conceição do Araguaia, 
Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras; e a Rota do Agronegócio, incluindo 
Pau D’Arco, Xinguara e Redenção, com o objetivo de criar uma estrutura receptiva na 
região. Ainda há os municípios cujas rotas ainda estão sendo implantadas mas cujo 
potencial turístico natural já atrai muitos turistas como Brejo Grande do Araguaia, Floresta 
do Araguaia, São João do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São Domingos do 
Araguaia e Piçarra. 

Na área social, a situação da infância e adolescência na região constitui o eixo principal 
de suas preocupações e ações, orientando-se, nesse sentido, através do princípio de que 
a cidadania começa a ser conquistada com a garantia a uma infância e a uma 
adolescência sadias e dignas. Por isso, em parceria permanente com o Unicef, a 
Associação também se empenhou na consolidação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) na região. 

Afinada com a modernidade dessa lei, apoiou, por exemplo, a criação e a implementação 
dos Conselhos Municipais de Direitos e dos Conselhos Tutelares da Criança e do 
Adolescente, previstos pelo ECA. Para isso, foram formadas equipes com advogados e 
assistentes sociais que assessoraram diretamente as prefeituras. 
Isto foi possível através da articulação da Amat com outras entidades ligadas à promoção 
da infância e adolescência no Pará. 

 

g) Associação Brasileira de Reforma agrária – ABRA 

A ABRA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1967 e 
efetivamente instalada em 1969. Ganhou grande destaque nos duros tempos da ditadura 
Militar, dedicando-se, nos seus 35 anos de vida, à causa da Reforma Agrária. 

A ABRA se propõe a tirar do papel este Plano, dando consequência prática às históricas 
bandeiras dos trabalhadores rurais brasileiros. Uma Reforma Agrária sintonizada com 
uma nova realidade econômica e social, mas com clareza de objetivos e de metas a 
alcançar. Para isso, é preciso garantir às instituições públicas encarregadas da Reforma 
Agrária, as condições financeiras, humanas e organizacionais necessárias para que 
possam cumprir esses compromissos, pois o País tem pressa em resgatar a cidadania do 
homem e da mulher do campo, redistribuir a renda concentrada, promover a justiça social, 
desenvolver os assentamentos agrários e a agricultura familiar, defender o meio 
ambiente, proteger as nossas crianças e nossos adolescentes do trabalho aviltante, 
extirpar o trabalho escravo tragicamente ainda existente e elevar o padrão educacional e 
cultural no meio rural brasileiro.  

Nesse início do século XXI, a ABRA reivindica um novo projeto de Nação – democrático, 
desenvolvido e socialmente justo. Com atuação histórica nos estados do Pará, Mato 
Grosso e Goiás, recentemente a ABRA passou a agir também em Tocantins. 
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h) Coomigasp – Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada 

A COOMIGASP – Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada,  
sucessora da COOGAR – Cooperativa dos Garimpeiros de Serra Pelada, fundada em 27 
de dezembro de 1983, que em 15 de dezembro de 1988 mudou sua razão social para 
COMGASP – Cooperativa Mista de Garimpeiros de Serra Pelada, é sociedade 
cooperativa por quotas de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, que congrega os 
garimpeiros da sua área de ação. 

Com sede em Serra Pelada, Curionópolis – PA e cerca de 32 mil associados, a 
COOMIGASP tem como objetivo, retomar a atividade de exploração de minério no 
garimpo de Serra Pelada de forma mecanizada, priorizando a segurança e investindo em 
tecnologia, proporcionando aos seus associados uma participação nos lucros da 
exploração, recentemente a COOMIGASP estabeleceu uma regional em Xinguara, que 
terá atuação em municípios como Sapucaia, Piçarra, Pau D’ Arco, Rio Maria entre outros. 

 

i) COOPTER - Cooperativa de Trabalho , Prestação de Serviços, Assistência Técnica e 
Extensão Rural 

Trata-se de uma cooperativa que  trabalha especificamente com assessoria técnica a 
agricultores familiares no estado do Tocantins. Participou da mobilização contrária à 
implantação da BR-242, conhecida como Transbananal. 

 

3.4.5 - Indigenistas, Igrejas, Movimentos Sociais e Outros 

a) Conselho Indigenista Missionário – CIMI 

Organismo vinculado à CNBB, tem como missão assessorar a organização dos povos 
indígenas, comunidades e organizações indígenas, intervindo na sociedade brasileira 
aliado aos povos indígenas, fortalecendo o processo de autonomia desses povos na 
construção de um projeto alternativo, pluriétnico, popular e democrático, valorizando o 
protagonismo e os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. 

Com sede nacional em Brasília, o CIMI possui regionais, entre outros locais, em Cuiabá, 
Belém e Palmas, com forte atuação em defesa dos povos indígenas em todo território 
nacional, com destaque no caso específico dos povos localizados na bacia do Araguaia e 
Tocantins.  

 

b) Centro de Pastoral para Migrantes – CPM 

É a ação global organizada e articulada pela Igreja a serviço das pessoas que migram e 
necessitam de assistência e de promoção humana. 
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O serviço tem como objetivo acolher com dignidade e prestar apoio aos moradores da 
comunidade que estão em situação de risco pessoal e social e ofertar um serviço de 
permanência com dignidade, serviços básicos, desenvolver atividades de convivência, 
sócio-educativas e atividades com fins de inclusão social. 

O CPM tem atuado em diversas áreas na bacia do Araguaia, incluindo o combate ao 
trabalho escravo ou degradante, denunciando casos como os que ocorreram em 2008 no 
município de São Félix do Araguaia. 

 

c) Comissão Pastoral da Terra – CPT 

A Comissão Pastoral da Terra, que possui sede nacional em Goiânia, tem suas linhas de 
atuação ligadas aos trabalhadores rurais e suas organizações. Em suas atividades são 
priorizadas ações relacionadas à questão fundiária, envolvendo a agroecologia, recursos 
hídricos e o meio ambiente. 

Além de sedes regionais em Goiás (Goiânia), Pará (Belém) e Mato Grosso (Cuiabá), ente 
outros estados, a CPT tem uma regional Araguaia/Tocantins com sede em Araguaína 
devido à importância da questão agrária nessa região. Entre outras lutas, destaca-se a 
atuação da CPT Araguaia/Tocantins contra o trabalho escravo nessa região do país. 

 

d) Movimento de Mulheres Camponesas – MMC 

Trata-se de uma organização composta por mulheres camponesas, ou seja, agricultoras, 
arrendatárias, meeiras, ribeirinhas, posseiras, bóias-frias, diaristas, parceiras, 
extrativistas, quebradeiras de coco, pescadoras artesanais, sem terra, assentadas, 
pertencem à classe trabalhadora, lutam pela causa feminista e pela transformação da 
sociedade.  

O Movimento é organizado em dezoito estados brasileiros, incluindo Pará, Mato Grosso, 
Tocantins e Goiás. Resiste no campo às consequências econômicas, políticas, sociais e 
culturais do projeto capitalista e patriarcal que intensifica a exploração de trabalhadoras e 
trabalhadores, aumentando a violência e a discriminação contra as mulheres.  

Há mais de vinte anos se constrói um Movimento autônomo, democrático, popular, 
feminista e de classe, na perspectiva socialista. Nesse período, organizou-se, lutou e 
conquistou o reconhecimento da profissão de trabalhadora rural, o salário maternidade, a 
aposentadoria da mulher da roça aos 55 anos, entre outros. Continua lutando por saúde 
de qualidade, pela construção de novas relações sociais e de gênero, por políticas 
públicas que atendam aos interesses das camponesas e camponeses e pelo fim de todas 
as formas de violência e opressão.  
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e) MST/MT – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST tem suas ações voltadas para 
ampliação de Projetos de Assentamentos da Reforma Agrária, e mobilizações sociais no 
campo. 

Atua em diversas regiões do país, consolidando-se como importante interlocutor dentre os 
interesses de populações rurais junto à política nacional. O movimento teve sua maior 
consolidação a partir do inicio da década de 1990. 

O MST possui sede nas capitais do estados e outras cidades que possam ter alguma 
relação com municípios situados na bacia do rio Araguaia, atuando de forma articulada 
com outros movimentos sociais tais como a CPT, o MPA e o MAB. 

 

f) Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB 

Resultado direto da luta das populações atingidas por barragens a partir da década de 
1970 por indenizações justas e reassentamentos em um primeiro momento, o Movimento 
de Atingidos por Barragens - MAB logo evoluiu para o questionamento de construção de 
barragens e hoje atua como movimento reivindicatório e político em todo o território 
nacional lutando não apenas pelos direitos da população atingida, mas sim por outro 
modelo energético. 

Desse modo, apesar do rio Araguaia encontrar-se atualmente livre de aproveitamentos 
hidrelétricos, o MAB já demonstrou sinais claros de que poderá lutar contra a implantação 
de barragens nesse rio. Nesse sentido, foi constatado que o MAB já iniciou campanha 
contra barragens do baixo Araguaia, como do aproveitamento Santa Isabel, alertando 
através de diversos meios como em sua página na internet, que essa obra, além de afetar 
populações que serão retiradas compulsoriamente da região e sítios arqueológicos que 
ficarão submersos, incluindo pinturas rupestres, ainda vai afetar áreas onde, 
provavelmente, estão escondidas as ossadas de guerrilheiros do PCdoB mortos na 
Guerrilha do Araguaia. 

 

g) Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA 

Criado em 1996, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) propõe-se a desenvolver 
uma agricultura baseada no trabalho familiar, na policultura e na agroecologia, com 
presença nos seguintes estados: Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Ceará, Sergipe, 
Alagoas, Rio Grande do Norte, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. 

Em diversos estados, o MPA está realizando marchas, bloqueio de estradas, 
manifestações e acampamentos, além de elaborar uma pauta de reivindicações a ser 
apresentada ao governo federal. O alvo principal são as multinacionais — Monsanto, 
Cargill, Sygenta, Basf, Bayer, Nestlé, Danone, Aracruz, dentre outras. 
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No período de 27 a 30 de março último, o MPA, juntamente com outros movimentos como 
o MAB e MST, foi um dos articuladores da Jornada Nacional contra o Agronegócio e em 
Defesa da Agricultura Camponesa, sendo um dos resultados a publicação de uma medida 
provisória garantindo a renegociação da dívida dos pequenos agricultores. 

 

h) Outras organizações populares. 

Além das organizações e de movimentos sociais citados anteriormente, outras também 
podem desempenhar um papel importante como atores sociais, seja de âmbito nacional 
como o Movimento de Trabalhadores da Agricultura – MTA, a Via Campesina, a Pastoral 
da Juventude Rural – PJR e outros; seja de atuação regional ou local, como diversas 
outras que atuam em apenas uma região ou até mesmo em um município específico. 

3.4.6 - Governamentais 

a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA é uma autarquia federal 
criada no ano de 1970, com os objetivos de concretização de planos e projetos de 
reforma agrária, realizar o cadastro nacional de imóveis rurais bem como administrar as 
terras públicas da União. 

 

b) Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais – IBAMA 

Como o rio Araguaia é interestadual, os aproveitamentos hidrelétricos que porventura 
venham a ser licenciados no seu curso principal terão, como órgão ambiental 
responsável, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais – IBAMA.  

Ao longo de seus 19 anos de história o IBAMA vem dando respostas concretas aos 
desafios que se colocam. Já em 1992 foi criado o Ministério do Meio Ambiente e, durante 
a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – Rio 92, 
foram lançadas três das principais Convenções internacionais de meio ambiente: de 
Mudanças Climáticas, da Diversidade Biológica e da Desertificação. O aprimoramento do 
arcabouço legal também reflete a importância crescente da agenda ambiental no País. 
Em 1997 foi aprovada a chamada Lei das Águas, em 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, 
em 1999, a lei que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, em 2000, a 
que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e em 2006, a Lei de 
Gestão de Florestas Públicas. 

O IBAMA coloca-se hoje como uma instituição de excelência para o cumprimento de seus 
objetivos institucionais relativos ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade 
ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e 
controle ambiental. 
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c) Fundação Nacional do Índio – FUNAI 

A Fundação Nacional do Índio - FUNAI é o órgão do  governo brasileiro que estabelece e 
executa a Política Indigenista no Brasil, dando  cumprimento ao que determina a 
Constituição de 1988.  

Na prática, significa que compete  à FUNAI promover a educação  básica aos índios, 
demarcar, assegurar e proteger as terras por eles tradicionalmente  ocupadas, estimular o 
desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas.  A Fundação 
tem, ainda, a  responsabilidade de defender as  Comunidades Indígenas, de despertar o 
interesse da sociedade nacional pelos índios e suas causas, gerir o seu patrimônio e 
fiscalizar as  suas terras, impedindo as ações predatórias de garimpeiros, posseiros, 
madeireiros e  quaisquer outras que ocorram dentro de seus limites e que representem 
um risco à vida e à  preservação desses povos. 

A FUNAI é integrada por um Edifício - Sede, 45 Administrações Regionais, 14 Núcleos de 
Apoio Indígena e o Museu do Índio no Rio de Janeiro, 10 Postos de Vigilância e 344 
Postos Indígenas, distribuídos em diferentes pontos do País. Localizada em Brasília, a 
sede compreende  Presidência, Procuradoria Geral, Auditoria, três Diretorias, quatro 
Coordenações Gerais  e treze Departamentos. 

 

d) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado em 13 de janeiro de 1937 
pela Lei nº 378, no governo de Getúlio Vargas. Posteriormente, em 30 de novembro de 
1937, foi promulgado o Decreto-Lei nº 25, que organiza a “proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional”. O IPHAN está hoje vinculado ao Ministério da Cultura. 

A criação da Instituição obedece a um princípio normativo, atualmente contemplado pelo 
artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, que define patrimônio 
cultural a partir de suas formas de expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, edificações 
e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e dos conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 

3.5 - Canais de Participação 

A partir da década de 80, com a intensificação de movimentos sociais e com a 
promulgação da Constituição de 1988, estabeleceram-se no país conselhos municipais de 
gestão participativa de recursos públicos. Desde então, muito se tem debatido acerca das 
especificidades sociológicas que tal realidade social impõe. 

Alguns autores revelam que os mecanismos de implementação de conselhos — saúde, 
educação, meio ambiente, rural dentre outros — tornaram-se mediadores de disputas por 
recursos públicos e passaram a representar uma inovação (ABRAMOVAY, 2001) tanto a 
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um possível desenvolvimento da sociedade brasileira como a uma possível consolidação 
da democracia representativa.  

No caso da bacia do Araguaia, foi identificada a existência do Conselho Gestor de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia, constituído por 
representantes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e dos estados de Tocantins, 
Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará e Distrito Federal. A meta principal do colegiado é 
acompanhar e implementar os programas contidos no Plano Estratégico de Recursos 
Hídricos da Bacia, aprovado recentemente pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

No mesmo sentido, os comitês de bacias hidrográficas, bem como os comitês de sub-
bacias, têm se constituído em um importante canal de acesso a políticas e discussões 
públicas acerca das necessidades e operações concernentes às bacias. Entretanto, 
devido à sua complexidade, até o momento não foi constituído o Comitê de Bacia 
Hidrográfica do rio Araguaia, algo que serviria como um canal de participação natural para 
o processo de discussão e tomada de decisão estratégica da bacia em questão. 

Além deste Conselho citado, alguns municípios (principalmente os maiores) como Barra 
do Garças, Redenção e Araguaína possuem Conselhos constituídos de educação e de 
saúde principalmente. Nos municípios menores, a constituição de Conselhos Municipais 
ainda não está consolidada. 

3.6 - Potenciais Conflitos 

Com base nos levantamentos realizados anteriormente, ou seja, na identificação de 
conflitos existentes e dos respectivos atores, assim como campo de atuação, e 
considerando ainda o conhecimento obtido ao longo do presente estudo, o presente item 
apresenta os potenciais conflitos na bacia do rio Araguaia. 

a) Disputa por Terras 

A disputa por terra entre diversos grupos de interesses como posseiros e grileiros é uma 
das principais causas de conflitos em determinadas regiões da bacia do rio Araguaia e 
certamente a implantação de aproveitamentos hidrelétricos seria mais um fator nesse 
conflito. Por conflitos entendem–se ações de resistência e enfrentamento tanto pela 
posse, uso e propriedade da terra por diversos grupos. Conforme verificado na 
caracterização, em alguns trechos da bacia do Araguaia o processo de ocupação foi 
marcado por intensos conflitos de terras, com muitos registros para algumas regiões 
específicas como Bico do Papagaio, além de outras regiões nos estados do Pará e do 
Tocantins. 

Utilizando-se os registros mais recentes que a Comissão Pastoral da Terra (CPT) possui 
com relação a conflitos de terra, constata-se que determinadas regiões, como no sudeste 
do Pará, estão entre as que apresentam os maiores índices, com 2.858 famílias em áreas 
de conflito. Em 2006, quatro municípios dessa região da bacia registram mais de 400 
famílias em conflitos. Além dessa região, alguns municípios de Tocantins, principalmente 
da região do Bico do Papagaio, também apresentam elevado número de famílias em 
conflito por terra.  
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Por outro lado, as regiões mais ao Sul da bacia, que incluem parcelas dos estados de 
Mato Grosso e Goiás, apresentam municípios com pouco histórico de conflitos pelo uso 
da terra.  

Deve-se ressaltar que nos últimos anos a ocupação através de acampamentos de sem 
terras tornou-se uma das formas mais utilizadas de reivindicar terra no Brasil e, 
consequentemente, pressionar o governo e dar visibilidade ao movimento. 

Atores Envolvidos: Posseiros x Grileiros x Empreendedores 

 

b) Atividades de Mineração 

Outra fonte de conflitos em algumas regiões da bacia do rio Araguaia refere-se à relação 
entre agricultores, ambientalistas e as atividades de mineração.  

Isso ocorre porque a bacia hidrográfica do rio Araguaia apresenta não só uma vocação 
para exploração de atividades de mineração, com jazidas em exploração e reservas 
potenciais dentro das grandes províncias minerais, mas também um histórico de 
atividades relacionadas à extração mineral significativo em seu processo de ocupação, 
sendo que em determinadas regiões, essa atividade acabou motivando conflitos por uso 
de terra.  

Uma das regiões em que esses conflitos podem emergir de alguma forma é no Pará, em 
decorrência da atuação da cooperativa de garimpeiros de Serra Pelada - COOMIGASP 
em municípios como Sapucaia, Piçarra, Pau D’Arco, Rio Maria e Xinguara, depois de 
estabelecer uma regional neste último. 

Além do Sudeste do Pará, outras regiões sujeitas a esses conflitos são as seguintes: 

• Província Centro-Norte de Goiás, localizada na região do Alto-Médio Araguaia, na 
região que abrange as cabeceiras do rio Crixás-Açu e do rio do Peixe, boa parte da 
extensão dos rios Vermelho, Claro e Caiapó, com destaque para os municípios de 
Amorinópolis, Sanclerlândia, Piranhas e Goiás, onde existe exploração de diversas 
substâncias minerais, como níquel (minas e depósitos), ouro (garimpos), estanho 
(garimpos e depósitos), diamante (garimpos), amianto (minas e depósitos), manganês 
(minas e depósitos), cassiteria (garimpos e depósitos), areia, argila berilo, esmeralda 
e água marinha (garimpos); 

• Província Diamantífera do Leste do Mato Grosso, na região do Alto Mortes e Alto rio 
Garças, que abrange os municípios de Pontal do Araguaia, Tesouro, Torixoréu, entre 
outros. Embora se encontre, em grande parte, paralisada por esgotamento dos 
depósitos, a extração é dominantemente de diamante e ouro na forma de garimpo; 

• Extração de diamantes com dragas no Rio Araguaia, na altura da APA do Encantado, 
municípios de Torixoréu (MT) e Baliza (GO). 

Desse modo, a crescente exploração de minérios em algumas regiões merece atenção 
pela demanda de água dessas atividades, além do alto potencial de gerar conflitos, já que 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 109

contra essa atividade costumam se manifestar movimentos sociais e ambientalistas 
devido à degradação ambiental que a mineração costuma causar nas áreas em que 
atuam. 

Atores Envolvidos: Empresas de Mineração x Ambientalistas x Empreendedores/ 
Ministério de Minas e Energia. 

 

c) Potencial Turístico 

Conforme constatado na caracterização, o potencial turístico da bacia do rio Araguaia é 
muito alto e tem, na utilização das praias dos rios como lazer, e nos locais de beleza 
cênica como serras, cavernas, cachoeiras e matas, o seu principal atrativo. 

Esses aspectos aparecem consolidados no Plano Estratégico de Recursos Hídricos da 
bacia dos rios Tocantins e Araguaia, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas – 
ANA, onde foram identificados os roteiros turísticos contemplados no “Programa de 
Regionalização do Turismo”, do Ministério do Turismo para que, posteriormente, fosse 
realizado levantamento dos roteiros e atrações turísticas nas secretarias estaduais, 
procedendo cruzamento das informações dos governos federal e estadual. 

Após o diagnóstico elaborado para o presente estudo, os roteiros ou atrações turísticas 
foram identificados e hierarquizados de acordo com os usos dos recursos hídricos 
segundo sua potencialidade turística a partir da metodologia sugerida pelo “Programa de 
Regionalização do Turismo” que, por sua vez, surgiu da adaptação das metodologias 
utilizadas pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e pelo Centro Interamericano de 
Capacitação Turística (Cicatur). 

Constatou-se que a bacia do rio Araguaia apresenta áreas com potencial turístico 
importantes como a região da Ilha do Bananal, as praias e ainda outros pontos 
específicos nas proximidades do rio Araguaia, que devem entrar em conflito com a 
inserção de aproveitamentos hidrelétricos e outros grandes empreendimentos como a 
hidrovia Araguaia-Tocantins e os grandes projetos de irrigação. 

O rio Araguaia possui um elevado potencial turístico desde a nascente, na divisa dos 
estados de Goiás e Mato Grosso, passando por Tocantins e Pará, até desembocar no rio 
Tocantins. No período de baixa das águas - que vai de abril a setembro -, surgem 
inúmeras praias ao longo do rio, atraindo turistas todos os anos, o que movimenta a 
economia dos municípios ribeirinhos e vizinhos. A possível perda dessas áreas por 
ocasião da construção de reservatórios constitui potencial conflito pelo uso do recurso.  

As praias, podem ser encontradas ao longo de toda a extensão do rio Araguaia no 
período de estiagem. As sedes municipais situadas às margens do rio, geralmente, 
guardam a faixa de areia para a recreação, instalando bares e restaurantes rústicos beira-
rio. As praias são visualizadas nas sedes municipais, ou próximas delas, de Baliza, 
Torixoréu, Aragarças, Araguaiana, Aruanã, Cocalinho, povoado de Luis Alves, em São 
Miguel do Araguaia, São Félix do Araguaia, Luciara, Santa Terezinha, Caseara, Santa 
Maria das Barreiras, Araguacema, Conceição do Araguaia, Pau D’Arco, Araguanã, São 
Geraldo do Araguaia, Xambioá e Araguatins. Próximo à sede de Barra do Garças, onde 
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está a foz do rio Garças, ocorre a denominada Praia Arara, formada nesse segundo curso 
d`água.  

Nos meses mais secos, principalmente em julho, várias cidades realizam os “festivais de 
praia”, atraindo turistas das partes centrais de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. 
Araguainha, Barra do Garças, São Félix do Araguaia e Tesouro são alguns dos 
municípios que promovem os festivais. 

Os locais de praias isoladas, isto é, distantes de sedes ou nucleações, algumas vezes, 
possuem uma pousada por perto. Hotéis-fazenda também são encontrados nas 
proximidades do rio Araguaia.  

A Agência Ambiental do Estado de Goiás, em especial, estabelece normas para 
instalação de acampamentos, caça e pesca no rio Araguaia, em particular no período de 
águas baixas. 

Em Aruanã, no estado de Goiás, as praias fluviais contam com barracas para venda de 
bebida, alimentação e aluguel, local para banho demarcado com limite de segurança, 
salva-vidas, segurança policial, coleta de lixo, transporte de barco para a praia quando ela 
se situa na margem oposta à cidade, local para estacionamento de veículos e camping. 

 

 

 

 
Figura 3-3: Aruanã/GO - Acampamento do Sindigoiânia - 07/2008 

 

Os acampamentos se multiplicam em locais isolados longe dos centros urbanos, onde 
haja praia com água rasa para o banho. A população e os turistas chegam até esses 
locais através, prioritariamente, da utilização de barcos com motor de popa. 
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Figura 3-4: Aruanã/GO - Porto - 07/2008 

 

Nesses acampamentos rústicos, as barracas são basicamente construídas com folhas de 
babaçu (abundante em toda região). Nas ilhas próximas a cidades, fazendas ou 
povoados, os acampamentos possuem até energia elétrica, mas, quando isso não é 
possível, é utilizado motor a diesel para iluminação e refrigeração de bebidas e alimentos 
ou, neste último caso, apenas gelo. 

Nas praias regulamentadas pelas prefeituras, o lazer é acessível a todas as pessoas, 
enquanto nos acampamentos particulares os freqüentadores são convidados ou fazem 
parte de clubes, associações ou ainda, se organizam para a montagem e a desmontagem 
dos acampamentos (obrigatória para não poluir o meio ambiente). 

O rio Araguaia e as belezas naturais de seu entorno são anunciados pelos setores 
turísticos dos quatro Estados integrantes de sua bacia como uma das principais regiões 
ecoturísticas do país. Mas, as ações concretas para sua conservação e o 
desenvolvimento do turismo sustentável ainda são reduzidos, sendo carentes a 
fiscalização sobre os recursos ambientais e o disciplinamento das atividades econômicas 
no entorno do rio. De modo geral, a vasta região atravessada pelo rio Araguaia não conta 
com infra-estrutura adequada à recepção de turistas, oferecendo, muitas vezes, serviços 
precários. 

Todavia, porções da bacia vêm sendo alvo de políticas públicas voltadas para dotar os 
municípios com potencial turístico de condições técnicas e organizacionais, fortalecer o 
desenvolvimento da atividade vocacional turística, disponibilizar informações sobre 
diversas áreas de crédito e despertar para a qualificação dos equipamentos, produtos e 
serviços turísticos oferecidos pelas comunidades. 

Diversos roteiros turísticos, associados ou não ao rio Araguaia, foram definidos pelos 
Estados integrantes da bacia, conforme descrito a seguir.  

Em Goiás os atrativos foram ordenados pela Agência Goiana de Turismo (Agetur), 
denominados:  

- Caminho do Sol: engloba os municípios de Araguaiana, Aragarças, Aruanã, 
Bandeirantes e o povoado de Luís Alves (município de São Miguel do Araguaia); 
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Segundo a Agetur, na temporada de praias, o rio Araguaia é visitado por mais de 
150 mil pessoas; 

- Caminho do Ouro: compreendendo a cidade de Goiás Velho, Patrimônio Histórico 
e Cultural da Humanidade. 

No estado do Mato Grosso, a Secretaria de Desenvolvimento do Turismo (Sedtur) definiu 
o seguinte pólo turístico associado às praias do rio Araguaia: Centro Leste Mato-
Grossense e Vale do Araguaia, abrangido por Barra dos Garças, Alto Araguaia, 
Cocalinho, Luciára, São Félix do Araguaia e Santa Terezinha. Algum desses municípios, 
conforme ressaltado no item Recreação, realizam, todos os anos durante o inverno, os 
festivais de praia.  

O Estado também oferece o turismo de aventura na serra do Roncador. Esta é o divisor 
de águas dos rios Araguaia e Xingu e forma-se nas imediações dos rios das Mortes e 
Kuluene, estendendo-se por mais de 800 km, até a divisa de Mato Grosso com o Pará. 
Suas cadeias montanhosas recebem nomes regionais, tais como serra Azul, serra dos 
Araés e serra dos Coroados. No entorno da serra Azul, no município de Barra do Garças, 
foram criados o Parque Estadual da Serra Azul e a APA do Pé da Serra Azul. O local 
conta com cachoeiras, sítios paleontológicos e arqueológicos.  

O estado do Tocantins definiu as seguintes regiões turísticas relacionadas ao rio 
Araguaia:  

- Bico do Papagaio: região localizada na confluência entre os rios Araguaia e 
Tocantins, onde ocorre a transição do Cerrado para a Floresta Amazônica.  Os 
municípios que drenam para a bacia do Araguaia inseridos na área são: Araguaína, 
Araguanã, Araguatins e Xambioá;  

- Lagos: região de praias às margens do rio Araguaia, com flora formada pela 
transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônia, sendo propícia à pesca esportiva, 
aos passeios náuticos e às caminhadas ecológicas. Os municípios desse roteiro 
são Araguacema, Caseara, Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão.  

Além das regiões turísticas, Tocantins conta com o denominado Complexo Turístico do 
Araguaia, localizado ao Norte da Ilha do Bananal, na confluência dos rios Araguaia, 
Javaés e Côco, desdobrado em pólos ecoturísticos, dentre os quais se destaca o Cantão 
ou Côco-Javaés, com 89.150,95 ha, situado no município de Pium. 

Atores Envolvidos: População da região / setores de turismo municipais e estaduais / 
Ministério de Meio Ambiente x Ministério de Minas e Energia / empreendedores x setor de 
turismo. 

 

d) Atração de População 

Ao mesmo tempo em que a implementação de aproveitamentos hidrelétricos cria novas 
oportunidades de empregos diretos e indiretos, as empreiteiras acabam trazendo um 
contingente de trabalhadores (especializados e não) que habitarão os alojamentos e vilas 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 113

residenciais, principalmente em locais distantes de qualquer núcleo urbano, como é o 
caso da maioria dos aproveitamentos inventariados na bacia do Araguaia.  

Além dos trabalhadores diretamente envolvidos nas obras, haverá uma atração de um 
contingente de prestadores de serviço e comerciantes autônomos significativo em regiões 
que até o momento são muito pouco habitadas. 

Essa atração de população pode ocasionar um aumento de criminalidade (por parte de 
população atraída que não encontra serviço esperado), de atividades de caça e pesca 
ilegais e de prostituição, gerando além do choque cultural entre os novos moradores e a 
população que mora no local hoje em dia, aumento da demanda por maior policiamento. 

Atores Envolvidos: população e organismos locais x população atraída pelo 
empreendimento. 

 

e) Relocação Compulsória da População  

A inundação das terras agricultáveis, devido à implementação de usinas hidrelétricas, 
costuma demandar a relocação compulsória da população local, em especial de 
agricultores de pequenas propriedades que, apoiados por organizações de caráter 
regional ou nacional que trazem uma prática de muitos anos de resistência contra esses 
aproveitamentos, como o MAB – Movimento dos Atingidos pelas Barragens, costumam 
entrar em conflito direto com empreendedores caso a situação não seja solucionada a 
contento. 

Os argumentos contrários à presença dos aproveitamentos hidrelétricos vão desde a 
preocupação com a desestruturação social que causam na vida das famílias afetadas, até 
a questão da preservação ambiental dessa região, discurso incorporado pelas entidades 
que se opõem a projetos dessa natureza. 

Pode-se ter uma idéia da magnitude de conflito dessa natureza através das experiências 
de implantação de aproveitamentos hidrelétricos tanto em bacias próximas, como a do rio 
Tocantins, como no início do processo de licenciamento de aproveitamentos da própria 
bacia do rio Araguaia. Em 1999, entre os grupos que se opunham formalmente à 
construção da UHE de Couto Magalhães durante a audiência pública estavam os 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Santa Rita do Araguaia (GO) e Alto Araguaia 
(MT), as cidades atingidas (ALVES, J.M. 2006). Outro aproveitamento que também tem 
encontrado fortes resistências por parte da população local que será afetada diretamente 
é a UHE Santa Isabel, no trecho a jusante do rio Araguaia. 

Evidentemente, não se pode determinar que novos aproveitamentos hidrelétricos na 
região tenham o mesmo histórico de conflitos, mas certamente esse conflito não poderá 
ser negligenciado durante o licenciamento de eventuais aproveitamentos hidrelétricos na 
bacia do rio Araguaia. 

Atores Envolvidos: População atingida, MAB x empreendedores, ANEEL e Ministério de 
Minas e Energia. 
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f) Povos Indígenas 

Segundo critérios étnico-culturais, o contexto macrorregional do Araguaia abrange uma 
área ainda mais ampla que sua bacia hidrográfica, incluindo a maioria das sociedades 
indígenas do cerrado. Especificamente na bacia do rio Araguaia, existem 27 terras 
indígenas, incluindo os seguintes povos: Xavante, Bororo, Tapuia, Karajá, Avá, Javaé, 
Karajá, Krahô-Kanela, Tapirapé, Kayapó, Guarani, Aikewar e Apinayé 

Muitos desses povos tem uma história rica de resistência ao processo de ocupação da 
população branca ao longo da história, com destaque, no caso da bacia do Araguaia, para 
os Xavante, os Bororo e os Karajá. 

Os Xavante são um dos povos indígenas com maior população no Brasil, com mais de 
10.000 e que encontram-se atualmente estabelecidos principalmente nas Terras 
Indígenas da bacia do rio das Mortes, afluente da margem esquerda do Araguaia, no seu 
trecho sudoeste. Por sua ligação com os recursos hídricos, suas aldeias são sempre 
próximas aos cursos d’água. Com uma longa história de contato interétnico, alternaram 
contatos com os não-indígenas: ora eram mais intensos, ora eles se refugiavam, 
aproveitando para se reorganizarem social e demograficamente. Devido à construção da 
imagem belicosa, este povo indígena ganha um aspecto presente até hoje: a visibilidade. 
Certamente, os Xavante são um dos mais conhecidos e expressivos grupos indígenas 
brasileiros. Sua resistência aos chamados projetos de desenvolvimento como a hidrovia 
ou aproveitamentos hidrelétricos já se manifestaram de forma bastante contundente nos 
últimos anos. 

Outro povo indígena importante na bacia são os Bororo, cujo território tradicional atingia a 
Bolívia à Oeste, o centro-sul goiano, ao Leste, os formadores do rio Xingu delimitavam o 
Norte e o Sul do território dos Bororo localizava-se nas proximidades do rio Miranda. 
Merece destaque para a bacia do rio Araguaia a chamada terceira etapa do processo 
histórico de contato desse povo indígena com a sociedade nacional, quando ocorreu a 
pacificação dos Bororo que ocupam tradicionalmente a bacia hidrográfica do rio Araguaia, 
especialmente as regiões do rio das Mortes, rio das Garças e o próprio rio Araguaia. 
Esses grupos eram extremamente arredios e foram os últimos a aceitar a presença do 
Estado Nacional em suas regiões, assim como a submeter-se às políticas indigenistas 
oficiais. Nesse processo, a presença salesiana acabou sendo importante instrumento de 
pacificação dos Bororo, provocando mudança cultural nesse povo. Devido a forte relação 
com recursos hídricos, os Bororo reivindicaram a sua inclusão no Estudo de Impacto 
Ambiental da hidrovia Araguaia-Tocantins. 

Destaque também para o povo indígena Karajá, cujas aldeias estão sempre próximas ao 
curso do rio Araguaia, sendo esse rio a principal referência mítica, espacial e social 
utilizada pelos indígenas. A maior parte de suas aldeias está na ilha do Bananal, a maior 
ilha fluvial no mundo, localizando-se estas próximas aos recursos hídricos disponíveis 
nesse território, tais como lagoas e afluentes dos rios Araguaia e Javaé. Habitantes 
imemoriais das margens do rio Araguaia, os Karajá tem como principal fonte protéica e de 
alimentação os peixes dos rios e lagos que se formam na ilha do Bananal. Atualmente, a 
resistência dos Karajá manifesta-se pela inserção deste povo na política municipal na 
região do Araguaia, pelo turismo em suas aldeias e pela venda de pescados, ainda feita 
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de forma artesanal, de forma particular pelas famílias, sem maior organização. A 
organização dos Karajá, portanto, está intimamente associada ao rio Araguaia. 

Além desses povos citados, os outros, cada um ao seu modo, também possuem relação 
com a terra e os recursos hídricos dessa bacia. 

Desse modo, a implantação de aproveitamentos hidrelétricos ao longo do rio Araguaia 
certamente provocará novos conflitos com os povos indígenas que possuem histórico de 
resistência na bacia hidrográfica do rio Araguaia. 

Atores Envolvidos: Povos Indígenas, FUNAI x empreendedores, ANEEL e Ministério de 
Minas e Energia. 

 

g) Atividades Pesqueiras 

A realização de atividade pesqueira, seja de subsistência, amadora ou profissional, é uma 
das principais características da bacia do rio Araguaia que podem gerar conflitos 
relacionados aos usos da água. 

Para identificar como até que ponto a inserção de aproveitamentos hidrelétricos pode 
gerar conflitos com atividades pesqueiras, foi utilizado o estudo desenvolvido para Plano 
Estratégico de Recursos Hídricos da bacia dos rios Tocantins e Araguaia da Agência 
Nacional de Águas – ANA. 

Conforme visto na caracterização, no rio Araguaia ocorre estratificação em virtude da 
proibição da pesca profissional nos estados de Mato Grosso, Goiás e Tocantins, sendo 
que a organização dos pescadores profissionais está restrita ao Submédio e Baixo 
Araguaia, na margem esquerda, correspondente ao estado do Pará (PROJETO 
BRA/90/005, 1995). No Alto e Médio Araguaia (acima da Ilha do Bananal), a pesca é 
praticada principalmente por pescadores amadores. 

Quando se considera a inserção de aproveitamentos hidrelétricos com formação de 
reservatórios, o maior problema decorre do fato de que o impacto desses 
aproveitamentos sobre os pescadores muitas vezes é de mitigação mais difícil, já que o 
pescador depende exclusivamente do rio em sua configuração original, ou seja, com 
ambiente lótico. As mudanças no hábitat dos peixes fazem com que as espécies mais 
valorizadas, que vivem em corredeiras, tendem a desaparecer. Nestes casos, nem 
mesmo a reposição de peixes poderia solucionar adequadamente. 

Desse modo, as mudanças no rio, relacionadas com a implantação e operação das 
usinas, pode comprometer a eficácia de muitos elementos do conjunto do conhecimento 
dos pescadores, principalmente no que diz respeito a técnicas de pesca e a localização 
dos pontos de maior piscosidade, de forma que pode reduzir os ganhos que os 
pescadores têm em sua atividade. 

Outro conflito relacionado às atividades pesqueiras refere-se às populações indígenas 
que utilizam bastante a pesca e, certamente esse aspecto seria mais um elemento para 
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intensificar o conflito relacionado à implantação de aproveitamentos hidrelétricos na bacia 
do rio Araguaia. 

Além disso, reservatórios artificiais servem como atrativo e estímulo para a prática da 
pesca amadora ou esportiva. O crescimento da pesca amadora reduz a quantidade de 
peixes e a renda do pescador profissional. 

Com base na localização das colônias de pescadores, das Terras Indígenas e dos 
municípios que possuem aquicultura, foi verificado que as áreas com maior potencial de 
conflito referente às atividades pesqueiras referem-se, principalmente, aos municípios do 
trecho médio-baixo Araguaia, além do trecho da margem direita do rio Araguaia no seu 
trecho mais alto. 

Atores Envolvidos: Pescadores (pescadores profissionais, pescadores indígenas, 
pescadores esportivos, pescadores de subsistência), populações indígenas x 
empreendedores, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. 

 

h) Irrigação 

Embora de modo geral na bacia não tenham sido identificados conflitos de uso consuntivo 
nem atuais nem potenciais, pois as vazões necessárias para atendimento das demandas, 
mesmo as de irrigação são muito inferiores as descargas superficiais do rio Araguaia e 
seus afluentes; algumas regiões específicas como na margem direita do rio Araguaia, nos 
afluentes que drenam para a ilha do Bananal apresentaram sinais de conflitos pelo uso 
excessivo dos recursos hídricos para empreendimentos agrícolas como a irrigação de 
arroz.  

Pode-se citar especificamente trechos dos rio Javaés (Médio Araguaia) que já foram 
objeto de intervenções da ANA para solucionar, através da outorga, os conflitos pelo uso 
não planejado da água na irrigação. Além disso, programas governamentais de grandes 
projetos de irrigação como o rio Formoso podem gerar ou intensificar conflitos pelo uso da 
água. 

Atores Envolvidos: Ministério de Meio Ambiente x ANA x ANEEL e Ministério de Minas e 
Energia. 

3.7 - Considerações Finais 

Através dos levantamentos de dados secundários e reconhecimento das diferentes 
regiões da bacia foi possível identificar preliminarmente os conflitos existentes e 
potenciais na bacia do rio Araguaia. Grande parte dos conflitos existentes na bacia do rio 
Araguaia está associada à disputa pela terra, envolvendo pequenos proprietários e 
comunidades indígenas. 

De acordo com o seu histórico de ocupação, os principais atores sociais que atuam nessa 
bacia são os pequenos agricultores, os povos indígenas, os pescadores e os 
ambientalistas por um lado, e as empresas envolvidas em projetos de desenvolvimento 
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por outro lado. Isso já pôde ser observado no processo de discussão da Hidrovia 
Araguaia Tocantins, assim como em alguns aproveitamentos hidrelétricos que já iniciaram 
etapas de licenciamento como a UHE Couto de Magalhães e a UHE Santa Isabel, que 
tiveram audiências públicas que geraram grandes mobilizações. 

Outro fator que merece atenção é o aproveitamento turístico entorno das praias do rio 
Araguaia. A possibilidade dessas praias serem afetadas por empreendimentos 
certamente será objeto de muitos conflitos. 

O fato de não existir um Comitê legalmente constituído na Bacia do Rio Araguaia faz com 
que a tarefa de identificar e trazer para fóruns de discussão diferentes atores seja uma 
tarefa mais complexa, principalmente dentro de uma bacia hidrográfica com dimensões 
tão grandes como a do rio Araguaia. 

Um dos maiores desafios da operacionalização da gestão de recursos hídricos é a gestão 
compartilhada das ações. Essa gestão é um reflexo, senão da resolução dos potencias 
conflitos, ao menos, uma das formas onde as diferentes perspectivas e demandas deixem 
de ser latentes para se tornarem evidentes. 

No que diz respeito às necessidades e problemas enfrentados pela pesca e pela 
agricultura familiar em alguns dos municípios, por exemplo, parece haver uma 
ambiguidade nas interpretações sobre as reais atribuições tanto das associações rurais, 
quanto das colônias e do poder público municipal. 
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4 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL DISTRIBUÍDA 

4.1 - Considerações Iniciais 

O presente estudo tem como objetivos principais: dividir a bacia em subáreas para 
descrever a variação das principais características socioambientais; avaliar as 
sensibilidades socioambientais negativa e positiva da bacia; e avaliar os impactos 
ambientais, assim como seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre as áreas de 
diferentes sensibilidades. 

A avaliação da sensibilidade ambiental da bacia foi realizada com base em variáveis que 
formaram indicadores de sensibilidade, construídos a partir dos aspectos relevantes dos 
três componentes-síntese da bacia (recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, meio 
físico e ecossistemas terrestres e meio socioeconômico) identificados na etapa de 
caracterização.  

Portanto, os indicadores de sensibilidade,foram valorados e ponderados e integrados à 
plataforma do SIG, dando origem aos mapas de sensibilidade integrada, que 
possibilitaram a identificação e análise do comportamento desses indicadores na bacia. 

As análises foram feitas a partir de uma divisão da bacia do rio Araguaia em quatro 
subáreas homogêneas, definidas na conclusão etapa de caracterização. Isto é, área 1 
setor noroeste, área 2 Ilha do Bananal, área 3 setor nordeste, e área 4 setor ou porção 
sul. Estas subáreas são apresentadas na Figura 4-1.  
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Figura 4-1: Mapa-Síntese das Subáreas da Bacia do Rio Araguaia 
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A metodologia de trabalho adotada a partir do SIG permitiu a identificação de subespaços 
de diferentes sensibilidades, em cada subárea, com um significativo ganho para o 
fortalecimento do instrumental metodológico a ser utilizado na etapa final de estudo da 
Avaliação Ambiental Integrada da bacia do rio Araguaia. 

O presente capítulo apresenta uma descrição dos procedimentos metodológicos para 
identificação dos indicadores ambientais utilizados na avaliação de sensibilidade. 

É importante assinalar que as subáreas definidas para construção dos cenários 
macroeconômicos foram distintas das apresentadas na AAD, pois, para construir os 
cenários, houve preponderância dos aspectos socioeconômicos e com isto uma outra 
proposição de divisão para que se pudesse avaliar as alterações por conjunto de 
municípios, como se verá em detalhe na AAI. 

4.2 - Procedimento Metodológico 

O cenário atual da bacia do rio Araguaia foi construído a partir da avaliação das 
sensibilidades negativas e positivas, levando-se sempre em consideração a dinâmica 
socioambiental da região analisada na caracterização. A definição de indicadores de 
sensibilidade ocorreu por meio de análises multidisciplinares entre a equipe, obedecendo 
às seguintes etapas: 

a) Seleção das Variáveis  

A partir da identificação dos aspectos socioambientais relevantes identificados na 
caracterização, foram construídas as variáveis socioambientais, distribuídas em 
indicadores que, por sua vez, compunham os três componentes-síntese: recursos hídricos 
e ecossistemas aquáticos; meio físico e ecossistemas terrestres; e meio socioeconômico.  

b) Mensuração e Avaliação das Variáveis 

Uma vez definidas as variáveis a serem utilizadas, procedeu-se sua mensuração visando 
à definição de áreas homogêneas espacializáveis.  

A definição de áreas homogêneas de indicadores serviu como base para constituir o 
Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

Depois de se obter o valor de cada variável, foram construídas escalas de variação com 
expressão numérica. Salienta-se que as escalas de variação do valor da variável para fins 
de enquadramento nas categorias construídas foram definidas em função de valores de 
referência específicos para cada componente levando-se em conta sempre que possível 
os parâmetros consagrados pela bibliografia especializada. 

Cabe ressaltar também que, dada a pouca disponibilidade de parâmetros de referência 
para se avaliar a magnitude dos indicadores, na maior parte das vezes, as escalas de 
variação da variável foram definidas com base na experiência dos profissionais envolvidos 
nas análises por intermédio de discussões técnicas.  

c) Normalização das Variáveis 
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A preferência foi sempre atribuir cinco níveis hierárquicos, mas em determinadas 
situações, diante da impossibilidade, foi atribuído um número menor de níveis. Desse 
modo, a normalização dos indicadores foi feita a partir da definição do centro da classe 
para poder comparar variáveis com diferente número de níveis pré-definidos. Desse 
modo, todos os valores das respectivas variáveis (quantitativas e qualitativas) foram 
normalizados numa escala variando de 0 a 1. 

4.2.1 - Hierarquização dos Indicadores por Aspecto Socioambiental 

Esta atividade foi realizada com a adoção de técnica multicriterial que permitiu a 
incorporação de fatores tangíveis e intangíveis no processo de análise. Neste caso, os 
dados e resultados foram organizados em uma estrutura hierárquica lógica, que 
possibilitasse expressá-los por meio de comparações paritárias a respeito das 
importâncias relativas dos indicadores ambientais selecionados.  

Tal hierarquização resultou na construção de uma escala de ponderação das variáveis 
considerando-se a realidade socioambiental do conjunto da bacia do rio Araguaia. A 
atribuição de pesos que possibilitassem tal ponderação foi realizada utilizando-se o 
método de mesa de discussão entre os técnicos envolvidos. As áreas de sensibilidade 
integrada foram avaliadas para cada um dos componentes-síntese considerados no 
presente estudo, procurando retratar a realidade observada no diagnóstico. 

4.2.2 - Ponderação dos Indicadores Socioambientais 

Com vistas a construir o quadro final de sensibilidade socioambiental da bacia, foi 
realizada uma ponderação dos aspectos socioambientais em avaliação. A definição dos 
valores de ponderação (pesos) para cada uma das variáveis foi atribuída dentro da escala 
de 0 a 1 de acordo com a percepção da relevância e disponibilidade homogênea de 
dados de cada variável no contexto do indicador e do componente-síntese. 

Os valores de ponderação para cada variável somados dentro de cada indicador totalizam 
1 (um), assim como os valores dos pesos dos indicadores dentro de cada componente-
síntese. 

4.2.3 - Formulação do Geoprocessamento: MapViewSVG 

Para a formulação do geoprocessamento foi utilizado o software MapViewSVG devido a 
sua facilidade em converter mapas do ArcView GIS / ArcGIS para o formato SVG, cuja 
extensão poderá ser publicada na Web. Por esse formato, para visualizar os resultados 
no ambiente WEB, não são necessários softwares adicionais além do Microsoft Internet 
Explorer. 

O MapView SVG suporta dados vetoriais e dados raster (imagens JPG, TIFF ou PNG). As 
imagens são mostradas com a vantagem de atribuir o mesmo “zoom” de observação do 
mapa construído, não perdendo a qualidade e resolução dos traços, símbolos, textos e 
imagens. O arquivo é carregado com a mesma velocidade de uma navegação comum 
pela Internet.  
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O MapView SVG possibilita trabalhar juntamente com o banco de dados, sendo 
visualizado de variadas formas, identificando feições no mapa atreladas às tabelas de 
informações ao elemento. Como no ArcView / ArcGIS, existe um ‘link’ entre os atributos e 
a geometria, possibilita a análise para cada entidade em separado ou em grupo. Os 
dados podem ser exportados para formato Excel (XLS) ou banco de dados Access (DBF). 

Nos mapas de cada variável ou do indicador esses aspectos podem ser melhor 
visualizados. A conjunção dos mapas das variáveis de sensibilidade negativa e positiva 
resultou em mapas que compunham indicadores. 

Por fim, obteve-se a seguinte composição de indicadores: 

Tabela 4-1: Indicadores de Sensibilidade e as Variáveis Selecionadas 

No Indicador Variáveis Peso 

1 Qualidade da água 

IET (Índice de Estado Trófico) 0,20 

Esgoto doméstico tratado 0,30 

População urbana 0,25 

Áreas agropecuárias 0,25 

2 
Sensibilidade a 
conflitos de uso 
água 

Disponibilidades hídricas superficiais  0,05 

Demandas potenciais para irrigação e dessedentação animal 0,20 

Esgoto doméstico tratado 0,25 

População urbana 0,25 

Praias 0,25 

3 
Sensibilidade dos 
ambientes 
aquáticos 

Presença de formações nativas associadas aos corpos d’água 0,50 

Existência de lagoas marginais associadas a calhas de rios  0,50 

4 Sensibilidade à 
erosão dos solos 

Suscetibilidade à erosão 0,50 

Pluviosidade 0,20 

Uso e Ocupação 0,30 

5 
Sensibilidade dos 
ecossistemas 
terrestres  

Tamanho dos remanescentes de vegetação nativa 0,40 

Unidades de Conservação e zonas de amortecimento 0,40 

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 0,10 

Conectividade com a área fonte (corredores) 0,10 

6 
Sensibilidade de 
pressão 
populacional 

População urbana 0,55 

Incremento populacional (crescimento da população) 0,15 

Proximidade de núcleos urbanos 0,30 

7 Sensibilidade das 
condições de vida 

IDH 0,60 

População urbana 0,40 

8 
Sensibilidade aos 
conflitos de uso do 
solo 

Produtividade Agrícola (PIB Agrário/Área Agricultura+Pastagem) 0,40 

Aptidão Agrícola 0,20 

Taxa de ocupação fundiária 0,40 

9 

Sensibilidade à 
alteração ou 
desarticulação das 
comunidades 
sensíveis 

Número de famílias assentadas 0,50 

Presença de comunidades especiais 0,50 

10 

Sensibilidade de 
alteração da 
atividade 
econômica 

Produtividade Agrícola 0,40 

Tipo de Uso Agropecuário 0,50 

Arrecadação Municipal 0,10 

11 

Sensibilidade aos 
efeitos econômicos 
positivos dos 
reservatórios 

PIB Terciário 0,20 

IDH 0,30 

Dinamismo Econômico (Crescimento do PIB) 0,20 
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No Indicador Variáveis Peso 

Arrecadação Municipal 0,30 

 

4.3 - Definição dos Termos Utilizados 

4.3.1 - Subáreas 

As subáreas são entendidas como grandes regiões no interior da bacia que guardam uma 
razoável homogeneidade interna, considerando o conjunto dos aspectos socioambientais 
estudados. O recurso de divisão da bacia em subáreas tem o caráter de uma ferramenta 
metodológica para permitir que sejam atingidos os objetivos da Avaliação Ambiental 
Distribuída, definidos no Termo de Referência para o Estudo da Avaliação Ambiental 
Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos na Bacia do Rio Araguaia, ou seja: “a 
finalidade desta subdivisão é permitir, a partir do conhecimento mais detalhado dos 
efeitos dos empreendimentos e de sua interação com o uso do solo e dos recursos 
hídricos em cada subárea, obter uma visão de conjuntos de efeitos locais (em uma 
subárea) e de efeitos que extrapolam os limites dessas áreas”.  

Os estudos de Caracterização indicaram uma divisão da bacia do rio Araguaia em quatro 
subáreas no mapa síntese, apresentado na Figura 3-1. 

4.3.2 - Subespaços 

Os subespaços são zonas ou áreas que apresentam graus diferenciados de sensibilidade 
socioambiental para cada indicador. O recurso a esses subespaços – a partir do uso do 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) – permite identificar situações diversificadas 
no interior de cada subárea, assim como situações semelhantes encontradas em 
diferentes subáreas da bacia. Os subespaços vão se constituir em unidades espaciais de 
análise privilegiadas na AAD, na medida em que permitem um melhor conhecimento da 
dinâmica socioambiental das subáreas e fornecem melhores condições para a análise de 
impactos cumulativos e sinérgicos em cada subárea.  

A análise de impactos ambientais dos empreendimentos hidrelétricos também indica 
subespaços em que se restringe a abrangência dos efeitos dos impactos identificados, 
manifestando-se com diferentes intensidades, permitindo que se verifique a coincidência 
com as zonas de graus diferenciados de sensibilidade ambiental. Desta forma, a análise 
por subespaços mostra-se mais eficaz para se atingir o “conhecimento mais detalhado 
dos efeitos dos empreendimentos e sua interação com o uso do solo e dos recursos 
hídricos em cada subárea” e apontar os caminhos para a Avaliação Ambiental Integrada. 

4.3.3 - Sensibilidade 

Entende-se por sensibilidade a “propriedade de reagir que possuem os sistemas 
ambientais e os ecossistemas, alterando o seu estado de qualidade, quando afetados por 
uma ação humana” (VEROCAI, 1990).  
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O termo sensibilidade foi utilizado neste estudo de Avaliação Ambiental Distribuída com o 
intuito de identificar e espacializar as áreas mais sensíveis da bacia para cada indicador, 
o que permite avaliar, nas subáreas, a integridade dos recursos naturais, os aspectos 
qualitativos da paisagem e as diferentes situações socioeconômicas, expressas em 
diferentes graus de sensibilidade. 

No caso da sensibilidade positiva, trata-se da sensibilidade de uma área que apresenta 
aspectos suscetíveis a transformações benéficas em decorrência da implantação dos 
empreendimentos hidroelétricos, ou seja, que representam oportunidades para promover 
o desenvolvimento das condições socioeconômicas da área de estudo (Manual de 
Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas, 2007).  

A expressão “sensibilidade integrada” foi utilizada para expressar a reunião de diversos 
indicadores de sensibilidade.  

4.3.4 - Fragilidade 

O termo fragilidade foi utilizado com base na definição de Angel Ramos, segundo o qual 
"por fragilidade ou vulnerabilidade do meio ambiente se entende o grau de 
susceptibilidade ao dano, ante a incidência de determinadas ações. Pode definir-se 
também como o inverso da capacidade de absorção de possíveis alterações sem que 
haja perda de qualidade" (RAMOS, 1990  apud VEROCAI, 1990).  

Neste sentido, seguindo a definição estabelecida no Manual do Inventário de 2007, são 
consideradas as áreas de fragilidade aquelas “caracterizadas como ’áreas de 
sensibilidade’ onde ocorre a presença de processos impactantes mais significativos 
relativos aos aproveitamentos da alternativa. As áreas de fragilidade podem ser obtidas 
pelo cruzamento do mapeamento das áreas de sensibilidade identificadas em cada 
componente-síntese, com a espacialização dos impactos decorrentes do conjunto de 
aproveitamentos por componente-síntese. Devem também ser identificadas as áreas de 
potencialidade socioeconômica”. 

4.3.5 - Potencialidade 

A potencialidade, também chamada de fragilidade aos efeitos positivos, foi utilizada para 
expressar situações presentes na bacia do rio Araguaia que associadas a impactos 
positivos de empreendimentos hidrelétricos representam potenciais melhorias das 
condições socioambientais atuais. 

4.3.6 - Aspectos Relevantes 

Os estudos de Caracterização indicaram as características socioambientais que melhor 
expressam os diversos temas estudados na bacia, levando em consideração sua 
relevância para os objetivos da Avaliação Ambiental Integrada. Esse conjunto de 
características foi chamado de Aspectos Relevantes. 
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4.3.7 - Indicadores de Sensibilidade Ambiental (ISA) 

Os Indicadores de Sensibilidade Ambiental são ferramentas analíticas que buscam 
sintetizar os aspectos relevantes identificados nos estudos de Caracterização. Eles 
permitem a representação espacial da sensibilidade socioambiental encontrada em cada 
subárea, a partir da hierarquização, ponderação e qualificação das variáveis 
socioambientais selecionadas para a composição de cada indicador. Dessa forma, as 
variáveis utilizadas para a composição dos ISA são constituídas por informações 
disponíveis que permitam uma representação espacial. 

4.3.8 - Cumulatividade e Sinergia 

Os conceitos de cumulatividade e sinergia partem do princípio de que as mudanças ao 
meio ambiente que são causadas por ações antrópicas em combinação com outras ações 
do passado, presente ou futuro, podem, de alguma forma, potencializar os efeitos 
ambientais em uma dada região, a partir de processos interativos e sobreposições 
sucessivas de processos antrópicos. 

Os efeitos cumulativos são entendidos como aqueles resultantes da simples soma de 
outros que vão se sobrepondo em diferentes escalas temporais e espaciais por interação, 
combinação e composição, de tal maneira que os efeitos gerados frequentemente 
superam a simples soma dos impactos prévios isolados. Já os efeitos sinérgicos ocorrem 
de tal forma que os efeitos gerados a partir dessas interações, combinações e 
composições frequentemente diferem da simples soma dos impactos prévios isolados. 

4.3.9 - Indicadores de Impacto Ambiental (IIA) 

A partir da identificação dos principais processos impactantes, foram selecionados os 
indicadores capazes de representar uma avaliação com base em alguns atributos 
classificadores, tais como importância, intensidade e abrangência, relativos aos impactos 
dos empreendimentos hidrelétricos sobre o meio ambiente. 

Nesse sentido, definiu-se como fragilidade a superposição do mapeamento dos 
indicadores de impactos cumulativos e sinérgicos, com grande probabilidade de 
ocorrência, ao mapeamento das sensibilidades, isto é, foram consideradas áreas 
vulneráveis aquelas onde houver maior influência espacial dos indicadores de impacto 
nas áreas mais sensíveis de cada subárea. 

4.3.10 - Variáveis 

Variáveis são aquelas características específicas que geram mapas de subespaços 
homogêneos. As variáveis contribuem, isoladamente ou em conjunto com outras, para 
constituir mapas de indicadores de acordo com valores de ponderação atribuídos a cada 
uma delas. 
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4.4 - Resultados 

Os resultados dos mapas de sensibilidade são apresentados na etapa seguinte no item 
da AAI. 
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5 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) - METODOLOGIA E RESULTADOS 
DO CENÁRIO ATUAL 

Os estudos de AAI têm seu foco principal no estudo da situação ambiental da bacia 
hidrográfica em conseqüência da implantação do conjunto de aproveitamentos que 
compõem a alternativa de divisão de queda selecionada nos estudos de Inventário.  

A Avaliação Ambiental Integrada avaliou os efeitos cumulativos e sinérgicos relativos a 
este conjunto de aproveitamentos considerando diferentes cenários de desenvolvimento 
da bacia hidrográfica, levando em conta a temporalidade para implantação dos projetos. 
Os estudos foram desenvolvidos considerando as seguintes atividades principais: 

• a seleção dos aspectos relevantes do ponto de vista da qualidade ambiental atual da 
bacia; 

• a construção dos indicadores de sensibilidade ambiental a partir dos aspectos 
relevantes selecionados; 

• O mapeamento das sensibilidades negativas e positiva frente às possíveis alterações 
antrópicas; 

• a análise dos mapas de fragilidades produzidos, resultado do cruzamento das 
sensibilidades negativas e positivas com a avaliação dos principais efeitos sinérgicos 
e cumulativos; 

• a proposição de diretrizes e recomendações socioambientais, incluindo a seleção de 
indicadores de sensibilidade para o acompanhamento da qualidade ambiental da 
bacia; 

• as conclusões desta etapa dos estudos, apresentadas em uma síntese, além das 
considerações finais e a proposição dos indicadores de sustentabilidade. 

5.1 - Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Araguaia 

Na Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da bacia do rio Araguaia foi realizado 
um estudo de concepção e análise de várias alternativas de divisão de queda para a 
bacia hidrográfica.  

Essas alternativas foram compostas por um conjunto de projetos, que foram comparadas 
entre si, visando selecionar aquela que apresente melhor equilíbrio entre os custos de 
implantação, benefícios energéticos e impactos socioambientais. 

 Essa análise foi efetuada com base em dados secundários georeferenciados, 
complementados com informações de campo, e pautado em estudos básicos de: 

• Cartografia; 

• Hidrometeorologia;  
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• Energia; 

• Geologia e geotecnia; 

• Socioambientais; 

• Usos múltiplos de água. 

Os resultados dos estudos permitiram verificar onde se localizam os melhores eixos do 
ponto de vista técnico e econômico e os estudos socioambientais mostraram as 
condicionantes e áreas sensíveis à implantação de aproveitamentos hidrelétricos.  

Alguns destas ficaram evidentes. Uma delas, a mais relevante, é a planície do Bananal, 
cujos ecossistemas aquáticos e terrestres em bom estado de conservação levaram a 
adoção de políticas conservacionistas e indigenistas, com a implantação de unidades de 
conservação e terras indígenas. As populações que aí vivem possuem modos de vida 
singulares, ditados pelos ciclos naturais. As áreas mais ao norte da bacia são de 
ocupação recente e sua sensibilidade está voltada para a rápida transformação dos 
ecossistemas e para a questão de reforma agrária. A porção sul da bacia, de ocupação 
mais antiga, é menos sensível à implantação de aproveitamentos hidrelétricos quando 
comparada com as outras áreas. Os resultados do inventário são coincidentes com esse 
retrato da bacia.  

Analisou-se 70 alternativas de divisão de queda para a bacia hidrográfica, tendo sido 
selecionada a denominada Alternativa 18, na qual os aproveitamentos hidrelétricos que a 
compõem estão localizados na porção mais ao sul da bacia ou seja em sua parte alta. Os 
aproveitamentos desta alternativa não interferem nas áreas preservadas da planície do 
Bananal e nem na sua dinâmica fluvial, respeitando, assim, as recomendações do Plano 
Estratégico da Bacia Hidrográfica dos Rios Araguaia e Tocantins. 

Na seleção da Alternativa 18 foram considerados no processo decisório critérios 
econômicos, energéticos e socioambientais. Essa escolha fundamentou-se na análise 
multiobjetivo, obtendo-se uma solução que indica a mesma conclusão para uma ampla 
faixa de valores e de pesos para os índices ambientais e econômico-energéticos. 

Os aproveitamentos da alternativa selecionada apresentam índice custo/benefício 
energético significativamente menor do que o valor de referência (R$ 158,04/MWh). 
Destaca-se dentre eles o aproveitamento Mortes 3-322, com potência instalada de 310,4 
MW e um ICB de R$ 89,34/MWh, evidenciando a atratividade desse local. Recomenda-
se, portanto, que esses aproveitamentos sejam contemplados com a continuidade dos 
estudos, correspondentes à fase de viabilidade, de maneira a integrá-los, futuramente, no 
sistema elétrico nacional. Adicionados ao conjunto de aproveitamentos em fases mais 
avançadas de estudo, a bacia passará a contar com um total de energia de 1.394 MW 
médios e um potencial total de 2.483 MW. 

A Tabela a seguir mostra os principais resultados, podendo-se tirar algumas conclusões 
para as fases seguintes de estudos de viabilidade técnica e ambiental: 
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Tabela 5-1: Principais Características dos Aproveitamentos da Alternativa 
Selecionada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Araguaia 

Rio Aproveitamento 
Potência 
Instalada 

(MW) 

Área 
Reservatório 

(km²) 

NAmontante 
(m) 

Queda 
Líquida 

(m) 

Deplecio
namento 

(m) 

Vazão 
MLT 

(m³/s) 

Dens. Pot 
(MW/km²) 

Araguaia 

Santa Isabel 1.080 240,0 125,0 26,2 - 5.367 4,5 

Torixoréu 408 120,0 410,0 105,8 - 324 3,4 

Couto Magalhães 150 9,2 623,0 145,0 - 90 16,3 

Garças 
Garças 3-354 75 138,3 354,0 36,3 14,7 159 0,5 

Garças 6 56 113,5 409,0 47,7 18,0 96 0,5 

Mortes 

Mortes 2 - 322 310 369,3 322,0 48,2 19,7 466 0,8 

Toricoejo 76 47,9 360,0 20,6 - 353 1,6 

Água Limpa 320 17,9 467,0 96,3 - 307 17,9 

 

Os empreendimentos do rio das Garças possuem uma relação potência/área inundada, 
que é denominada de densidade de potência muito baixa, muito inferior a unidade, o que 
representa uma geração baixa para uma área relativamente elevada, o que deve 
acarretar dificuldades na sua viabilidade ambiental. 

Além disso, na fase dos estudos de viabilidade, em três dos aproveitamentos 
selecionados, recomenda-se atenção especial para algumas questões socioambientais, a 
saber: 

Para o eixo Mortes 2-322, será necessária uma forte gestão da questão indígena, uma 
vez que inunda uma porção (1,25%) da Terra Indígena São Marcos dos Xavantes. Esse é 
o ponto determinante da viabilidade do empreendimento. Além disso, o grande braço 
formado no rio Noidore atingirá a MT-110 e projetos de assentamento da reforma agrária, 
demandando estudos mais detalhados dos impactos e medidas mitigadoras. Também 
deve ser objeto de detalhamento, as corredeiras do rio das Mortes, ambientes 
diferenciados entre os rios da região, as veredas, campos e cerrados preservados da 
Terra Indígena e os corredores ecológicos que serão perdidos ao longo do rio Noidore. 

O aproveitamento Garças 3-354 também exigirá que os estudos estejam focados na 
questão indígena, pois inundará porções da Terra Indígena São Marcos/Merure do povo 
Bororó (1,7%). A vegetação marginal contínua em muitos trechos do rio das Garças 
deverá ser objeto de atenção especial. 

O aproveitamento Garças 6 possui uma série de impactos que demandam atenção no 
estudo de viabilidade, em especial a inundação parcial da sede do município de Tesouro 
e do núcleo Vila Nova, bem como da MT-110. O fato de inundar áreas de quatro APAs e 
um parque municipal exigirá gestão ambiental junto aos municípios. Estudos mais 
detalhados deverão modelar a qualidade futura da água do reservatório. A existência de 
lavras de diamantes ao longo do rio das Garças, por sua vez, exigirá compensações. 
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Além desses pontos, deverão ser previstos sistema de transposição de peixes, ou outras 
medidas eficazes, em todos os três empreendimentos, considerando a existência de 
peixes migradores em toda a extensão dos trechos com aproveitamentos. 

O resultado dos estudos evidencia que a potencialidade energética da bacia do rio 
Araguaia à luz dos parâmetros técnicos, econômicos e socioambientais vigentes é 
restrita. O aproveitamento energético do curso principal do rio Araguaia é viável apenas a 
UHE Santa Isabel, a UHE Torixoréu e a UHE Couto Magalhães. Em seus afluentes, os 
aproveitamentos promissores estão restritos ao rio das Mortes e ao rio das Garças. 

O principal impacto refere-se ao transporte de sedimentos que pelas avaliações feitas não 
serão problema para a viabilidade das usinas, no entanto, é fundamental que se instalem 
postos de medição de descarga sólida no curso principal do Araguaia e dos seus 
principais afluentes, Mortes, Garças, Caiapó, para que os estudos de viabilidade 
disponham de mais informações para os projetos. 

De qualquer forma o inventário logrou confirmar o potencial da bacia nestes locais do 
curso principal e dos afluentes, com foco no potencial hidráulico disponível, mas 
atendendo ao mesmo tempo as limitações e restrições ambientais. 

Com base nestas limitações e restrições podem ser reforçadas algumas conclusões e 
recomendações técnicas e ambientais citadas a seguir. 

- Curso Principal do rio Araguaia 

Os empreendimentos do curso principal ficaram limitados a três usinas, respeitando as 
restrições ambientais, reduzindo os impactos ambientais ao máximo, gerando só neste 
percurso 1.638 MW e que inunda 369,2 km2, resultando numa densidade de potência 
muito elevada, e compatível com as recomendações do IPCC para que usinas 
hidrelétricas sejam candidatas a créditos de carbono, e ainda permitindo a convivência 
destas usinas com as áreas sensíveis, como a Ilha do Bananal, e com as praias do rio 
Araguaia. 

A Figura 5-1 ilustra que 90,4 % do comprimento total do curso principal do rio Araguaia 
fica livre de aproveitamentos hidrelétricos, demonstrando que o potencial energético do 
curso principal do rio Araguaia é restrito. Dessa forma, à luz dos parâmetros técnicos, 
econômicos e socioambientais vigentes, apenas as usinas hidrelétricas de Santa Isabel, 
Torixoréu e Couto Magalhães apresentam viabilidade. 
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Figura 5-1: Localização dos empreendimentos da alternativa selecionada nos 

Estudos de Revisão de Inventário Hidrelétrico da bacia do rio Araguaia 
 

 

5.2 - Rio das Garças 

No rio das Garças as usinas escolhidas possuem uma densidade de potência muito baixa 
e um Índice Custo/ Benefício Energético elevado, em dois empreendimentos.  

Como as áreas inundadas são relativamente grandes, sendo que um deles afeta uma 
área indígena, poderia ser estudada uma alternativa com esta queda sendo aproveitada 
por PCHs, sem que se perca o potencial inventariado, mas com isto resultando em 
impactos ambientais possivelmente menores, o que, no entanto, não foi estudado por este 
estudo por fugir ao escopo contratado. 

Ilha do 
Bananal 
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5.3 - Rio das Mortes 

No rio das Mortes, à semelhança do rio das Garças, alternativas que apresentem 
aproveitamentos de queda menores, tais como  PCH’s,  podem ser estudadas, de forma a 
minimizar interferências ambientais e o impacto na terra indígena 

5.4 - Aspectos relevantes 

Após a elaboração da caracterização e da síntese dos resultados se identificaram os 
seguintes aspectos relevantes: 

5.4.1 - Ecossistemas aquáticos e recursos hídricos: 

• alteração da qualidade da água: aspecto considerado relevante por causa da 
alteração já verificada na bacia em decorrência das práticas agrícolas e da presença 
de áreas urbanas em crescimento; 

• pressão sobre a ictiofauna: importante devido à pesca desordenada e predatória 
associada ao turismo e alteração dos habitats aquáticos com a presença de turismo e 
agropecuária; 

• conflitos de usos da água: existem devido à presença de potenciais poluidores, como 
áreas urbanas e áreas agrícolas, de atividades de turismo e lazer e dos planos de 
usinas e hidrovias. 

5.4.2 - Ecossistemas terrestres e meio físico:  

• transporte de sedimentos e erosão dos solos: devido às alterações nos 
remanescentes florestais e à presença de atividades agrícolas; 

• alteração dos habitats terrestres: relevante pelo avançado desmatamento dos 
remanescentes florestais para implantação de atividades agrícolas e de pecuária. 
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5.4.3 - Socioeconomia: 

• alteração dos modos de vida da população: em função do crescente aumento de 
atividades agrícolas e de áreas urbanas, e ausência de investimentos correspondente 
em educação, saúde e infraestrutura; 

• possibilidade de alteração das atividades atuais de agricultura e pastagens e perdas 
econômicas; 

• conflitos de uso do solo: pela presença de assentamentos, agricultura e pela 
construção de obras de infraestrutura; 

• possibilidade de melhorias relacionadas ao aumento de impostos ou tributos das 
obras de infraestrutura. 

Com base nestes aspectos relevantes e conflitos foram estabelecidos os indicadores de 
sensibilidade apresentados a seguir.  

5.5 - Identificação das Sensibilidades 

A sequência de trabalho para montagem dos indicadores é mostrada na Figura 5-2, a 
seguir: 
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Figura 5-2: Fluxograma simplificado das atividades 
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Inicialmente, a partir de uma avaliação da listagem dos aspectos relevantes, foi eleita, por 
meio de discussões realizadas pela equipe técnica, uma série preliminar de indicadores 
de sensibilidade, considerados representativos da sensibilidade ambiental dos diversos 
fatores socioambientais identificados na bacia. Em seguida, procedeu-se à identificação 
das variáveis mais adequadas a cada indicador. 

A seleção preliminar dos indicadores foi, então, submetida a uma análise de consistência. 
Para tanto foram observados os seguintes pontos: 

• minimizar a sobreposição de informações ambientais; 

• garantir o máximo de objetividade nos mapeamentos; 

• a disponibilidade de informações e avaliar a consistência do indicador em termos de 
representatividade; 

• as principais interfaces com o objetivo geral do trabalho;  

• possibilidade de espacialização e extrapolação temporal das informações. 

A construção das variáveis ambientais foi baseada na metodologia do sistema de 
composição de indicadores ambientais da OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development). O Sistema da OECD é baseado em indicadores ambientais 
que avaliam as condições de integridade, pressão e interesse social de preservação dos 
principais recursos naturais. Essa metodologia classifica as variáveis por tipos: Pressão, 
Estado e Resposta. Onde  

• pressão (P) representa aquelas variáveis que exercem pressão sobre os recursos 
naturais;  

• estado (E) aquela que representa a situação do recurso natural,  

• resposta (R) representa as ações ou planos como resposta ao conflito, e  

• restrição (Rest) está relacionada a restrição legal ou institucional.  
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Figura 5-3: Construção dos indicadores 
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Com estes resultados do diagnóstico e indicação dos aspectos relevantes foram 
elaborados os indicadores de sensibilidade listados na a seguir: 

Tabela 5-2: Indicadores de Sensibilidades 

 no Indicador Justificativa 

R
ec

ur
so

s 
H

íd
rc

os
 e

 
E

co
ss

is
te

m
as

 A
qu

át
ic

os
 1 Sensibilidade da 

qualidade da água 

Indicador selecionado em função dos usos atuais dos 
recursos hídricos e a interação com futuros reservatórios 
das UHEs . 

2 
Sensibilidade de 

conflitos de uso da 
água 

Indicador selecionado pela possibilidade de se constituírem 
conflitos de uso na bacia entre o uso hidrelétrico e outros 
usos com a implantação de trechos navegáveis e 
consequente aumento da produção agrícola. 

3 
Sensibilidade de 

ambientes 
aquáticos 

Indicador selecionado pela importância dos ecossistemas 
aquáticos para a conservação da fauna e da pesca na 
bacia do rio Araguaia. 

M
ei

o 
F

ís
ic

o 
e 

E
co

ss
is

te
m

as
 

T
er

re
st

re
s 4 Sensibilidade de 

erosão dos solos 

Indicador selecionado pela importância das praias, da 
dinâmica fluvial e pela possibilidade de assoreamento dos 
reservatórios estudados. 

5 
Sensibilidade de 

ecossistemas 
terrestres 

Indicador selecionado pela importância dos remanescentes 
florestais ainda existentes. 

M
ei

o 
S

oc
io

ec
on

ôm
ic

o 

6 
Sensibilidade de 

pressão 
populacional 

Indicador selecionado pela relação entre infraestrutura 
urbana existente e a perspectiva de aumento populacional 
como pressão sobre essa infraestrutura. 

7 Sensibilidade de 
condições de vida 

Indicador selecionado pelas grandes discrepâncias nas 
condições e qualidade de vida da população; 

8 
Sensibilidade de 

conflitos de uso do 
solo 

Indicador selecionado pelos conflitos identificados no que 
concerne às UHEs, projetos agrícolas e turismo. 

9 

Sensibilidade de 
alteração ou 

desarticulação das 
comunidades 

sensíveis 

Indicador selecionado pela presença de comunidades 
sensíveis (indígenas), assentamentos e pequenas 
propriedades. 

10 

Sensibilidade de 
alteração da 

atividade 
econômica 

Indicador selecionado pela possibilidade de alteração pelos 
reservatórios de áreas agrícolas e na arrecadação dos 
municípios, em função da relevância desta atividade na 
base de alguns municípios. 

 11 
Sensibilidade dos 
efeitos positivos 

dos reservatórios 

Indicador selecionado pela possibilidade de melhoria da 
qualidade de vida e do dinamismo econômico dos 
municípios pela implantação das UHEs. 
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Os mapas de sensibilidade construídos (Desenhos 1022/00-60-DE-9000 a 1022/00-60-
DE-9002) e estão apresentados nos ANEXOS. Além destes mapas dos indicadores de 
sensibilidade, foram produzidos mapas de sensibilidade integrada para cada meio, isto é, 
recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, meio físico e ecossistemas terrestres e 
socioeconomia (Desenhos 1022/00-60-DE-9010 a 1022/00-60-DE-9013), que também 
estão nos ANEXOS. 

Após a análise dos Aspectos Relevantes apresentados na fase de Diagnóstico da bacia, 
selecionaram-se os seguintes indicadores de sensibilidade com as variáveis que os 
compõem, considerando a importância dos seus desdobramentos, e os dados das 
variáveis que estão disponíveis para mapeamento e acompanhamento ao longo do 
tempo. A Tabela 5-3 apresenta os indicadores, as variáveis que os compõem e os pesos 
utilizados na avaliação de sensibilidade. 

Tabela 5-3: Indicadores de Sensibilidade, Variáveis e Pesos 

no Indicador Variáveis Peso Fonte Unidade  Grau 

1 
Qualidade da 

água 

IET (Índice de Estado 
Trófico das águas) 0,20 ANA - 

4 Eutrófico 

3 Mesotrófico 

2 Oligotrofico 

Esgoto doméstico 
tratado 

0,30 SNIS % 

4 <21,01 

3 21 - 40 

2 41 - 60 

1 >60 

População urbana 0,25 IBGE 
2000 

% em relação 
à população 

total do 
município 

4 >82,75 

3 58,51 - 82,75 

2 34,27 - 58,50 

1 <34,26 

Áreas agropecuárias 0,25 

PROBIO 
Landsat/
TM (30 
metros, 
2002)  

- 

4 Agricultura 

3 Agropecuária 

2 Pastagem 

1 Pastagem associada à vegetação 

2 
Sensibilidade a 
conflitos de uso 

da água 

Disponibilidades 
hídricas superficiais  0,05 ANA 

2006 (l/s/km²) 

4 <15 

3 15 - 16 

2 16,01 - 17 

1 >17 

Demandas potenciais 
para irrigação e 

dessentação animal  
0,20 ANA 

2006 m³/s 

4 >12 

3  8,01 - 12 

2  4,01 - 8 

1 0 - 4 

Esgoto doméstico 
tratado 0,25 SNIS % 

4 <21 

3 21 - 40 

2 41 - 60 
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no Indicador Variáveis Peso Fonte Unidade  Grau 

1 >60 

População urbana 0,25 IBGE 
2000 

% em relação 
à população 

total do 
município 

4 >82,75 

3 58,51 - 82,75 

2 34,26 - 58,50 

1 <34,26 

Praias 0,25 IBGE - 
2005 - 4 Presença  

3 
Sensibilidade dos 

ambientes 
aquáticos 

Presença e tamanho de 
formações nativas 

associadas aos corpos 
d’água (Florestas 

Aluviais e Savanas 
Parque) 

0,50 

PROBIO 
Landsat/
TM (30 
metros, 
2002)  

ha 

4 > 30,01 

3 10,01 - 30 

2  1 - 10 

1 < 1  

Existência de lagoas 
marginais associadas a 

calhas de rios  
0,50 IBGE - 

2005 - 4 
Trechos com presença de lagoas 
marginais 

4 
Sensibilidade à 

erosão dos solos 

Suscetibilidade à erosão 0,50 RADAM  
Brasil  - 

4 Moderada 

3 Ligeira a moderada 

2 Ligeira 

1 Nula a ligeira 

Pluviosidade 0,20 SPR/ANA 
2005 mm³/ano 

4 1800 - 2000 

3 1600 - 1800 

2 1500 - 1600 

1 1400 - 1500 

Uso e Ocupação 0,30 

PROBIO 
Landsat/
TM (30 
metros, 
2002)  

- 

4 Pastagem - Solo exposto 

3 Agricultura 

2 Área Antrópica 

5 
Sensibilidade dos 

ecossistemas 
terrestres 

Tamanho dos 
remanescentes de 
vegetação nativa 

0,40 

PROBIO 
Landsat/
TM (30 
metros, 
2002)  

ha 

4 >1.401 

3  801 - 1.400 

2  200 - 800 

1 <200 

Unidades de 
Conservação 
e zonas de 

amortecimento 

0,40 

MMA, 
2006; 

- IBAMA, 
2006 

- 

4 UC de Proteção Integral 

3 
Zona de Amortecimento da UC de 
Proteção Integral 

2 UC de Uso Sustentável 

1 
Zona de Amortecimento da UC de 
Uso Sustentável 

Áreas Prioritárias para a 
Conservação da 
Biodiversidade 

0,10 PROBIO - 

4 Insuficientemente conhecido 

3 Extremamente Alta 

2 Muito Alta 

1 Alta 

Conectividade com a 
área fonte (corredores 

entre a Planície do 
Bananal e áreas 

0,10 

PROBIO 
Landsat/
TM (30 
metros, 
2002)  

- 

4 Principal 

3 Secundário 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 138

no Indicador Variáveis Peso Fonte Unidade  Grau 

marginais da bacia) 

6 
Sensibilidade de 

pressão 
populacional 

População  0,55 IBGE 
2000 

População 
Municipal 

4 >11.000 

3  5.000 - 10.999 

2  2.000 - 4.999 

1 <2.000 

Incremento populacional 
(crescimento da 

população) 
0,15 

IBGE 
1991/200

0 
% 

4 >50 

3 10,01 - 50 

2  (-9,9 ) - 10 

1  (-68) - (-9,8) 

Proximidade de núcleos 
urbanos 0,30 IBGE -

2005 - 

4 Cidades 

3 Outras localidades 

2 Rodovias 

7 
Sensibilidade das 

condições de 
vida 

IDH 0,60 PNUD 
2000 - 

4 0,681 - 0,510 

3 0,717 - 0,682  

2 0,745 - 0,718 

1 >0,745 

População urbana 0,40 IBGE 
2000 

% em relação 
à população 

municipal 

4 >82,76 

3 58,60 - 82,75 

2 34,26 - 58,50 

1 <34,25 

8 
Sensibilidade aos 
conflitos de uso 

do solo 

Produtividade Agrícola 
(PIB Agrário/Área 

Agricultura+Pastagem) 
0,40 

PROBIO 
Landsat/
TM (30 
metros, 
2002)  

R$/ha 

4 > 40 

3 20,01 - 40 

2  10 - 20 

1 < 10 

Aptidão Agrícola 0,20 
IBGE 
2000 

- 

4 Classe 1 

3 Classe 2 

2 Classe 3 

1 Classes 4, 5 e 6 

Taxa de ocupação 
fundiária 0,40 INCRA, 

2004 % 

4 >74 

3 49 - 74 

2 27,08 - 49 

1 <27,08 

9 

Sensibilidade à 
alteração ou 

desarticulação 
das comunidades 

sensíveis 

Número de famílias 
assentadas 0,50 INCRA, 

2004 famílias 

4 751 - 915 

3 501 - 750 

2 250 - 500 

1 <250 

Presença de 
comunidades especiais 

0,50 FUNAI - 4 Existência de TI 

10 Sensibilidade de 
alteração da 

Produtividade Agrícola 0,40 
PROBIO 
Landsat/
TM (30 

R$/ha 
4 > 40 

3 20,01 - 40 
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no Indicador Variáveis Peso Fonte Unidade  Grau 

atividade 
econômica 

metros, 
2002)  

2  10 - 20 

1 < 10 

Tipo de Uso 
Agropecuário 

0,50 

PROBIO 
Landsat/
TM (30 
metros, 
2002)  

- 

4 Agricultura 

3 Agropecuária 

2 Pastagem 

1 Pastagem associada à vegetação 

Arrecadação Municipal 0,10 

Secretari
a do 

Tesouro 
Nacional 

R$ 

4 575.159 - 1.664.269 

3 1.664.270 - 2.360.867 

2 2.360.868 - 2.741.256 

1 2.741.256 - 73.343.721 

11 

Sensibilidade aos 
efeitos 

econômicos 
positivos dos 
reservatórios 

PIB Terciário 0,20 IBGE -
2000 % 

4 >52 

3 40 - 51,99 

2 30 - 39,99 

1 16 - 29,99 

IDH 0,30 PNUD 
2000 - 

4 >0,745 

3 0,718 - 0,745 

2 0,682 - 0,717 

1 0,510 - 0,681 

Dinamismo Econômico 
(Crescimento do PIB) 

0,20 IBGE -
2000 % 

4 >41 

3  21-40 

2  3-20 

1 <3 

Arrecadação Municipal 0,30 

Secretari
a do 

Tesouro 
Nacional 

R$ 

4 2.741.256 - 73.343.721 

3 2.360.868 - 2.741.256 

2 1.664.270 - 2.360.867 

1 575.159 - 1.664.269 

Nota: A gradação de sensibilidade é invertida no indicador 11, referente à sensibilidade 
positiva. Ou seja, o sentido crescente de sensibilidade é do grau 4 para o grau 1 e do 
vermelho para o verde no mapa, sendo que os municípios mais sensíveis aos efeitos 
positivos são aqueles apresentados em verde no mapa 1022-00-60-DE-9011. 
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5.6 - Resultados 

A seguir apresentam-se os mapeamentos das sensibilidades selecionadas. 

5.6.1 - Indicador de Sensibilidade da Qualidade da Água 

O mapa de sensibilidade mostra uma maior sensibilidade associada à maior densidade 
urbana, como se verificou nos municípios de Redenção, Xinguara, Xambioá, região norte 
da bacia, ou a uma maior atividade agrícola, na região sul da bacia, mapeada em Britânia, 
Jussara, Montes Claros de Goiás, S. Luís de Montes Belos, General Carneiro, Novo S. 
Joaquim e Alto Garças, nas bacias dos rios das Mortes, Claro e Caiapó e na região do 
Alto Araguaia. Neste caso o sentido da sensibilidade está associado a uma maior 
contaminação por efluentes, associada a uma maior densidade populacional. 

Se houver investimentos em saneamento e controle de efluentes agrícolas o indicador 
poderá ser melhorado nos cenários futuros, o que atualmente ainda não é uma tendência 
nas bacias da região,apesar dos planos de bacia elaborados pela ANA. 

5.6.2 - Indicador de Sensibilidade de Conflitos de Uso da Água 

Neste caso o mapeamento mostrou uma maior pressão ou sensibilidade no trecho médio 
do Araguaia, desde a região do município de Formoso do Araguaia até Lagoa da 
Confusão, e no curso principal do rio, devido à presença dos conflitos de uso para 
turismo, pesca e lazer. As bacias mais sensíveis estão localizadas nas contribuições a 
Ilha do Bananal. 

5.6.3 - Indicador de Sensibilidade dos Ambientes Aquáticos 

Nesse caso as áreas mais sensíveis estão principalmente associadas, aos 
remanescentes de vegetação, lagoas marginais e praias, presente em maior quantidade 
no trecho médio do rio Araguaia, desde o município de Cocalinho até Pium, incluindo as 
porções inferiores de alguns afluentes da margem esquerda, desde o rio das Mortes até o 
Xavantino na margem esquerda, e desde o rio Claro até o Javaés e Formoso pela 
margem direita. 

5.6.4 -  Indicador de Sensibilidade de Erosão dos Solos 

No mapeamento foram identificadas áreas sensíveis nas bordas da bacia, relacionadas 
com o tipo de solo, o declive do terreno e os usos agrícolas dos solos, como se pode ver 
nas bacias dos rios Claro, Vermelho, Caiapó, Alto Mortes,e no Alto Araguaia. O peso 
maior, nesse caso, refere-se às atividades agropecuárias e tipos de solo, pois os declives 
não são muito acentuados, nem se identificaram muitas diferenças nos padrões de chuva.    
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5.6.5 - Indicador de Sensibilidade de Ecossistemas Terrestres 

As áreas mais sensíveis correspondem àquelas que apresentam maiores remanescentes 
de vegetação nativa, às unidades de conservação e às áreas prioritárias para 
conservação. Assim, no mapeamento evidenciaram-se as áreas do médio curso do 
Araguaia, como as encontradas nos municípios de Cocalinho, Novo S. Antônio, Pium, 
Miguel, Caseara e Lagoa da Confusão. 

5.6.6 - Indicador de Sensibilidade da Pressão Populacional 

Para este indicador, as áreas mais sensíveis estão associadas a uma maior densidade 
populacional, às taxas de crescimento e à presença de núcleos urbanos. No entanto, 
pode-se ver que não são valores elevados, pois a região ainda tem baixas taxas de 
crescimento, bem como também baixa densidade demográfica. As áreas mais sensíveis 
foram mostradas nos municípios de S Luis de Montes Belos, Aragarças, Montes Claros de 
Goiás, Iporá, Araguaçu, e em menor escala como em Paraíso Tocantins e Redenção. 

5.6.7 - Indicador de Sensibilidade de Comunidades Sensíveis 

A leitura dos conflitos foi elaborada com base na identificação nos assentamentos, 
percentagem de área com pequenas propriedades e presença de comunidades sensíveis 
(inclusive terras indígenas), aparecendo em maior grau nos municípios de Lagoa da 
Confusão, Bom Jesus do Araguaia, S. Felix do Araguaia, Conceição do Araguaia e Rio 
Maria. 

5.6.8 - Indicador de Sensibilidade de Condições de Vida 

Este indicador evidencia aqueles municípios onde os indicadores de qualidade de vida, 
IDH, desigualdades são mais evidente, o que ocorre numa grande parcela dos municípios 
da bacia, notadamente no médio e baixo curso.  

5.6.9 - Indicador de Sensibilidade de Alteração da Atividade Econômica 

Para este indicador as áreas mais sensíveis estão mapeadas no Alto Curso do Araguaia, 
como nos municípios de Primavera do Leste, Sto Antônio do Leste, Campo Verde, Novo 
S. Joaquim, Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, associadas a expansão da fronteira 
agrícola e altas taxas de produtividade. 

5.6.10 - Indicador de Sensibilidade aos Efeitos Econômicos Positivos 

Este indicador delimita aqueles municípios que melhor se beneficiariam com a 
implantação das usinas, e foi baseado nas variáveis relacionadas a economia destes 
municípios. 
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5.6.11 - Indicador de Sensibilidade dos Componentes Síntese 

Após a construção dos indicadores de sensibilidade selecionados foram elaborados os 
indicadores de sensibilidade por componente síntese. Eles foram elaborados a princípio 
considerando pesos iguais pra cada um dos indicadores que compõem cada componente 
síntese, por exemplo, o de recursos hídricos foi elaborado a partir do indicador de 
sensibilidade de qualidade da água e com o de sensibilidade de ambientes aquáticos e de 
conflitos de uso. 

Nos sub-itens a seguir, apresenta-se cada um deles. 

5.6.12 - Indicador de Sensibilidade dos Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

Neste caso como já mencionado este indicador foi elaborado a partir dos indicadores de 
sensibilidade de qualidade da água, de ambientes aquáticos e de conflitos de uso. 

Como se pode ver pelo resultado do mapa de sensibilidade, Desenho 1022/00-60-DE-
9010, as áreas mais sensíveis estão situadas em algumas áreas das bacias do alto 
Araguaia e rio das Mortes e na região da Ilha do Bananal e seus contribuintes, o que pode 
ser explicado pelos conflitos de uso mais evidentes nestas áreas e pelos ambientes 
aquáticos mais relevantes nestas regiões.  

5.6.13 - Indicador de Sensibilidade do Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

Este indicador foi elaborado a partir dos indicadores de sensibilidade de erosão dos solos 
e dos ecossistemas terrestres.  

As áreas mais sensíveis (ver Desenho 1022/00-60-DE-9011), estão situadas nas  bacias 
dos rio Claro, Vermelho, Caiapó, Alto Mortes,e Alto Araguaia, e nas cabeceiras das sub-
bacias dos contribuintes da margens esquerda e direita do médio curso do Araguaia(Ilha 
do Bananal) e nas regiões delimitadas pelos remanescentes de vegetação e unidades de 
conservação ainda existentes. 

Nestas áreas dever-se-á estabelecer uma maior necessidade de investimentos em 
controle de erosão e no monitoramento da erosão, além de investimentos mais bem 
direcionados a estas áreas protegidas, e APPs. 

5.6.14 - Indicador de Sensibilidade da Socioeconomia 

As áreas mais sensíveis foram mapeadas nas bacias dos rios Beleza e Crisóstomo e 
Ribeirão Santana, nas bacias dos rio Borecaia, Pau D´Arco, Alto Araguaia, Das Mortes, e 
Diamantino( Desenho 1022/00-60-DE-9012). Essas sensibilidades estão associadas a 
existência de municípios de baixas condições de vida e baixa ocupação e pela presença 
de conflitos, como os que ocorrem em áreas indígenas e assentamentos, o que 
certamente exigirá, no caso de implantação de usinas um maior cuidado com estas os 
impactos nestas comunidades. 
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Na bacia do rio Araguaia observa-se que as Terras Indígenas são regiões que 
apresentam sensibilidade relevante. Porém, em função da escala de estudo essas regiões 
não aparecem em destaque nos mapas, isto é, a área de abrangência das terras 
indígenas é relativamente pequena quando se compara com a área total da bacia do rio 
Araguaia. Cabe ressaltar que todas as terras indígenas foram consideradas como regiões 
sensíveis, de grande relevância e determinante para a viabilização das usinas 
hidrelétricas na bacia. 

5.6.15 - Indicador de Sensibilidade Positivo da Socioeconomia 

As áreas mais sensíveis aos investimentos do setor elétrico são os municípios com menor 
arrecadação e estrutura de gestão, tais como: Santa Fé do Araguaia, Santana de 
Araguaia, Vila Rica, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Ribeirão Cascalheira e 
vários municípios da bacia do rio das Mortes, da região do Alto Araguaia, e do rio 
Diamantino (Desenho 1022/00-60-DE-9013). 
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6 - CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS 

A Avaliação Ambiental Integrada – AAI da bacia do rio Araguaia constitui-se de uma 
síntese das análises realizadas nas fases anteriores de estudo, visando a consolidação 
da avaliação dos efeitos Sinérgicos e Cumulativos associados aos empreendimentos 
hidrelétricos e sua projeção para os cenários futuros de implantação de novos 
empreendimentos hidrelétricos na bacia. A AAI teve por base o desenvolvimento de 
modelos de simulação que permitiram a avaliação dos cenários temporais de 
desenvolvimento regional associados aos cenários do setor elétrico. 

A partir da construção de um Cenário Macroeconômico de Referência, foi desenvolvido 
um modelo de projeções o qual teve como objetivo principal a simulação e o esboço no 
tempo de cenários que englobam as variáveis socioeconômicas e ambientais relevantes. 
Também, se espera, com esta modelagem, tornar mais claro o conhecimento e a 
compreensão do sistema, servindo assim de meio de comunicação e de unificação dos 
conceitos abordados anteriormente. Este processo se constitui, dessa forma, em 
importante instrumento para o planejamento das ações do setor elétrico na bacia do rio 
Araguaia, permitindo que, em momentos futuros, a partir da checagem e adequação dos 
dados estimados, confrontados com a situação da real evolução das características 
socioambientais da bacia, suas projeções sejam redirecionadas e seus resultados 
refinados, reduzindo as incertezas intrínsecas às análises de cenários prospectivos. 

Na abordagem adotada para a bacia do rio Araguaia, o desenvolvimento metodológico 
utilizou, na composição de instrumentos de análise, a plataforma do SIG (Sistema de 
Informações Geográficas). Trabalhando com o mapeamento integrado de indicadores, foi 
possível realizar múltiplas combinações de dados e informações do acervo do SIG - 
construído na etapa de caracterização - o que permitiu realizar ponderações qualitativas e 
quantitativas e expressar espacialmente os indicadores de sensibilidade e os de impactos 
portadores de efeitos sinérgicos e cumulativos associados aos aproveitamentos 
existentes e planejados. 

 

6.1 -  Processo de Modelagem e Geração de Cenários 

Este item descreve o desenvolvimento metodológico das ferramentas computacionais 
utilizadas no processo de escolha das variáveis utilizadas, na composição do modelo de 
projeções e sua aplicação na geração dos cenários utilizados para os mapeamentos de 
fragilidade e potencialidade.  

A Figura 6-1 a seguir apresenta um fluxograma com as principais atividades da etapa de 
elaboração dos cenários futuros. 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 145

Matriz dos Indicadores

de Sensibilidade

Software de Dinâmica 

de Sistema (Stella)

Sistema de Informações 

(SIG)

 

Figura 6-1: Fluxograma das Atividades de Construção das Projeções dos Mapas de 
Sensibilidade 

 

6.1.1 - Etapas da Modelagem 

Os passos essenciais na fase de elaboração conceitual do modelo são: 

- definição do objetivo do modelo; 

- definição dos contornos do modelo e identificação de suas variáveis-chave; 

- descrição do comportamento dos modos de referência das variáveis-chave; 

- elaboração de diagrama dos mecanismos básicos do sistema; 

- definição das técnicas e ferramentas de modelagem e construção do modelo; 

- calibração e análise de consistência dos resultados; 

- projeção, propriamente dita, das variáveis de interesse para elaboração dos cenários. 
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6.1.2 - Definição do objetivo do modelo 

Para se estabelecer o objetivo do modelo, são necessárias as seguintes definições: o foco 
em um problema específico e a exata audiência à qual o modelo se dirige. Uma vez 
definido o objetivo do modelo, pode-se fazer a escolha de suas variáveis e de sua 
estrutura. A formulação do problema torna claro qual será o objetivo que deve se referir a 
algum tipo de ação, ou comportamento, no tempo que o modelo tentará analisar. O 
objetivo do modelo usualmente recai em uma das seguintes categorias: 

- Identificar ações e políticas que possam melhorar o comportamento do sistema. 

- Expressar de forma mais objetiva simplificações conceituais com a possibilidade de 
criação de plataforma para apresentação, divulgação e unificação de idéias e resultados. 

- Capturar, de forma simplificada, os fatores mais importantes do sistema, tornando-o 
reproduzível no espaço e/ou no tempo. 

Sendo este último o que mais se aproxima dos atuais objetivos do presente trabalho. 

6.1.3 - Definição dos contornos do modelo e identificação de suas variáveis-chave 

Quando se constrói um modelo é preciso definir claramente as fronteiras do sistema que 
contém os componentes que estarão presentes no modelo final. Primeiramente, procura-
se listar todos os componentes necessários para se criar um modelo do sistema, incluindo 
mesmo aqueles em que não há segurança sobre a sua necessidade. Ao selecionar 
componentes, algumas orientações devem ser seguidas: 

- Não excluir nada que seja necessário para gerar e representar apropriadamente o 
comportamento de interesse estabelecido como objetivos do modelo. Por outro lado, não 
incluir nada que seja desnecessário. 

- Agregar conceitos similares desde que, ao fazer isto, não se mude a natureza do 
problema que está sendo modelado. Um menor número de componentes ajuda a evitar 
complicações desnecessárias. 

Ainda na especificação da fronteira do sistema a ser estudado, é preciso separar a lista 
inicial de componentes em dois grupos: 

− Endógenos: são variáveis geradas dentro do próprio modelo, como por exemplo, os 
componentes envolvidos nos processos de retroalimentação pelo sistema. 

− Exógenos: são variáveis definidas fora do modelo, como por exemplo, componentes 
cujo valor não é diretamente afetado pelo sistema — variável de ambiente (cenários de 
referência), variáveis de controle (política ou gestão), recursos e condições iniciais. 

Uma parte importante neste processo envolve um exame das implicações de escolhas de 
fronteiras alternativas. Uma determinada fronteira pode limitar ou afetar a natureza das 
observações e entendimentos que a análise pode conduzir (Morgan e Henrion, 1990). 
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6.1.4 - Descrição do comportamento dos modos de referência das variáveis-chave  

Marco, ou cenário, de referência é a descrição de um padrão de comportamento de 
variáveis-chave do sistema ao longo do tempo. O gráfico de um marco de referência tem 
o tempo no eixo horizontal e unidades da variável no eixo vertical. Estes gráficos 
temporais das variáveis-chave são freqüentemente úteis, tanto antes quanto depois da 
construção do modelo. Os marcos de referência podem se referir aos comportamentos 
passados ou futuros. Representam dados históricos ou o que se espera que venha a 
acontecer, sendo, ainda, uma indicação para a estrutura apropriada do modelo, e podem 
ser úteis na verificação da plausibilidade do modelo que foi construído. 

 

6.1.5 -  Elaboração de diagrama dos mecanismos básicos do sistema 

Os diagramas dos mecanismos básicos de funcionamento e inter-relações do sistema, 
também chamados de diagramas causais, têm o intuito de ajudar na construção 
propriamente dita do modelo, dando melhor visão de quais variáveis estão envolvidas no 
modelo, permitindo, assim, uma visualização global e abrangente do mesmo. 

 

6.1.6 - Definição das técnicas e ferramentas de modelagem e construção do modelo 

Após uma análise crítica de todas as fases descritas anteriormente, deve-se escolher um 
método que possa, de maneira eficiente, atender às demandas e objetivos da modelagem 
de um determinado sistema. No próximo item será descrito com mais detalhes o método 
adotado para este estudo, baseado na Dinâmica de Sistemas. Vale destacar que os 
diagramas dos mecanismos básicos do sistema, os diagramas causais, podem ser 
facilmente obtidos ou construídos nesse ambiente, mediante elementos de construção 
pré-definidos: estoques, fluxos, conversores e conectores. 

 

6.1.7 - Aspectos básicos do ambiente computacional (modelo Stella) 

Uma vez definida a estrutura do modelo, é preciso traduzir a descrição original dos 
mecanismos básicos para instruções computacionais, em um modelo baseado na 
dinâmica de sistemas, neste caso, o software Stella (High Performance Systems, 1997). 
Os símbolos, representados na Figura 6-2, de uso relativamente simples, são quatro 
elementos estruturais: estoques, fluxos, conversores e conectores, que podem ser 
definidos e ter suas relações estabelecidas, usando-se equações, tabelas ou gráficos. 
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Conversores 

Fluxos 
Estoques 

Conectores 

 

Figura 6-2: Ferramentas do software Stella para construção de modelos 
 

− Estoque: representado por um retângulo, é o elemento básico da construção do 
modelo, sendo também conhecido como variável de nível. Estoques são a acumulação 
dentro do sistema, o valor presente que resulta da diferença acumulada entre o influxo e o 
efluxo (integral no tempo de fluxos líquidos). É importante notar que a unidade de medida 
de um componente do sistema não serve para distinguir estoques de fluxos. Alguns 
estoques são definidos por meio de medidas que consideram o fator tempo, e isto pode 
causar confusão. 

Um teste para determinar se uma variável é um estoque ou fluxo é verificar se a variável 
vai ou não continuar a existir (e ter sentido) em um sistema que tenha sido separado do 
resto. Cessando toda a atividade em forma de fluxos, os estoques vão ainda existir. 

− Fluxo: desenhado como um tubo e um regulador de fluxo, é a taxa de mudança de um 
nível que aumenta ou diminui seu conteúdo. As taxas definem o presente, fluxos 
instantâneos que produzem as variações entre estoques no sistema, e correspondem à 
atividade. Os níveis (estoques) medem o estado resultante ao qual o sistema foi levado 
pela atividade (fluxos). 

− Conversor: representado por um círculo, serve para vários propósitos. É usado para 
armazenar valores constantes ou manipular e converter entradas por meio de cálculos 
auxiliares por intermédio de equações, gerando valores de saída para uso em outra 
variável. Pode substituir uma representação de estoque/fluxo sempre que não haja 
preocupação com os processos que enchem ou drenem um estoque. São empregados 
para explicitar os detalhes de uma lógica que, de outra maneira, ficaria oculta. No mais, 
conversores podem representar parâmetros do modelo em forma de valor, tabelas ou 
gráficos. 

− Conector: representado por uma seta que conecta diferentes variáveis. É utilizado para 
mostrar causalidade e permite a transmissão de informação entre fluxos e conversores, 
mas nunca entre estoques (apenas fluxos podem mudar os estoques). 
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6.2 - Seleção de Variáveis de Composição do Modelo 

O modelo de projeção tem como objetivo principal a simulação e projeção no tempo de 
um cenário que englobe as variáveis socioeconômicas e ambientais relevantes. Além 
deste objetivo, com esta modelagem também se espera tornar mais claro o conhecimento 
e a compreensão do sistema, servindo assim de um meio de comunicação e de unificação 
dos conceitos abordados anteriormente no estudo. 

A identificação de potenciais políticas de melhoria das condições regionais não foi incluída 
como um dos objetivos deste estudo, já que o modelo desenvolvido somente pretende 
projetar, no tempo, cenários socioeconômicos e ambientais nos quais estarão inseridos 
futuros empreendimentos hidrelétricos e, conseqüentemente, seus impactos. 

Conforme os objetivos almejados nesta etapa de AAI e visando maior homogeneidade e 
integração com as etapas de caracterização e AAD da bacia do Araguaia, decidiu-se que 
o foco da modelagem deveria se dar sobre as variáveis já presentes na composição dos 
Indicadores de Sensibilidade Ambiental (ISA), previamente identificadas na etapa da AAD. 
Esta abordagem tem vários objetivos práticos no processo de modelagem e geração de 
cenários, incluindo: 

• a perspectiva de evitar uma desnecessária complexidade do modelo; 

• conseguir maior objetividade na análise dos resultados obtidos; e 

• obter maior representatividade das variáveis e componentes importantes para o 
sistema. 

 

Assim, após uma análise das variáveis mais apropriadas a serem utilizadas para a 
construção do modelo de dinâmica de sistemas, foi identificado, dentre as variáveis 
presentes nos ISA, um grupo de 12 variáveis potenciais a serem consideradas. Dentre os 
critérios utilizados para a escolha dessas variáveis está, primeiramente, a capacidade 
com que estas possam ser efetivamente (com um menor grau de incerteza) modeladas e 
simuladas no tempo. Outro ponto importante nesta escolha é a efetiva variação esperada 
das mesmas. Por exemplo: o tipo de solo em determinada região não tende a sofrer 
mudanças substanciais na escala temporal considerada, assim, tende a ser uma variável 
pouco significativa para explicar certas características de variação temporal. Por outro 
lado, algumas variáveis não foram escolhidas por acreditar-se que sua representatividade 
regional seria demasiadamente difícil de ser mensurada, pela ausência de dados ou 
mesmo pouco expressivas em um contexto macrorregional.  

Na Tabela 6-1, a seguir, encontra-se, de maneira resumida, uma listagem de todas as 
variáveis que compreendem os indicadores ISA, identificando, na última coluna, as 
variáveis selecionadas como representativa das variáveis componentes dos ISAs. 
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Tabela 6-1: Variáveis Selecionadas 

 Indicador (ISA) Variável Original do indicador (VOI) Variável Substituta (VS) 

E
co

s.
 A

q
u

át
ic

o
s 

Qualidade da água 

IET (Índice de Estado Trófico) Fator de Qualidade da Água 
Esgoto doméstico tratado Esgoto doméstico tratado 

População urbana População urbana 
Áreas agropecuárias Áreas agropecuárias 

 Sensibilidade a conflitos de 
uso água 

Disponibilidades hídricas superficiais  Estável 
Demandas potenciais para irrigação e 

dessentação animal  
Estável 

Esgoto doméstico tratado Esgoto doméstico tratado 
População urbana População urbana 

Praias Estável 

Sensibilidade dos ambientes 
aquáticos 

Presença de formacões nativas 
associadas aos corpos d’água Estável 

Existência de lagoas marginais 
associadas a calhas de rios Estável 

E
co

s.
 T

er
re

st
re

s 

  Sensibilidade à erosão dos 
solos 

Suscetibilidade a erosão Áreas agropecuárias 
Pluviosidade Estável 

Uso e Ocupação Áreas agropecuárias 

 Sensibilidade dos 
ecossistemas terrestres 

Tamanho dos remanescentes de 
vegetação nativa 

Áreas agropecuárias 

Unidades de Conservação e 
zona de amortecimento Estável 

Áreas Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade Estável 

Conectividade com a área fonte 
(corredores) Estável 

S
o

ci
o

ec
o

n
o

m
ia

 

 Sensibilidade de pressão 
populacional 

População urbana População urbana 
Incremento populacional  

(crescimento da população) 
Incremento populacional 

(crescimento da população) 
Proximidade de núcleos urbanos Estável 

 Sensibilidade das condições 
de vida 

IDH IDH Modelo 
População urbana População urbana 

Sensibilidade aos conflitos de 
uso do solo 

Produtividade Agrícola (PIB Agrário/Área 
Agricultura+Pastagem) 

Produtividade Agrícola (PIB 
Agrário/Área Agricultura+Pastagem) 

Aptidão Agrícola Estável 
Taxa de ocupação fundiária Estável 

Sensibilidade à alteração ou 
desarticulação das 

comunidades sensíveis 

Número de famílias assentadas Estável 

Presença de comunidades especiais Estável 

 Sensibilidade de alteração 
da atividade econômica 

Produtividade Agrícola Produtividade Agrícola 
Tipo de Uso Agropecuário Áreas agropecuárias 

Arrecadação Municipal PIB  

P
o

t.
 S

o
c.

 

Sensibilidade aos efeitos 
econômicos positivos dos 

reservatórios 

PIB Terciário PIB Terciário 
IDH IDH Modelo 

Dinamismo Ecnonomico (Cresc. PIB) Dinamismo Ecnonômico (Cresc. PIB) 
Arrecadação Municipal PIB 

 

6.3 - Cenários Macroeconômicos de Referência 

O quadro socioambiental esperado para a bacia do rio Araguaia, no horizonte de 
planejamento adotado na AAI (2006-2026), envolve mudanças temporais nas variáveis 
regionais selecionadas como determinantes dos quadros futuros da bacia, que são 
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regidas tanto por uma densa teia de relações internas a este próprio conjunto de variáveis 
regionais, quanto por relações entre algumas delas e outras espacialmente mais 
abrangentes de âmbito nacional e até mesmo mundial. 

No processo de modelagem, espera-se identificar e simular relações simplificadas destas 
variáveis nacionais macroeconômicas com a estrutura de previsão dos contextos 
socioambientais futuros da bacia. As premissas básicas do comportamento entre as 
variáveis que compõe o cenário macroeconômico de referência e a dinâmica das 
principais variáveis econômicas regionais são indicadas a seguir: 

− O PIB nacional total, cujo valor determina – juntamente com a população nacional – o 
PIB per capita nacional, influencia a dinâmica do crescimento industrial regional, bem 
como a expansão espacial das atividades agropecuárias. 

− A população total brasileira que, juntamente com o PIB total, é utilizada para determinar 
a cada ano o valor do PIB per capita nacional. 

− O PIB per capita nacional é considerado na comparação com os PIB per capita das 
subregiões da bacia no processo de determinação das taxas esperadas de crescimento 
populacional migratório.  

Ou seja, previsões independentes de índices agregados representativos da dinâmica 
econômica nacional são o foco de irradiação dos estímulos que – em interação com o 
processo de desenvolvimento da bacia, modelado por meio da Dinâmica de Sistemas, e 
simulado através do ambiente computacional Stella, determinam as configurações futuras 
do “pano de fundo”, socioambiental sobre o qual incidirão os impactos prognosticados dos 
aproveitamentos hidroelétricos, ensejando a visualização das interfaces ambientais que 
se deseja examinar na AAI. 

As estimativas populacionais futuras adotadas para o país são as elaboradas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sob o título “Projeção da população 
do Brasil por sexo e idade para o período 1980-2050 (IBGE, Diretoria de Pesquisas, 
Coordenação de População e Indicadores Sociais, Gerência de Estudos e Análises da 
Dinâmica Demográfica - Revisão 2004)”. 

A projeção do PIB nacional estabelecidas com esta finalidade são baseadas nos estudos 
de cenários macroeconômicos prospectivos que fundamentam o planejamento de longo 
prazo do setor elétrico, cujas características e resultados são apresentados no documento 
“Plano Nacional de Energia 2030 – Cenários Macroeconômicos”, emitido pelo MME/EPE, 
em abril de 2006. 

6.3.1 - Cenário demográfico IBGE 2050 

Em suas projeções mais recentes, revisadas em 2004, o IBGE prevê que por volta de 
2050 as taxas de natalidade e mortalidade totais estarão quase equivalentes e, desta 
forma, o Brasil alcançará uma população virtualmente estabilizada (crescimento de 0,24 
%a.a.), em um patamar da ordem de 260 milhões de habitantes. Entre 1996 (ano inicial 
do período de calibração do modelo de projeções) e o horizonte final dos cenários aqui 
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tratados (2026), tem-se a trajetória demográfica estimada pelo IBGE para o Brasil, 
apresentada na abaixo. 
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Figura 6-3: Contingentes e taxas de crescimento populacionais: Brasil, 1995-2026 
 

6.3.2 - Cenário macroeconômico nacional para a AAI da bacia do rio Araguaia 

Em sintonia com o princípio precaucioso que deve estar presente nas análises que 
envolvem sustentabilidade ambiental, optou-se por trabalhar na AAI da bacia do rio 
Araguaia com a perspectiva de máximo crescimento econômico nacional, visto que esta 
deverá produzir as situações regionais mais críticas em termos de conflitos potenciais 
entre a presença de aproveitamentos hidroelétricos e o quadro socioambiental da bacia. 

O PIB total do Brasil foi expresso a preços constantes do ano de 2000, a mesma 
referência monetária temporal adotada no banco de dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEADATA) para os VA municipais (que são a base para o cálculo 
dos VA para a bacia e seus subespaços). 

O período coberto foi 1996-2026, abrangendo o intervalo 1996-2006 – utilizado para a 
calibração da maior parte das variáveis do modelo de projeção – e o horizonte 2006-2026, 
no qual estão contidos os patamares de médio e de longo prazo investigados na AAI.  
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Desta forma, tem-se as perspectivas de evolução do PIB nacional total e per capita 
indicadas, nas figuras a seguir, em termos de valores anuais reais e de taxas anuais de 
crescimento. 
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Figura 6-4 - Valores e taxas de crescimento do PIB total: Brasil, 1996-2026 
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Figura 6-5 - Valores e taxas de crescimento do PIB per capita: Brasil, 1996-2026 
 

6.4 - Regionalização e Coleta de Dados 

A organização das informações socioeconômicas que compuseram o modelo de projeção, 
originalmente distribuídas por municípios, se deu por meio da agregação em subespaço 
que, do ponto de vista socioeconômico, representavam maior homogeneidade, de modo a 
estabelecer projeções mais seguras e robustas. Esse agrupamento de conjuntos de 
municípios permite a avaliação de tendências expressas em níveis regionais em relação à 
dinâmica espacial entre esses municípios, caracterizando melhor, assim, as principais 
transformações socioeconômicas decorrentes do desenvolvimento da bacia. 

A análise dos resultados dos estudos de sensibilidade socioeconômica permitiu, também, 
ratificar esta subdivisão obtendo um agrupamento dos dados de municípios com 
características mais homogêneas, fortalecendo o critério da sensibilidade como base para 
a regionalização da bacia a ser utilizada no modelo de projeção de cenários. 

A bacia do rio Araguaia foi, portanto, regionalizada em sete subespaços socioeconômicos, 
conforme apresentado a seguir: 

− Subespaço 1: Complexo agro-industrial de grãos, com destaque para a soja (AAS). 

− Subespaço 2: Produção agrícola diversificada (AGD).  
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− Subespaço 3: Cultivo de arroz com presença de grandes projetos públicos de 
agricultura irrigada (MAI). 

− Subespaço 4: Pecuária bovina extensiva - Médio Araguaia (MAP). 

− Subespaço 5: Associação do cultivo de arroz com a pecuária bovina (BAA). 

− Subespaço 6: Pecuária bovina extensiva - Baixo Araguaia (BAP).  

− Subespaço 7: Produção de soja associada a pecuária ou algodão (AAV). 

Os dados referentes às variáveis do modelo foram organizados por meio da identificação 
destes sete subespaços. Cada um deles apresenta uma dinâmica diferenciada de 
desenvolvimento econômico, que foi representada no modelo de projeção de acordo com 
as principais tendências econômicas do cenário de referência e por meio do ajuste dos 
parâmetros do modelo relativo a cada um dos sete subespaços. 
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Figura 6-6: Subespaços Socioeconômicos 
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6.5 - Construção do Modelo de Projeções para Bacia Araguaia 

Um modelo é sempre uma representação esquemática e parametrizada do mundo real, 
envolvendo obrigatoriamente simplificações e a adoção de premissas durante o processo 
de modelagem. Essas simplificações e premissas são estabelecidas com o intuito de 
diminuir a complexidade do mundo real, porém, procurando-se não perder a 
representatividade esperada para o modelo. Durante o desenvolvimento do modelo de 
projeção para a bacia do rio Araguaia, simplificações e premissas também tiveram que 
ser consideradas, as quais estão descritas nos tópicos seguintes, juntamente com o 
processo de modelagem propriamente dito. 

A primeira simplificação importante foi o processo de regionalização da bacia em 
subespaços, conforme descrito no item anterior. Em seguida, considerou-se como força 
motriz do modelo os cenários macroeconômicos nacional de referência, o qual foi 
explicado com mais detalhes anteriormente. Este cenário macroeconômico de referência 
tem por objetivo condicionar ou “movimentar” de forma externa (variáveis exógenas) os 
valores futuros das variáveis econômicas internas (endógenas) do modelo de projeções. 

Além desses dois fatores, aplicaram-se outras premissas na definição da estrutura básica 
do modelo, de forma a se obter a necessária consistência nas projeções geradas. Desta 
forma, dividiu-se as variáveis, consideradas para a representação do nosso sistema, em 
diversos setores, com a intenção de melhor estruturação e entendimento do processo de 
modelagem e do modelo propriamente dito. Como todos estes setores/variáveis estão, 
direta ou indiretamente, conectados dentro do modelo, somente uma análise 
computacional, como a desenvolvida neste estudo, nos permite de forma eficiente abordar 
e resolver este problema. 

A seguir, descreve-se cada um dos setores envolvidos na construção do modelo, 
incluindo os princípios e mecanismos básicos de relacionamento entre os diversos tipos 
de variáveis-chave (variáveis de controle e de estado), parâmetros e coeficientes dos 
mesmos. As equações que regem matematicamente todas as relações que serão 
descritas a seguir encontram-se explicitadas nos Anexos. Note-se que os diagramas 
causais apresentados para cada setor criado no modelo de projeções foram diretamente 
desenvolvidos dentro do ambiente computacional, de dinâmica de sistema, Stella, 
utilizando-se os elementos estruturais básicos próprios deste software (estoques, fluxos, 
conversores e conectores). 

Antes de entrarmos na descrição de cada um dos setores, vale destacar os seguintes 
pontos sobre o processo de modelagem: 

- O período de calibragem compreendeu os anos de 1996 a 2006, já que os dados, 
quando existentes, estão compreendidos nesse período. 

- Em todos os diagramas causais, os elementos de construção do estoque necessitam de 
informações iniciais, neste caso, valor referente à 1995. Quando não disponíveis, esses 
valores foram estimados com base nos dados observados referentes a outros anos. 
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6.5.1 - Setor população 

No modelo, o crescimento populacional está relacionado, diretamente, com dois fatores: 
uma taxa de crescimento vegetativo, estimada para todo o horizonte de projeção, definido 
como uma variável exógena, relacionada ao crescimento vegetativo nacional, e ilustrado 
na Figura 6-7, lado esquerdo; e uma taxa de crescimento migratório, que é função de um 
fator de atratividade representado pela relação entre o VA per capita da região e o VA per 
capita médio regional (Figura 6-7 lado direito). Esta taxa de crescimento migratório ainda 
sofrerá influência de um coeficiente de ajuste introduzido para uma melhor 
representatividade do modelo para cada um dos subespaços. 
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Figura 6-7 - Taxas de crescimento vegetativo (esquerda) e migratório (direita) 
 

A taxa de urbanização foi projetada, para cada subespaço, e também considerada como 
uma variável exógena, e foi construída com base na relação entre observados/estimados 
durante o período 1996-2006 e das suas perspectivas de crescimento, com tendência de 
estabilização no longo prazo, conforme comportamento observado em nível nacional. Os 
percentuais adotados para cada subespaço do modelo encontram-se ilustrados na Figura 
6-8. Estes percentuais irão influenciar de maneira significativa o setor do sistema 
referente à evolução do PIB terciário. 
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Figura 6-8 - Percentuais da população urbana para cada subespaço (esquerda) e 
para toda a bacia (direita) 
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A Figura 6-9 mostra o diagrama causal (variáveis e suas interligações) construído para o 
setor relacionado à dinâmica populacional no modelo (chamado aqui de setor 
“população”). Note-se que o coeficiente para a taxa de crescimento migratório 
(CoefTxCresMig) será um dos coeficientes utilizados para a calibragem do modelo aos 
dados observados por subespaço. 
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Figura 6-9 - Diagrama causal do setor população 

 

6.5.2 - Setores econômicos 

Assume-se aqui que o cenário econômico nacional será responsável por influenciar os 
setores produtivos regionais, principalmente no que diz respeito à expansão da área 
explorada para atividades agropecuárias e o setor industrial. 

Vale destacar que para a modelagem das variáveis econômicas foi adotado o conceito de 
valor adicionado (VA). A associação entre o VA e o PIB é válida, pois o VA, tal como o 
PIB, é uma medida do nível de atividade econômica, com a única diferença conceitual de 
ser apurado setorialmente e, assim, não incluir as parcelas de impostos e imputação 
financeira (ou dummy financeira), que só são somadas — para compor o PIB — após a 
totalização dos produtos (ou valores adicionados) setoriais. 

O diagrama causal do cenário de referência considerado no modelo é apresentado, 
abaixo, na Figura 6-10, em que, para o modelo, os valores iniciais (ano de 1995) e a 
evolução anual da taxas de crescimento do PIB nacional (TxCrescPibNac) são 
informações conhecidas a priori. 
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Figura 6-10 - Diagrama causal do cenário de referência 

 
Por sua vez, a expansão da área agropecuária terá influência direta no cálculo do VA 
agropecuário da região, quando multiplicada pelas respectivas taxas de produtividade 
agropecuárias. Para essas últimas, também se definiu um cenário ao longo do horizonte 
de tempo do modelo, já que apresentam grande incerteza no que diz respeito aos fatores 
que as influenciam, como por exemplo, as preferências produtivas dos agropecuaristas, 
as técnicas de manejo das explorações efetivamente adotadas por eles e os futuros 
recursos tecnológicos.  

A Figura 6-11 apresenta o diagrama causal para o setor agropecuário do modelo de 
projeções. 
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Figura 6-11 - Diagrama causal do setor agropecuário 

 
Para se determinar as taxas de produtividade agropecuária pretéritas, primeiramente, 
foram estimadas as áreas correspondentes as atividades agropecuárias, como sendo a 
soma das áreas plantadas e pastagem. As áreas plantadas foram obtidas através dos 
valores consolidados pelo IPEADATA, para os anos de 1996 a 2006. Já a área destinada 
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a pastagem, foi estimada, para diversos anos, adotando-se um crescimento proporcional 
ao do crescimento dos rebanhos. 

A partir de uma análise da evolução do crescimento das taxas de produtividade 
calculadas para cada subespaço, foi possível estimar as produtividades futuras, 
considerando também a perspectiva de crescimento e de desenvolvimento tecnológico 
esperados para cada subespaço.  A Figura 6-12 ilustra a produtividade agropecuária 
extrapolada no tempo e adotada para cada um dos subespaços considerados. 
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Figura 6-12 - Produtividades agropecuárias estimadas ao longo do tempo para cada 
subespaço (esquerda) e toda a bacia (direita) 

 

Já o setor industrial, foi idealizado estando os VA deste setor relacionado à, basicamente, 
dois fatores, VA agropecuário, devido à forte presença das atividades agro-industriais na 
região, e PIB nacional, o que representaria uma demanda para a expansão das fronteiras 
agrícolas existentes na região. De maneira simplificada, pode-se dizer que o processo de 
cálculo do VA industrial é feito com base em uma ponderação entre valores obtidos por 
regressão linear entre o VA e esses dois fatores, separadamente. As equações das 
regressões lineares foram obtidas a partir da correlação entre dados pretéritos 
observados no período entre 1995 a 2006, quando existentes. Já os pesos de ponderação 
para cada um desses fatores (CoefIndVaAgr e CoefIndPibNac, respectivamente) são 
estimados, por tentativa-e-erro, durante o processo de calibração do modelo. A Figura 
6-13 apresenta o diagrama causal construído para o setor industrial do modelo de 
projeções. 
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Figura 6-13 - Diagrama causal do setor industrial 

 
Por sua vez, o VA terciário será influenciado pelo valor calculado para o VA industrial e a 
população urbana. Também para este setor, adotou-se o cálculo do VA com base numa 
soma ponderada dos valores obtidos das equações de regressão linear, definidas, 
originalmente, a partir dos dados observados entre o VA e esses dois fatores. Para a 
definição das regressões foram analisados os dados existentes e as perspectivas de 
crescimento de cada subespaço, sendo, assim, foram desconsiderados alguns pontos 
identificados como pouco representativos ou inconsistentes. Já os pesos de ponderação 
para cada um desses fatores (CoefServPopUrb e CoefSerInd, respectivamente) são 
estimados, iterativamente, durante o processo de calibração do modelo, para cada 
subespaço. A Figura 6-14 apresenta o diagrama causal construído para o setor terciário 
do modelo de projeções. 
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Figura 6-14 - Diagrama causal do setor terciário 
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Após o cálculo do VA para cada um dos três setores da economia, aqui representados 
pelos diagramas causais dos setores agropecuária, indústria e serviço, torna-se possível 
calcular o VA total referente a cada subespaço. Sabendo-se também os valores de 
população total calculados para cada um desses subespaços, pôde-se obter o VA per 
capita para cada subespaço, que por sua vez influenciará no cálculo do índice de 
desenvolvimento humano (IDH) e também na taxa de crescimento populacional 
migratório. Por sua vez, o aumento da população acarretará em aumento dos volumes de 
água demandado e, consequentemente, esgoto gerado. A modelagem das variáveis 
relacionadas ao saneamento básico é apresentada no item a seguir.  

A Figura 6-15 ilustra o diagrama causal que abrange os três setores econômicos 
regionais. 
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Figura 6-15 - Diagrama causal da economia regional 

 

6.5.3 - Setores socioambientais 

Para a modelagem socioambiental, três setores distintos foram construídos: 
“saneamento”, “qualidade da água” e “IDH”. O primeiro consiste em entender, ou modelar, 
as condições de saneamento básico em cada um dos seis subespaços. Aqui, se 
modelaram três componentes do setor de saneamento: tratamento de água, coleta e 
tratamento de esgoto. Pelo fato dos poucos dados históricos disponíveis referentes a este 
setor, além de certa inconsistência dos dados existentes, optou-se por considerar, 
também, valores com base na literatura técnica existente e nos valores coletados sobre 
percentual da população com água e esgotos tratados, já que estes são obtidos por meio 
de amostragem. Com base em dados coletados, foi definida, para cada um dos 
subespaços, uma demanda per capita média de água igual a 0,12 m³/habitantes/dia. 
Sabendo-se o número total de habitantes, é possível estimar, então, o volume total 
demandado de água para consumo. 
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De acordo com os dados disponíveis referentes à taxa de população atendida com água 
tratada no ano de 2000, foi possível calcular os volumes iniciais retroativos para o ano de 
1995, considerando-se uma taxa de crescimento anual igual a evolução do índice IDH 
para o mesmo período. Estes valores foram usados como condição inicial no modelo de 
projeção.  

Para condições futuras, ajustou-se uma taxa de crescimento anual de volume de água 
tratada igual a 10 vezes a taxa de crescimento do VA total da respectiva região. Este valor 
foi calibrado, adotando-se um valor único para todos os subespaços, visto que esta 
variável possuiu grande dependência com decisões politico-administrativas de cada 
município. A criação de uma relação entre o crescimento do VA total e a taxa de 
crescimento no setor de saneamento aumenta a interdependência entre variáveis no 
modelo, tendendo a refletir com maior precisão os processos dinâmicos do sistema.  

A relação entre volume de água tratada e de água demandada nos dá o percentual de 
atendimento da população com abastecimento de água. Além disso, esta associação foi 
utilizada para criar um índice definido como Índice de Água Tratada, o qual, por sua vez, 
será um dos fatores de influência para o cálculo do índice IDH, servindo como um 
indicador da saúde da população. 

O outro componente do setor de saneamento é o volume de esgoto coletado e tratado. 
Empregou-se para a modelagem deste volume uma linha bastante similar à adotada para 
o tratamento de água. Para o cálculo dos volumes gerados de esgoto doméstico, adotou-
se um coeficiente de retorno (ou relação esgoto/água) igual a 0,6. Assim, com base neste 
coeficiente e no volume demandado de água, pode-se obter o volume total de esgoto 
gerado e, a partir dos dados referentes ao ano de 2000, foi possível estimar, 
retroativamente, os volumes iniciais para o ano de 1995, no que diz respeito aos volumes 
coletados. Estes valores foram usados como condição inicial no modelo de projeção.  

Por sua vez, os volumes de esgoto tratado foram considerados iguais aos coletados, ou 
seja, para todo o volume de esgoto coletado foi considerada uma disposição final 
apropriada. Isto foi considerado adequado, visto que a região apresenta baixa 
concentração demográfica, com a maior parte do sistema de saneamento baseado em 
fossas sépticas. As taxas de crescimento dos volumes coletados e, consequentemente, 
tratados, foram ajustadas como iguais à 6 vezes a taxa de crescimento do VA total do 
respectivo subespaço. 

Assim como no caso da água tratada, os percentuais de esgoto tratado e coletado 
serviram como base para a criação de novos índices de avaliação da situação social e 
ambiental dos subespaços, usados para avaliação da qualidade da água e do IDH. A  

Tabela 6-2 mostra os diferentes volumes iniciais estimados para tratamento e coleta de 
esgoto e tratamento de água, além das respectivas taxas de crescimento e a taxa per 
capita de consumo diário de água. 
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Tabela 6-2: Volumes estimados para variáveis do setor saneamento, a partir de 
dados referente ao ano de 2000  

Dado Estimado Calculado Dado Calculado Estimado Calculado Dado Calculado Dado Calculado Estimado Estimado Estimado Estimado

Populaçã
o Total

m³/ hab.dia
Consumo 

Total de Agua 
(m³/ano)

População 
com Água 

Tratada (%)

Volume 
Agua 

Tratada 
(m³/ano)

Taxa de 
Retorno

Total Gerado 
de Esgoto 
(m³/ano)

População 
Atendida 
Coleta de 

Esgoto (%)

Volume 
Esgoto 

Coletado 
(m³/ano)

Esg trat 
(% Esg 
Colet)

Volume 
Esgoto 
Tratado 
(m³/ano)

taxa 
Cresc. IDH 

(%a.a.)

Vol. Inicial 
de Água 
Tratada 
(1995)

Vol. Inicial 
de Esgoto 
Coletado 

(1995)

Vol. Inicial 
de Esgoto 

Tratado 
(1995)

1 93306 0.120 4086792 83.9 3429892 0.60 2452075 15.1 371123 100.0 371123 1.5 2709385 317530 317530
2 111338 0.120 4876620 80.7 3934067 0.60 2925972 6.4 185897 100.0 185897 1.5 3149642 160459 160459
3 74103 0.120 3245692 46.4 1506984 0.60 1947415 10.6 206789 100.0 206789 1.9 1128978 170892 170892
4 352637 0.120 15445521 78.3 12099743 0.60 9267313 8.9 823233 100.0 823233 1.6 9480662 700608 700608
5 254604 0.120 11151672 38.1 4249228 0.60 6691003 22.7 1518471 100.0 1518471 1.6 3337658 1294375 1294375
6 342587 0.120 15005318 45.4 6805475 0.60 9003191 22.9 2058282 100.0 2058282 1.7 5241540 1732076 1732076
7 110277 0.120 4830135 85.5 4128965 0.60 2898081 42.6 1234162 100.0 1234162 1.1 3491764 1104367 1104367

1338853 0.120 58641749 61.7 36154354 0.6 35185049 18.2 6397958 1.00 6397958 - 28539630 5480308 5480308  
Nota: “Esg Trat” representa o percentual de esgoto tratado sobre o volume de esgoto coletado.  
Fonte: Dados brutos obtidos pelas páginas eletrônicas do IPEA e IBGE. 

 

A Figura 6-16 mostra o diagrama causal do setor de saneamento desenvolvido no 
modelo.  
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Figura 6-16 - Diagrama causal do setor de saneamento 

Para se estimar o grau de poluição potencial que sofre cada um dos subespaços, foi 
elaborado um índice chamado de “fator de qualidade da água” (FQA). Este índice leva em 
conta três fatores que são, normalmente, as principais fontes de degradação da qualidade 
das águas: a poluição devido às atividades agropecuárias, os efluentes provenientes das 
indústrias e o despejo de esgotos domésticos não-tratados.  Após o calculo de cada um 
desses índices, conforme descrito a seguir, esses índices são ponderados para formar o 
valor final do FQA. No caso do rio Araguaia, foi estabelecido um maior peso para o índice 
que reflete as atividades agropecuárias, visto que este deve ser o fator preponderante 
para degradação da qualidade da água. 

Como indicador de poluição devido às atividades agropecuárias utilizou-se o percentual 
da área agropecuária (em unidades de km²/km²). Para a poluição industrial, optou-se por 
utilizar o valor do VA em relação à área total da bacia (em unidades de R$/km²). Já para a 
poluição por despejo de esgoto não-tratado, se calculou a carga específica (em unidades 
de litros/seg/km²). Os índices, aqui elaborados, são multiplicados por um valor de ajuste, 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 166

igual para todos os subespaços, que pretende aproximar os valores calculados das 
condições específicas encontradas na bacia. Conforme ilustrado na Figura 6-17, os 
valores resultantes se encontrarão entre os limites, mínimo e máximo, de 0 e 1, valores 
que se referem à uma situação muito ruim e muito boa, respectivamente.  

 

Figura 6-17 - Índices para avaliação da qualidade de água  

 

A Figura 6-18 mostra o diagrama causal do setor responsável pelo cálculo do FQA usado 
na estimativa da qualidade das águas. 
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Figura 6-18 - Diagrama causal do setor de qualidade da água 

Para a estimativa do grau de desenvolvimento social de cada região, modelou-se, 
indiretamente, o índice de desenvolvimento humano (IDH), por meio de alguns outros 
índices, construídos no modelo de projeção, já que não seria possível considerar 
diretamente no modelo todas as variáveis que realmente fazem parte do IDH, como, por 
exemplo, saúde e distribuição de renda. Assim, escolheu-se entre as variáveis já 
modeladas no modelo, que pudessem representar o IDH, as seguintes: o FQA, que pode 
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servir de certa forma como indicador das condições ambientais; o percentual da 
população atendida com tratamento de água e coleta de esgoto, que podem ser vistos 
como indicadores da saúde da população; e, finalmente, o VA per capita, um indicador de 
qualidade de vida e distribuição de renda. Todos esses índices foram ponderadamente 
combinados para o cálculo de um fator chamado de fator de desenvolvimento humano 
(FDH). Este fator, por sua vez, foi multiplicado por um coeficiente que serviu de ajuste 
entre o FDH calculado e o IDH observado para o ano de 2000 e estimado para o ano de 
1996, com base no IDH observado para o ano de 1991.  A Figura 6-19 mostra o diagrama 
causal do setor responsável pelo cálculo do IDH. 
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Figura 6-19 - Diagrama causal do setor responsável pelo cálculo IDH 

 

6.6 - Calibragem e Análise de Consistência dos Resultados 

Como todo processo de modelagem tenta representar uma simplificação da realidade, 
muitas vezes as relações estipuladas não são suficientes para uma representação 
completa de todas as variáveis do modelo de forma precisa. Assim, na maioria dos 
modelos, coeficientes de ajustes são usados para ajudar neste processo de tornar os 
modelos mais precisos e representativos da realidade. Este processo de ajuste é 
normalmente chamado de calibração ou calibragem do modelo, e estes coeficientes 
chamados de coeficientes de calibração. 

No modelo de projeções desenvolvido para a bacia do Araguaia, também, foi necessária a 
utilização de alguns coeficientes para um melhor ajuste das relações e equações 
propostas em relação aos dados existentes. O ajuste desses coeficientes no modelo de 
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projeções desenvolvido para a bacia do Araguaia se deu com base na comparação entre 
os valores simulados e dados observados existentes, para diversas variáveis, incluindo: 

- população total municipal dos anos de 1991, 1996, 2000 e 2002 a 2006; 

- taxa de urbanização dos anos de 1991, 1996, 2000 e 2006; 

- valores do IDH para os anos de 1991 e 2000; 

- informações de atendimento de habitantes e/ou domicílios com tratamento de água e 
coleta e tratamento de esgoto para o ano de 2000. 

- Área plantada referente aos anos de 1996 a 2005 e outros usos do solo no ano de 1995. 

- Senso agropecuário (rebanhos) para os anos de 2000 a 2005. 

- VA setoriais (agropecuário, industrial e terciário) dos anos de 1996 e de 1999 à 2005. 

Por se tratar de uma amostragem relativamente pequena em relação ao horizonte a ser 
modelado, estipulou-se que a calibração se daria a partir do ano de 1995, visando calibrar 
o modelo para os dados existentes entre este ano inicial (1995) e os anos com dados 
disponíveis (ou extrapolados) até o ano de 2006, como se poderá observar tanto nos 
resultados finais para a bacia como um todo, quanto para cada subespaço. 

O ajuste desses coeficientes foi obtido por meio de um processo iterativo de tentativa-e-
erro. Para cada subespaço, o processo de calibração começou pelo setor agropecuário, 
seguido pelo industrial, terciário, população e socioambientais. Esta seqüência no ajuste 
dos parâmetros se repetiu várias vezes até se encontrar uma situação satisfatória de 
calibragem, ou seja, pequenos desvios entre os resultados simulados e os dados 
observados. Após ajuste de todos os coeficientes, em todos os subespaços, verificou-se a 
consistência global observando o ajuste das variáveis totalizadas para a bacia como um 
todo. Assim como o processo de calibragem de coeficientes, algumas relações são 
revistas e atualizadas ou novas variáveis introduzidas no modelo. Além da comparação 
dos valores observados com os simulados, durante os anos de 1996 a 2006, também 
levou-se em consideração neste processo de calibragem os padrões esperados de 
comportamento de algumas variáveis, como por exemplo o IDH e o VA per capita de cada 
subespaço, valores para os quais se tem maior sensibilidade no que se refere aos 
respectivos valores absolutos. 

Para se manter o menor número de coeficientes de ajuste possível, obtendo-se assim 
maior robustez, sem perder a flexibilidade para que o modelo se ajustasse aos dados 
observados, objetivou-se o desenvolvimento do modelo com o menor número possível de 
coeficientes de calibração para cada subespaço. Sempre que possível optou-se por 
manter os valores dos coeficientes iguais para todos os subespaços, com isso acredita-se 
obter um modelo mais genérico e robusto. Assim, considerou-se um número final de sete 
coeficientes para cada um dos subespaços, cujos valores finais são apresentados na 
Tabela 6-3. 
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Tabela 6-3:  Coeficientes de ajustes encontrados para o modelo de projeção 

Coeficiente Sigla AAS AGD MAI MAP BAA BAP AAV 

Coeficiente de ajuste do IDH CoefAjusteIDH 1.05 1.1 1.05 1.12 1.1 1.04 1.08 

Coeficiente de ajuste do 
crescimento da área agropecuária 

CoefAreaAg -0.04 0 0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 

Coeficiente de ajuste entre VA 
industrial e PIB nacional 

CoefIndPibNac 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 

Coeficiente de ajuste entre VA 
industrial e VA agropecuário 

CoefIndVaAgr 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 

Coeficiente de ajuste VA terciário e 
VA industrial 

CoefSerInd 0.75 0.9 0.75 0.95 0.75 0.75 0.75 

Coeficiente de ajuste entre VA 
terciário e população urbana 

CoefServPopUrb 0.25 0.1 0.25 0.05 0.25 0.25 0.25 

Coeficiente de ajuste da taxa de 
crescimento migratório 

CoefTxCresMig 1 2 4 4 -0.1 -1 0.5 

 
Deste processo de calibração pode-se concluir que o modelo de projeções construído 
para a bacia do rio Araguaia ajustou-se bem aos dados observados, para a grande 
maioria das variáveis simuladas e, sobretudo, para os totais dessas variáveis para toda a 
bacia, conforme pode ser verificar no item de resultados do modelo de projeção, 
apresentado mais adiante. 

 

6.7 - Projeções Socioeconômicas 

A aplicação do modelo de projeções permitiu a análise do comportamento de algumas 
variáveis que, selecionadas pela representatividade das alterações nas pressões 
socioeconômicas, podem indicar modificações nas condições de uso e de fragilidade dos 
recursos hídricos, ecossistemas aquáticos e terrestres e, em menor escala, do meio 
físico. 

Para cada subespaço foi aplicada a mesma estrutura de modelo, porém com a 
caracterização das diferenças entre os subespaços expressa pelos coeficientes de 
calibração, observando-se as características próprias e dados disponíveis para cada um 
deles. 

Para maior clareza e simplicidade da exposição, serão focalizados prioritariamente neste 
item os resultados referentes à bacia como um todo, obtidos mediante agregação dos 
valores simulados individualmente para cada um dos subespaços. 
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6.7.1 - Expectativas de crescimento da população 

Os resultados da projeção populacional para o período considerado indicam um constante 
crescimento do número de habitantes da bacia como um todo, mantendo-se em torno de 
1,8 milhão de habitantes ao final do horizonte de simulação do modelo, ano de 2026. 

Como pode ser observado na Figura 6-20 (esquerda), os valores simulados (linha de cor 
magenta) para o período de calibração do modelo (1996 a 2006) apresentam-se bem 
aderentes aos valores observados (barras em azul) de população total na bacia. Na 
Figura 6-20 (direita), pode-se observar os valores obtidos para as taxas de crescimento 
migratório por subespaço, que indicam que o fluxo populacional migratório será 
predominantemente negativo para o subespaço MAP e neutro para os subespaços AGD e 
BAA. O subespaço MAI apresentou comportamento migratório negativo até o ano de 2004 
para um comportamento positivo a partir deste momento. O subespaço AAS é o que 
tende a apresentar uma maior taxa de crescimento migratório positiva, ou seja, maior 
entrada de imigrantes. 

Vale destacar que estas taxas de crescimento migratórias foram obtidas a partir da 
relação entre os VA per capita regionais com o VA per capita médio da bacia, multiplicado 
pelo coeficiente de calibração “CoefTxCresMig” (apresentado em Quadro anteriormente). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1996 2006 2016 2026

P
o

p
u

la
çã

o
 (1

00
0 

H
ab

it
an

te
s)

Tempo (anos)

População Observada

População Simulada

 

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

1996 2006 2016 2026 2036

Ta
xa

 d
e 

C
re

sc
im

en
to

 M
ig

ra
tó

ri
o

 (%
)

Tempo (anos)

AAS AGD MAI MAP BAA BAP AAV

 
Figura 6-20 - Comparação entre valores observados e simulados da população 

(esquerda) e taxas de crescimento migratório calculadas (direita) 
 

O crescimento em números absolutos deverá ser mais significativo na BAP, ocorrendo 
redução da população no subespaço MAP. A Figura 6-21, a seguir, mostra a população 
projetada para os seis subespaços, em diferentes intervalos de tempos. 
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Figura 6-21 - Projeção da população por região 

6.7.2 - Resultados das projeções econômicas 

No caso dos resultados das projeções das atividades econômicas por subespaço, a 
situação se mostrou diferenciada na bacia: alguns subespaços se destacam fortemente, 
apresentando vocações bem definidas em relação a setores da economia para os quais 
se esperam maiores expansões e ritmos de crescimento. 

A Figura 6-22, a seguir, apresenta as projeções do VA terciário, onde a AAS, BAP, MAP 
e BAA apresentam forte crescimento. Os outros subespaços também apresentam 
constante crescimento desse setor, porém com menor intensidade. 
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Figura 6-22 - Projeção do PIB de serviços 
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O setor industrial tem pequena representação na riqueza regional como um todo. Os 
subespaços que apresentam maiores valores absolutos são MAP e BAP, sendo que 
existe uma perspectiva maior para o aumento do VA industrial de BAP, conforme 
identificado na Figura 6-23. Outros subespaços, como AAS, MAP, BAA e AAV, também, 
devem apresentar acentuado crescimento neste setor, impulsionados, sobretudo, pelo 
crescimento da agroindústria regional. 
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Figura 6-23 - Projeção do PIB da indústria 

 

O setor agropecuário tem a segunda representação na riqueza regional, correspondendo 
a cerca de 40% do total. Todos os subespaços apresentam igual importância atual, onde 
os resultados encontrados indicam um forte crescimento neste setor para todos os 
subespaços, conforme apresentado na Figura 6-24. 
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Figura 6-24 - Projeção do PIB agropecuário 

 

No que diz respeito aos VA setoriais, pode-se observar na Figura 6-25 e Figura 6-26 que 
o modelo de projeção responde bem às tendências destas variáveis quando totalizadas 
para a bacia. O VA agropecuário na região deverá seguir a tendência de crescimento 
observada no período de calibração, principalmente por este estar associado a um 
cenário (nacional) de referência positivo de crescimento econômico com crescimento 
populacional. O setor industrial apresenta, para a bacia como um todo, maior taxa de 
crescimento relativo. 
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Figura 6-25 - Resultados de área (esquerda) e valor adicionado (direita) 

agropecuário totalizados para a bacia 
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Figura 6-26 - Resultados de valores adicionados terciário (esquerda) e industrial 

(direita) totalizados para a bacia 
 

Após a simulação e totalização dos VA setoriais, e dividindo-se o montante agregado pelo 
total da população, são obtidos os valores de VA per capita. Estes últimos apresentaram 
crescimento relativo baixo. É projetado para o final do período de simulação, um VA per 
capita médio na bacia em torno de R$ 13.000,00, conforme apresentado na Figura 6-27. 
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Figura 6-27 - Resultados de VA total e per capita totalizados para a bacia 

 

6.7.3 - Projeção das condições de saneamento 

A Figura 6-28 e a Figura 6-29 representam os valores obtidos para o setor de 
saneamento, incluindo os percentuais de volume de esgotos coletados e tratados e os 
volumes de água tratada. A definição das taxas futuras de crescimento para estes 
serviços dependerá quase que inteiramente das políticas e investimentos públicos para o 
setor. Adotou-se aqui, no entanto, taxas, possivelmente, bastante otimistas, conforme 
descrito anteriormente, iguais a 10 e 6 vezes a taxa de crescimento do respectivo VA de 
cada subespaço, para as três variáveis tratamento de água e coleta e tratamento de 
esgoto, respectivamente. No entanto, devido ao grande crescimento populacional 
esperado para a região, os percentuais para as três variáveis tendem a se manter 
constante durante o horizonte de projeção. 
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Figura 6-28 - Resultados dos percentuais de volumes de esgoto coletado (esquerda) 
e tratado (direita) por subespaço e, abaixo, os respectivos totais para a bacia como 

um todo 
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Figura 6-29 - Resultados dos percentuais de volumes de água tratada por 

subespaço (esquerda) e para a bacia como um todo (direita) 
 

 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 176

 

6.7.4 - Resultados do fator de qualidade da água (FQA) – setor “FQAs” 

Para se entender melhor os mecanismos relacionados à poluição das águas nos 
subespaços, foram criados índices que tendem levar em conta as três principais fontes de 
poluição: (i) contribuições dispersas provenientes de atividades agropecuárias, (ii) 
contribuições pontuais provenientes de atividades industriais e (iii) despejos de esgoto 
doméstico não tratado. Como tais dados são de difícil obtenção, foram relacionados às 
áreas totais de cada região, conforme descrito anteriormente. Optou-se por considerar 
tais variáveis para avaliação indireta da qualidade da água, também, visto que a obtenção 
de parâmetros de qualidade da água é de maior dificuldade. 

A Figura 6-30 e a Figura 6-31 mostram os resultados encontrados para tais índices, por 
subespaço e para a bacia como um todo, respectivamente. Vale lembrar que os índices 
aqui desenvolvidos, como o FQA, indicam melhor qualidade, quanto mais próximo da 
unidade. 

Pode-se constatar que quanto maior o desenvolvimento econômico da sub-região, maior 
será a degradação da qualidade da água, sendo os subespaços AAS e AAV os que 
tenderão a apresentar os piores valores absolutos nos cenários futuros. Todos os 
subespaços apresentam tendência de redução (piora) do FQA, sobretudo, devido ao 
índice que representa a poluição agropecuária difusa. No entanto, essa tendência pode 
ser alterada caso exista uma forte intervenção pública, com políticas e investimentos para 
esses setores, que estipulem limites de emissões para indústrias e áreas urbanas e 
investimentos na melhoria das técnicas agropecuárias. Infelizmente, por uma carência de 
dados mais precisos, é difícil associar quantitativamente a situação real observada dessas 
variáveis nos subespaços com os valores encontrados para os índices desenvolvidos no 
modelo de projeção, por isso, da intervenção subjetiva na definição dos coeficientes de 
ajuste do modelo.  
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Figura 6-30 - Resultados do FQA e de seus subíndices (poluição industrial, 

agropecuária e doméstica) para cada subespaço 
 

Vale lembrar que os índices aqui desenvolvidos, como o FQA, indicam melhor qualidade, 
quanto mais próximo da unidade. 
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Figura 6-31 - Resultados do FQA e de seus subíndices (poluição industrial, 

agropecuária e doméstica) para a bacia como um todo 
 

 

6.7.5 - Comportamento do índice de desenvolvimento humano (IDH) 

A Figura 6-32 e a Figura 6-33 apresentam os resultados obtidos para o IDH e seus 
subíndices, por subespaço e para a bacia como um todo, respectivamente. Os índices de 
coleta de esgoto e tratamento de água, que compõem o IDH, não mais se relacionam com 
a área física dos subespaços, como foi considerado para o FQA apresentado no item 
anterior, mas sim com o percentual da população atendida, já que com este índice 
pretende-se avaliar, indiretamente, a situação da saúde pública dos subespaços. Como o 
FDH elaborado no presente modelo é fortemente influenciado pelo índice que mede o 
crescimento do VA per capita e este por sua vez apresentou forte crescimento, observou-
se um aumento significativo das projeções para os valores encontrados do IDH, 
sobretudo, para os subespaços AAS e AAV. 
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Figura 6-32 - Resultados do IDH e de seus subíndices (VA per capita, coleta de 

esgoto e tratamento de água)para cada subespaço 
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Figura 6-33 - Resultados do IDH e de seus subíndices (VA per capita, coleta de 

esgoto e tratamento de água) para a bacia como um todo 
 

6.8 - Integração das Informações ao SIG 

O contexto socioeconômico-ambiental apresenta inúmeras variáveis com pouca 
previsibilidade, bem como mecanismos e comportamentos bastante complexos, os quais, 
em face das inevitáveis simplificações presentes em qualquer modelagem ou da falta de 
dados observados, não puderam ser considerados no modelo de projeção aqui aplicado. 
Por isso, o enfoque maior na análise desses resultados deve-se dar no âmbito de 
tendências das variáveis modeladas, especialmente quando da comparação dos 
resultados encontrados para cada um dos subespaços, representados aqui pelos índices 
de variação. 

Assim, as variáveis que compõe os ISA, no contexto da modelagem matemática, podem 
ser classificadas em três tipos: 

Autônomas: permitem ser projetadas em cenários futuros, apresentando resultados 
confiáveis, de acordo com a análise das tendências socioeconômicas. 

Agregadas: variáveis que podem ser associadas a variáveis autônomas, possibilitando a 
identificação de sua trajetória de projeção a partir da modelagem de variáveis autônomas. 
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Estáveis: a forma errática de comportamento da variável não permite definir com 
segurança uma tendência em cenários futuros. 

O processo de integração das informações geradas a partir dos modelos de projeção foi 
realizado de maneira semelhante ao processo de construção dos ISA. Neste caso, foram 
compostos índices de variação para cada um dos temas de análise — recursos hídricos e 
ecossistemas aquáticos, meio físico e ecossistemas terrestres, socioeconomia e 
potencialidade socioeconômica — associados aos conjuntos de indicadores e variáveis. 

Para tanto, foram utilizadas as variáveis selecionadas para composição do modelo que, 
ponderadas de acordo com a sua importância na composição do indicador, permitiram 
então a geração de um indicador de variação temporal.  

6.8.1 - Definição dos Pesos de Ponderação dos Indicadores 

As etapas de composição dos indicadores incluíram a ponderação das variáveis que 
integram os índices de variação, respeitando os critérios utilizados na formação dos ISA. 
Assim, as variáveis utilizadas nesta fase possuem pesos compatíveis com o estabelecido 
na composição das sensibilidades, respeitando-se também os pesos dos ISA na 
composição das sensibilidades por temas.  

A Tabela 6-4 apresenta as variáveis formadoras dos indicadores de sensibilidade e as 
correspondentes variáveis simuladas e adotadas para representação dos indicadores no 
processo de projeção. As variáveis que não possam ser expressas de maneira efetiva, 
devido as escalas temporal e espacial adotadas, foram consideradas estáveis, ou seja, 
sem variação no tempo. A Tabela 6-4 ainda apresenta os pesos adotados na construção 
dos diversos indicadores. A coluna “Peso do ISA” indica os pesos dos indicadores de 
sensibilidade usados para formação do indicador para cada um dos quatro grande temas. 
A coluna “Peso Variável” corresponde aos valores adotados correspondente as variáveis 
formadoras dos respectivos ISAs. Finalmente, a coluna “Peso Final” corresponde aos 
valores encontrados para ponderação na construção dos indicadores de variação 
temporal. A última coluna da tabela apresenta a relação entre variável substituta e 
Indicador ISA. 

Tabela 6-4: Variáveis Formadoras dos ISAs e as Respectivas Variáveis Substitutas e 
Consideradas na Modelagem Acompanhadas dos Respectivos Pesos Utilizados na 
Formação dos ISA e Indicadores de Variação Temporal  

 
Indicador (ISA) 

Peso 
do 
ISA 

Variável Original do 
indicador (VOI) 

Peso da 
Variável Variável Substituta (VS) Peso 

Final 

E
co

s.
 A

q
u

át
ic

o
s 

Qualidade da água 0,30 

IET (Índice de Estado 
trófico) 

0,2 Fator de Qualidade da Água 0,06 

Esgoto doméstico tratado 0,3 Esgoto doméstico tratado 0,09 

População urbana 0,25 População urbana 0,08 

Áreas agropecuárias 0,25 Áreas agropecuárias 0,08 

 Sensibilidade à 0,40 Disponibilidades hídricas 
superficiais  

0,05 Estável 0,02 
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Indicador (ISA) 

Peso 
do 
ISA 

Variável Original do 
indicador (VOI) 

Peso da 
Variável Variável Substituta (VS) Peso 

Final 

conflitos de uso água Demandas potenciais para 
irrigação e dessentação 

animal  
0,2 Estável 0,08 

Esgoto doméstico tratado 0,25 Esgoto doméstico tratado 0,10 

População urbana 0,25 População urbana 0,10 

Praias 0,25 Estável 0,10 

Sensibilidade dos 
ambientes aquáticos 

0,30 

Presença de formações 
nativas associados aos 

corpos d’água. 
0,5 Estável 0,15 

Existência de lagoas 
marginais associadas a 

calhas de rios 
0,5 Estável 0,15 

E
co

s.
 T

er
re

st
re

s 

  Sensibilidade à 
erosão dos solos 

0,40 

Suscetibilidade a erosão 0,5 Áreas agropecuárias 0,20 

Pluviosidade 0,2 Estável 0,08 

Uso e Ocupação 0,3 Áreas agropecuárias 0,12 

 Sensibilidade dos 
ecossistemas 

terrestres 
0,60 

Tamanho dos 
remanescentes de 
vegetação nativa 

0,4 Áreas agropecuárias 0,24 

Unidades de Conservação e 
zona de amortecimento 

0,4 Estável 0,24 

Áreas Prioritárias para a 
Conservação da 
Biodiversidade 

0,2 Estável 0,12 

Conectividade com a área 
fonte (corredores) 

0,2 Estável 0,12 

S
o

ci
o

ec
o

n
o

m
ia

 

 Sensibilidade de 
pressão populacional 

0,15 

População urbana 0,55 População urbana 0,08 

Incremento populacional 
(crescimento da população) 

0,15 Incremento populacional 
(crescimento da população) 

0,02 

Proximidade de núcleos 
urbanos 

0,3 Estável 0,05 

 Sensibilidade das 
condições de vida 

0,20 
IDH 0,6 IDH Modelo 0,12 

População urbana 0,4 População urbana 0,08 

Sensibilidade aos 
conflitos de uso do 

solo 
0,25 

Produtividade Agrícola (PIB 
Agrário/Área 

Agricultura+Pastagem) 
0,4 

Produtividade Agrícola (PIB 
Agrário/Área 

Agricultura+Pastagem) 
0,10 

Aptidão Agrícola 0,2 Estável 0,05 

Taxa de ocupação fundiária 0,4 Estável 0,10 

Sensibilidade à 
alteração ou 

desarticulação das 
comunidades 

sensíveis 

0,15 

Número de famílias 
assentadas 

0,5 Estável 0,08 

Presença de comunidades 
especiais 

0,5 Estável 0,08 

 Sensibilidade de 
alteração da atividade 

econômica 
0,25 

Produtividade Agrícola 0,4 Produtividade Agrícola 0,10 

Tipo de Uso Agropecuário 0,5 Áreas agropecuárias 0,13 

Arrecadação Municipal 0,1 PIB  0,03 

  

Sensibilidade aos 
efeitos econômicos 

positivos dos 
reservatórios 

1,00 

PIB Terciário 0,2 PIB Terciário 0,20 

IDH 0,3 IDH Modelo 0,30 

Dinamismo Econômico  
(Cresc. PIB) 

0,2 Dinamismo Ecnonômico 
(Cresc. PIB) 

0,20 

Arrecadação Municipal 0,3 PIB 0,30 
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As variáveis, projetadas pelo modelo Stella, foram avaliadas a partir de suas variações no 
tempo, resultando em taxas de variação para cada variável analisada por subespaço. 
Estes são denominados como índices de variação, limitados entre os valores de 0 (zero) e 
2 (dois), na qual os valores acima de 1 (um) funcionam como multiplicador positivo, 
constituindo-se em fator de variação para os valores de sensibilidade aferidos em etapas 
anteriores do presente estudo. Os valores inferiores a 1 (um) representam tendências de 
redução dessas variáveis (de pressões socioeconômicas), temporalmente, de acordo com 
os cenários de análise propostos. 

A aplicação no mapeamento de sensibilidades e potencialidades ocorreu por meio da 
incorporação das informações aos bancos de dados do SIG, que foi então realizada 
utilizando-se o mapeamento dos subespaços, permitindo o processamento do indicador 
de variação sobre as sensibilidades e potencialidades já mapeadas. 

6.8.2 - Representação espacial dos indicadores de variação temporal 

Os resultados dos indicadores socioeconômicos projetados foram agrupados de acordo 
com a ponderação dos indicadores de sensibilidade definidos em etapa anterior, 
compondo os índices de variação aplicados aos temas de sensibilidade e à 
potencialidade. 

O comportamento dos índices de variação foi estabelecido de acordo com as tendências 
gerais, ou seja, variações percentuais crescentes ou decrescentes. Isto significa dizer que 
as projeções esperadas para a bacia tendem a aumentar ou diminuir as sensibilidades ou 
potencialidades por meio da aplicação de fatores que variam entre zero e dois, sendo o 
fator igual a um demonstrativo de não variação da sensibilidade. 

A Tabela 6-5, apresenta os valores obtidos para os índices de variação para o cenário de 
2026. Destaca-se, de maneira geral, a pouca variação no tema meio físico e 
ecossistemas terrestres, na qual o maior peso das variáveis que apresentam valores 
constantes é determinante. No mais, as principais variações negativas podem ser 
encontradas no tema recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, especialmente pelas 
alterações nos fatores de qualidade da água. 

As variações são mais intensas do ponto de vista socioeconômico, em função de dois 
fatores: a maior presença de variáveis socioeconômicas no modelo de projeções e a 
própria natureza do tema, no qual, em cenário de 20 anos, as mudanças são mais 
intensas do que nos meios físico e biótico. 

Tabela 6-5: Indicadores de Variação Temporal para as Variáveis entre 2006 e 2026 

 

Indicador 
(ISA) 

Peso 
do 
ISA 

Variável 
Original do 

indicador (VOI) 

Peso da 
Variável 

Variável 
Substituta 

(VS) 

Peso 
Final AAS AAD MAI MAP BAA BAP AAV 

E
co

s.
 

A
qu

át
ic

os
 

Qualidade da 
água 0,30 

IET (Índice de 
Estado Trófico) 0,2 

Fator de 
Qualidade da 

Água 
0,06 1,25 1,27 1,29 1,25 1,33 1,35 1,32 

Esgoto 
doméstico 0,3 

Esgoto 
doméstico 0,09 1,42 1,00 1,21 0,88 1,13 1,21 1,21 
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Indicador 
(ISA) 

Peso 
do 
ISA 

Variável 
Original do 

indicador (VOI) 

Peso da 
Variável 

Variável 
Substituta 

(VS) 

Peso 
Final AAS AAD MAI MAP BAA BAP AAV 

tratado tratado 

População 
urbana 

0,25 População 
urbana 

0,08 2,02 1,22 1,63 1,05 1,38 1,65 1,45 

Áreas 
agropecuárias 

0,25 
Áreas 

agropecuária
s 

0,08 1,19 1,38 1,64 1,26 1,43 1,46 1,30 

 Sensibilidade 
a conflitos de 

uso água 
0,40 

Disponibilidade
s hídricas 

superficiais  
0,05 Estável 0,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Demandas 
potenciais para 

irrigação e 
dessentação 

animal  

0,2 Estável 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Esgoto 
doméstico 

tratado 
0,25 

Esgoto 
doméstico 

tratado 
0,10 1,42 1,00 1,21 0,88 1,13 1,21 1,21 

População 
urbana 0,25 

População 
urbana 0,10 2,02 1,22 1,63 1,05 1,38 1,65 1,45 

Praias 0,25 Estável 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sensibilidade 
dos 

ambientes 
aquáticos 

0,30 

Presença de 
formacões 

nativas 
associadas  

 

0,5 Estável 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Existência de 
lagoas 

marginais 
associadas a 
calhas de rios 

0,5 Estável 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

E
co

s.
 T

er
re

st
re

s 

  
Sensibilidade 
à erosão dos 

solos 

0,40 

Suscetibilidade 
à erosão 0,5 

Áreas 
agropecuária

s 
0,20 1,19 1,38 1,64 1,26 1,43 1,46 1,30 

Pluviosidade 0,2 Estável 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Uso e 
Ocupação 0,3 

Áreas 
agropecuária

s 
0,12 1,19 1,38 1,64 1,26 1,43 1,46 1,30 

 Sensibilidade 
dos 

ecossistemas 
terrestres 

0,60 

Tamanho dos 
remanescentes 
de vegetação 

nativa 

0,4 
Áreas 

agropecuária
s 

0,24 0,81 0,62 0,36 0,74 0,57 0,54 0,70 

Unidades de 
Conservação 

e zona de 
amortecimento 

0,4 Estável 0,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Áreas 
Prioritárias para 
a Conservação 

da 
Biodiversidade 

0,2 Estável 0,12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Conectividade 
com a  área 

fonte 
(corredores) 

0,2 Estável 0,12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

S
oc

io
ec

on
om

ia
 

 Sensibilidade 
de pressão 

populacional 
0,15 

População 
urbana 0,55 População 

urbana 0,08 2,02 1,22 1,63 1,05 1,38 1,65 1,45 

Incremento 
populacional 

(crescimento da 
população) 

0,15 

Incremento 
populacional 
(crescimento 

da 
população) 

0,02 0,84 0,29 0,96 -0,27 0,62 0,79 0,65 

Proximidade de 
núcleos 
urbanos 

0,3 Estável 0,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Indicador 
(ISA) 

Peso 
do 
ISA 

Variável 
Original do 

indicador (VOI) 

Peso da 
Variável 

Variável 
Substituta 

(VS) 

Peso 
Final AAS AAD MAI MAP BAA BAP AAV 

 Sensibilidade 
das 

condições de 
vida 

0,20 
IDH 0,6 IDH Modelo 0,12 1,13 1,13 1,15 1,15 1,18 1,12 1,20 

População 
urbana 0,4 

População 
urbana 0,08 2,02 1,22 1,63 1,05 1,38 1,65 1,45 

Sensibilidade 
aos conflitos 

de uso do 
solo 

0,25 

Produtividade 
Agrícola (PIB 
Agrário/Área 

Agricultura+Pas
tagem) 

0,4 

Produtividade 
Agrícola (PIB 
Agrário/Área 
Agricultura+P

astagem) 

0,10 1,62 1,96 2,00 1,81 2,19 1,80 1,76 

Aptidão 
Agrícola 0,2 Estável 0,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Taxa de 
ocupação 
fundiária 

0,4 Estável 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sensibilidade 
à alteração ou 
desarticulaçã

o das 
comunidades 

sensíveis 

0,15 

Número de 
famílias 

assentadas 
0,5 Estável 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Presença de 
comunidades 

especiais 
0,5 Estável 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Sensibilidade 
de alteração 
da atividade 
econômica 

0,25 

Produtividade 
Agrícola 0,4 

Produtividade 
Agrícola 0,10 1,62 1,96 2,00 1,81 2,19 1,80 1,76 

Tipo de Uso 
Agropecuário 

0,5 
Áreas 

agropecuária
s 

0,13 1,19 1,38 1,64 1,26 1,43 1,46 1,30 

Arrecadação 
Municipal 

0,1 PIB  0,03 3,23 2,73 3,09 2,60 4,19 3,62 2,83 

  

Sensibilidade 
aos efeitos 
econômicos 
positivos dos 
reservatórios 

1,00 

PIB Terciário 0,2 PIB Terciário 0,20 -2,41 -0,56 -0,48 -0,70 -2,48 -1,46 -0,92 

IDH 0,3 IDH Modelo 0,30 1,15 1,13 1,12 1,14 1,10 1,18 1,19 

Dinamismo 
Econômico 
(Cresc. PIB) 

0,2 
Dinamismo 
Ecnonômico 
(Cresc. PIB) 

0,20 0,43 0,82 0,34 0,93 1,45 1,13 0,55 

Arrecadação 
Municipal 0,3 PIB 0,30 3,23 2,73 3,09 2,60 4,19 3,62 2,83 

 

 

Tabela 6-6: Indicadores de Variação Temporal entre 2006 e 2026 

Indicador de Variação Temporal AAS AGD MAI MAP BAA BAP AAV 

Ecossistemas Aquáticos 1,29 1,08 1,22 1,02 1,14 1,21 1,16 

Ecossistemas Terrestres 1,01 1,03 1,05 1,02 1,03 1,03 1,02 

Socioeconomia 1,38 1,32 1,45 1,23 1,45 1,40 1,32 

Vocações Socioeconômicas 0,92 1,21 1,24 1,17 1,38 1,38 1,13 
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7 - AVALIAÇÃO DAS SENSIBILIDADES DOS CENÁRIOS FUTUROS 

A seguir, apresentam-se os mapeamentos das sensibilidades selecionadas para os 
cenários futuros, conforme a metodologia apresentada.Através do modelo Stella, e suas 
relações de fluxo, e também com previsões atreladas aos cenários de expansão previstos 
pelo governo, como PIB e crescimento demográfico  

Foram elaborados para os cenários futuros dos indicadores de: 

• sensibilidade da qualidade da água; 

• sensibilidade de conflitos de uso da água; 

• sensibilidade dos ambientes aquáticos; 

• sensibilidade de erosão dos solos; 

• sensibilidade de ecossistemas terrestres; 

• sensibilidade da à pressão populacional; 

• sensibilidade das condições de vida; 

• sensibilidade de comunidades sensíveis; 

• sensibilidade de condições de vida; 

• sensibilidade de alteração da atividade econômica; 

• sensibilidade aos efeitos econômicos positivos. 

E com base nestes indicadores, foram elaborados os mapeamentos dos componentes 
síntese. Por exemplo, o de recursos hídricos foi elaborado a partir do indicador de 
sensibilidade de qualidade da água e com o de sensibilidade de ambientes aquáticos e de 
conflitos de uso. 

Nos sub-itens a seguir apresenta-se a descrição da variação espacial de cada um dos 
indicadores nos cenários futuros. 

7.1 - Indicador de Sensibilidade dos Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

Como já mencionado, este indicador foi elaborado a partir dos indicadores de 
sensibilidade de qualidade da água, de ambientes aquáticos e de conflitos de uso. 

Como se pode ver pelo resultado do mapa de sensibilidade (Desenho 1022/00-60-DE-
9012) as áreas mais sensíveis estão situadas em algumas áreas das bacias do alto 
Araguaia e rio das Mortes e na região da Ilha do Bananal e seus contribuintes, o que pode 
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ser explicado pelos conflitos de uso mais evidentes nestas áreas e pelos ambientes 
aquáticos mais relevantes nestas regiões.  

Nas cabeceiras observa-se também áreas sensíveis devido à influencia da pressão 
antrópica no uso do solo e consequentemente na qualidade da água, enquanto que na 
região da ilha do Bananal além desse fator a sensibilidade deriva da existência de 
ambientes estratégicos para a ictiofauna (lagoas, praias e vegetação marginal) e a 
possibilidade de conflitos de uso em função da demanda para irrigação. 

7.2 - Indicador de Sensibilidade do Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

Este indicador foi elaborado a partir dos indicadores de sensibilidade de erosão dos solos 
e dos ecossistemas terrestres.  

As áreas mais sensíveis nos cenários futuros (ver Desenho 1022/00-60-DE-9013), 
também estão situadas nas bacias dos rio Claro, Vermelho, Caiapó, Alto Mortes ,e Alto 
Araguaia, e nas cabeceiras das sub-bacias dos contribuintes da margens esquerda e 
direita do médio curso do Araguaia (Ilha do Bananal) e nas regiões delimitadas pelos 
remanescentes de vegetação e unidades de conservação ainda existentes, mas de forma 
mais acentuada. 

Como já mencionado, nestas áreas dever-se-á estabelecer uma maior provimento de 
investimentos em monitoramento e controle de erosão, além de investimentos em manejo 
e conservação destas áreas protegidas e APPs. 

7.3 - Indicador de Sensibilidade da Socioeconomia 

As áreas mais sensíveis nos cenários futuros foram identificadas nas bacias dos rios 
Beleza e Crisóstomo e Ribeirão Santana, nas bacias dos rios Borecaia, Pau D´Arco, Alto 
Araguaia, das Mortes, e Diamantino. Essas sensibilidades estão associadas à existência 
de municípios de baixas condições de vida e baixa ocupação e à presença de conflitos, 
áreas indígenas e assentamentos, o que certamente exigirá, no caso de implantação de 
usinas, um maior cuidado com os impactos nestas comunidades (Desenho 1022/00-60-
DE-9010). 

Cabe ressaltar que todas as terras indígenas foram consideradas como regiões sensíveis, 
de grande relevância e que devem ser foco de estudos e medidas mais detalhados 
relacionados à decisão de se viabilizar as usinas hidrelétricas na bacia. Porém, as 
variáveis utilizadas neste indicador destacam, especialmente, os conflitos pelo uso e 
ocupação da terra, notadamente relacionados à expansão da agropecuária, que já ocupa 
grandes extensões na bacia. Desse modo, estas áreas de conflito sobressaem em 
relação às Terras Indígenas no que concerne a sua distribuição espacial. 
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7.4 - Indicador de Sensibilidade Positiva da Socioeconomia 

As áreas mais sensíveis aos investimentos do setor elétrico para um cenário futuro são os 
municípios com menor arrecadação e estrutura de gestão, tais como: Santa Fé do 
Araguaia, Santana de Araguaia, Vila Rica, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, 
Ribeirão Cascalheira e vários municípios das bacias dos rios das Mortes, Alto Araguaia, e 
Diamantino (Desenho 1022/00-60-DE-9011). 
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8 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SINÉRGICOS E CUMULATIVOS 

Os efeitos analisados no presente estudo são aqueles relacionados aos impactos 
associados a aproveitamentos hidrelétricos, especialmente os projetos planejados para a 
bacia. Enfatizam-se seus efeitos combinados, que podem ser cumulativos ou sinérgicos. 

Os efeitos cumulativos são entendidos como aqueles resultantes da combinação de 
impactos de mesma natureza que se sobrepõem no espaço.  

Os efeitos sinérgicos foram aqui definidos como aqueles que surgem da interação de 
impactos de naturezas diferentes, tal como a alteração na qualidade da água com a 
redução da diversidade da biota aquática.  Esses efeitos podem provocar consequências 
maiores e de outra natureza do que aquelas relacionadas à soma dos efeitos. 

A partir da identificação dos principais processos impactantes relacionados à implantação 
de usinas hidrelétricas, foram selecionados os indicadores capazes de representar uma 
avaliação com base em alguns atributos classificadores, tais como importância, 
intensidade e abrangência, relativos aos impactos dos empreendimentos hidrelétricos 
sobre o meio ambiente.  

A listagem desses impactos e efeitos foi definida a partir daquela usualmente elaborada 
nos estudos de impacto ambiental selecionando-se aqueles que trazem efeitos sinérgicos 
e cumulativos. 

A cumulatividade foi representada no mapa pela sobreposição das áreas de abrangência 
dos projetos em cada indicador de impacto. 

A sinergia entre os efeitos foi avaliada por uma matriz de interdependência, com maior 
grau sendo dado àquele impacto que tem maior número de correlações cruzadas. 

Com base nesta análise, foi atribuído maior peso aos impactos com maior grau de 
interdependência para construir os componentes-síntese. 
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Tabela 8-1: Matriz para hierarquização dos impactos sinérgicos do aproveitamento 
hidroenergético da bacia do rio Araguaia 
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Alteração da qualidade da água   3 0 0 3 0 0 2 0 2 3 0 13 16 

Comprometimento de ecossistemas de relevante interesse ecológico     0 3 2 0 2 2 2 2 3 1 17 17 
Comprometimento do patrimônio espeleológico, arqueológico ou 
geológico       0 2 0 1 0 1 1 0 0 5 8 

Fragmentação de hábitats         2 1 3 0 3 2 3 3 17 26 

Interferência com atividades vinculadas ao rio (turismo, lazer, pesca)           0 0 2 2 3 1 3 11 12 

Interferência com fluxos de comunicação e circulação             3 0 0 3 3 0 9 18 

Interferência nos padrões de assentamentos humanos               0 3 3 2 1 9 15 

Interrupção de rotas migratórias de espécies aquáticas                 3 3 3 1 10 24 

Perda de terras para a agropecuária                   3 3 0 6 28 

Potencialização dos conflitos sociais                     2 1 3 26 

Redução da diversidade da biota aquática                       1 1 12 

Alteração do regime de sedimentos                             

Somatório   3 0 3 9 1 9 6 14 22 23 11     

 

A avaliação da lista dos impactos teve por objetivo identificar quais e como os efeitos se 
manifestam na bacia, em que medida eles podem se reproduzir e serem ampliados pelos 
empreendimentos e quais outros impactos potencialmente podem vir a se manifestar. 

A listagem de Impactos Ambientais associados aos aproveitamentos hidrelétricos foi 
objeto de análise visando agrupar ou eliminar impactos em função de determinadas 
características. Os seguintes critérios foram usados para compor uma lista de impactos 
que podem gerar efeitos cumulativos ou sinérgicos: 

• os impactos temporários e reversíveis através de medidas já consagradas no 
processo de licenciamento ambiental foram descartados. Neste caso se inserem, por 
exemplo, os impactos decorrentes das obras para a implantação de UHEs como a 
degradação de áreas de empréstimo, bota-fora e canteiros, cuja recuperação é 
prevista no processo de licenciamento; 
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• os impactos de incidência local, sem nenhum tipo de representação, seja por 
cumulatividade ou por sinergia, com outros espaços, foram descartados, tendo em 
vista que os impactos a serem selecionados devem ser objetivamente distinguíveis, 
ou seja, devem poder ser mensurados na escala de trabalho exigida para o estudo. 
Este é o caso das perdas de áreas decorrentes de obras secundárias, como acessos 
permanentes, subestações etc.  

Os impactos selecionados devem apresentar uma abrangência espacial diferenciada, de 
forma que, sempre que necessário e pertinente, deve-se buscar agrupar impactos sobre 
um mesmo fator ambiental ou decorrentes de um mesmo processo indutor. Impactos 
geralmente analisados isoladamente nos estudos de impacto ambiental como, por 
exemplo, a indução de processos erosivos, alteração no transporte de sedimentos, o 
assoreamento de corpos d’água, o aumento da turbidez da água, etc, devem ser 
reagrupados. 

Os indicadores de impacto selecionados foram os seguintes: 

• alteração da qualidade da água; 

• alteração do regime de sedimentos; 

• comprometimento de ecossistemas de relevante interesse ecológico; 

• interrupção de rotas migratórias de espécies aquáticas; 

• redução da diversidade da biota aquática; 

• fragmentação de habitats; 

• interferência com atividades vinculadas ao rio (turismo, lazer, pesca,..); 

• interferência com fluxos de comunicação e circulação; 

• interferência nos padrões de assentamentos humanos; 

• perda de terras para a agropecuária; 

• potencialização dos conflitos sociais; 

• comprometimento do patrimônio espeleológico, arqueológico ou geológico. 

 

• aumento da arrecadação municipal através da compensação financeira (indicador de 
impactos positivos) 

 

Após esta seleção foi realizada uma avaliação dos graus de impacto. 

 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 192

 

Figura 8-1: Fluxograma simplificado de atividades 
 

Para a avaliação da Intensidade dos Impactos, buscou-se identificar características 
básicas dos aproveitamentos hidrelétricos avaliados que permitissem uma visão mais 
precisa da diferença na participação de cada empreendimento na geração de processos 
indutores de impactos, tais como: regime de operação;tempo de residência;potência;área 
do reservatório;trechos de vazão reduzida, quando for o caso; altura da barragem (A 
dimensão vertical da barragem foi utilizada para aferir indiretamente os custos relativos à 
construção de mecanismo de transposição para a ictiofauna). 

Inicialmente se pretendia avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos das PCHs, pelo 
menos em rios que tivessem conjuntos significativos de usinas e que já dispusessem de 
eixos estudados. No entanto, alguns aspectos levantados dificultaram a avaliação ou 
mostraram que ela não seria necessária:  
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• Não se logrou obter o mesmo nível de informações para qualificar e quantificar os 
efeitos, ou porque elas não estavam disponíveis, ou não tinham informações e 
mapeamentos que se pudessem utilizar na mesma base que as UHEs; 

• Verificou-se que uma única bacia, a do rio Caiapó, dispunha de inventário 
aprovado, e que seu efeito conjunto podia ser desprezado face aos efeitos das 
usinas na bacia do Alto Araguaia, do rio das Garças e rio das Mortes, que são 
próximas a esta primeira bacia citada; 

• As bacias dos rios das Mortes e das Garças estão com seus inventários de PCHs 
em andamento ou em fase de análise. 

Pelo exposto optou-se neste caso por não avaliar estes impactos das PCHs na bacia do 
rio Araguaia. 

A representação espacial dos impactos foi realizada a partir da identificação dos 
elementos geográficos que podem melhor representar os espaços ou os recursos naturais 
envolvidos diretamente em cada impacto ambiental. Seu objetivo é permitir a identificação 
da manifestação espacial dos efeitos de cada impacto, possibilitando sua inclusão no SIG, 
de modo que se viabilize uma análise de impactos integrada à análise de Sensibilidade 
Ambiental, gerando mapas de Fragilidade Ambiental, que associam os impactos às áreas 
sensíveis identificadas na bacia. 

Foram identificadas como abrangências às quais os impactos podem estar associados:  

• o reservatório: refere-se aos efeitos restritos ao reservatório ou ao território ocupado 
pela sua formação, acrescido de uma zona ou faixa de 2 km no entorno do 
reservatório; 

• o trecho a jusante: compreende uma faixa de 10 km de largura(compatível com o 
porte dos rios estudados neste inventário) no entorno do trecho a jusante do 
barramento até o encontro do próximo afluente ou o remanso do reservatório do 
próximo empreendimento nesta direção;  

• os municípios: abrangendo os municípios sob influência direta de cada 
empreendimento, ou seja, aqueles cujo território é parcialmente inundado pela 
formação do reservatório ou que sediam a casa de força da UHE; 

• a sub-bacia: associado a toda a sub-bacia onde se insere o empreendimento. 

Foi avaliada a significância a partir dos seguintes aspectos: cumulatividade; 
reversibilidade; sinergia; importância; forma de incidência (direta ou indireta); 
distributividade; tempo de incidência; prazo de permanência; probabilidade; sentido. 

A intensidade dos efeitos pelos seguintes aspectos: altura da barragem;potência;área do 
reservatório;tempo de residência;trecho de vazão reduzida;regime de operação 

E a abrangência pelos aspectos: reservatório e faixa de 2 km; trecho de jusante; sub-
bacia; e municípios. 
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8.1 - Construção da Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais 

A Avaliação de Impactos Ambientais concentrou-se nas informações sobre os 
empreendimentos existentes e planejados para a bacia, de modo a considerar suas 
possíveis interferências no meio ambiente. Para isso, foram identificadas e selecionadas 
suas principais características, buscando associar e dimensionar os potenciais elementos 
impactantes de cada uma delas. Assim, além de listar e selecionar o conjunto de impactos 
potenciais foram atribuídos valores para a mensuração de cada impacto para cada um 
dos empreendimentos estudados. O esquema da Figura a seguir mostra as principais 
etapas, atividades e ferramentas usadas no processo de avaliação dos impactos 
potenciais. 

 

Seleção baseada nos Critérios Gerais

Matriz de Avaliação de Impacto

FREAs

SIG       

Matriz de Indicadores de Impacto

Avaliação da Importância e Magnitude dos Impactos 

Análise das etapas de intervenções dos AHEs

Classificação da Intensidade dos AHEs 

Incorporação dos atributos das Variáveis aos SIG

Identificação dos Impactos

Composição dos Indicadores de Impacto

Espacialização dos Impactos

Atividades Ferramentas

1

Seleção dos Impactos2

4

Etapas

Avaliação da Significãncia do Impacto3

5
Classificação da Abrangência dos Impacto

 
Figura 8-2: Esquema de desenvolvimento da Análise de Impacto 

A Avaliação de Impactos realizada neste estudo tem o objetivo de identificar, dentro do 
conjunto de impactos e empreendimentos estudados, aspectos que possam diferenciar a 
intensidade da manifestação desses impactos e a abrangência dos seus efeitos. Para 
tanto, foram definidas as seguintes etapas: 

• diferenciar a Intensidade de acordo com cada empreendimento: uma vez que 
o conjunto de AHEs da bacia mostra-se bastante heterogêneo, com 
empreendimentos que variam de 50 a 1000 MW, cujas características em relação 
ao tamanho, volume do reservatório, capacidade de regularização e outros 
aspectos são igualmente diferenciados, faz-se necessário considerar tais variações 
no bojo da análise; 
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• hierarquizar os impactos de acordo com sua Importância e Significância: 
cada impacto possui uma condição diferenciada em função da sua potencialidade 
de gerar efeitos cumulativos e sinérgicos, bem como na natureza de sua 
manifestação, forma de incidência, entre outros aspectos; 

• espacializar os efeitos através da representação geográfica, de acordo com os 
recortes espaciais dos recursos diretamente associados aos impactos 
identificados, de forma a perceber as interações espaciais dos impactos; 

• avaliar a Cumulatividade e a Sinergia entre os empreendimentos, observando 
quais efeitos adicionais podem ser gerados pelos empreendimentos em questão. 

Contudo, embora o processo de avaliação considere empreendimento por 
empreendimento,não se buscou realizar uma avaliação de Impactos Ambientais 
individualmente, mas sim, gerar uma informação que permitisse avaliar o conjunto dos 
empreendimentos e a abrangência dos impactos em escala regional, observando-se 
assim suas interações, manifestadas através dos efeitos cumulativos e sinérgicos. 

8.2 - Fluxo Relacional de Eventos Ambientais (FREAs) e Identificação dos Impactos 
Ambientais 

Os impactos associados aos AHEs foram inferidos a partir de uma matriz de associação 
chamada Fluxo Relacional de Eventos Ambientais, que considera a relação entre cada 
fase de desenvolvimento e os principais impactos associados.  

A composição de Fluxos Relacionais de Eventos Ambientais (FREAs) tem como objetivo 
listar os impactos potenciais que podem ocorrer durante a implantação ou operação de 
empreendimentos hidrelétricos.  

As redes de interação permitiram identificar os eventos responsáveis pelas 
transformações ambientais mais importantes. O FREA é um modelo de inferência que 
permite a identificação de um conjunto mais abrangente de impactos, possibilitando a 
definição de um universo sobre o qual são aplicados critérios de seleção para determinar 
que impactos são os mais relevantes para o processo que se pretende analisar. 

8.3 - Seleção de Impactos 

A partir de um conjunto inicial de Impactos Ambientais, foram realizadas análises com o 
objetivo de agrupá-los ou eliminá-los em função das características dos impactos. Assim, 
no processo de seleção, foram usados os seguintes: 

• identificação dos impactos permanentes ou de longa duração. Foram descartados 
os impactos temporários na medida em que se mostram pouco relevantes na 
escala temporal usada que é de, no mínimo, 10 anos; 

• identificação dos impactos com abrangência espacial diferenciada dentro da Bacia, 
já que os que têm uma abrangência que a extrapola não permitem uma 
diferenciação comparativa; 
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• identificação dos impactos que podem ser objetivamente distinguíveis, ou seja, que 
possam ser mensurados na escala de trabalho exigida para o estudo. Assim, 
impactos de incidência local, sem nenhum tipo de representação, seja por 
cumulatividade, seja por sinergia, com outros espaços, foram também descartados. 

8.4 - Avaliação da Significância do Impacto 

De acordo com as informações de cada impacto, a análise ambiental a ser realizada 
constitui-se numa avaliação da significância, abrangência e intensidade dos impactos 
ambientais relacionados a cada empreendimento existente. 

Para tanto, foi utilizado um sistema de pesos de forma a permitir a composição de um 
Índice representativo da Importância de cada impacto, que, associado à sua Magnitude, 
permitiu a definição da sua Significância. . A Figura 8-3 a seguir descreve o esquema 
utilizado. 

 

Importância

Cumulativo

Não-cumulativo

ReversibilidadeCumulatividade Sinergia Importância

1

3 Irreversível

Reversível 1

2 Presente

Ausente 1

3

Média

Pequena 2

3

Muito Grande

Grande 4

5

Muito Pequena 1

Magnitude

Indireto

Direto

Forma de Incidência Tempo de  Incidência

1
2 Imediato

Mediato 1
2

Probabilidade

Alta 2
Pequena 1

Significância  

Figura 8-3: Esquema geral de composição da Significância 

 

A Significância de um determinado impacto é assumida como o valor que expressa a 
manifestação desse impacto sobre o ambiente. Para definição da Significância, levam-se 
em consideração a magnitude, a intensidade e a importância do impacto ambiental, 
avaliadas através dos atributos dos impactos e da percepção e experiência dos técnicos 
de equipe multidisciplinar. 
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A Magnitude é expressa por atributos do impacto que consideram a indução de pequenas 
ou grandes, e rápidas ou lentas mudanças na qualidade ambiental, na área onde se 
manifestam. Desse modo, a metodologia considera a análise objetiva de três atributos: 
Forma de Incidência (impacto direto ou indireto); Distributividade (impacto local ou 
regional) e Tempo de Incidência (impacto imediato ou mediato: a médio ou longo prazo). 

Para a composição da Magnitude, a metodologia adota uma caracterização que toma por 
base os componentes dessa variável, onde são atribuídos valores de 1 e 2, de acordo 
com seus aspectos mais relevantes. 

A Magnitude de cada um dos impactos é calculada pela soma das características das 
variáveis. Sendo assim, a Magnitude poderá assumir valores de 4 (menor valor) a 8 
(maior valor). 

A metodologia de Avaliação e Hierarquização de Impactos Ambientais prevê, 
complementarmente, a utilização de Importância e Intensidade. A Importância é definida 
por um grupo de atributos que consideram aspectos associados à Cumulatividade e à 
Sinergia, que receberam pesos diferenciados, quando presentes, bem como da 
Reversibilidade e da Importância. Este último é um critério subjetivo que prevê um 
julgamento interdisciplinar que permite a incorporação de uma maior subjetividade 
conferida pela sensibilidade da análise técnica sobre cada impacto.  

A composição da Importância/Intensidade, portanto, possui atributos de caracterização 
objetiva (Cumulatividade, Reversibilidade e Sinergia), mas também leva em consideração 
um componente subjetivo, expresso através da valoração atribuída pelo corpo técnico. 

Desse modo, será considerada, para definição da Importância/Intensidade de um 
determinado impacto ambiental, a análise de três atributos: Cumulatividade (já descrita 
neste documento); Reversibilidade (impacto reversível ou irreversível) e Sinergia 
(também já apresentada neste documento). 

A Cumulatividade e a Sinergia foram avaliadas de forma objetiva com a construção de 
uma matriz de inter-relação. Nessa matriz, as linhas e colunas são representadas pelos 
impactos identificados, e o seu grau de cumulatividade ou sinergia é avaliado pelo número 
relativo de interações numa comparação par a par (cruzada), impacto por impacto. O grau 
assim avaliado é transferido para a Matriz de Impacto. 

A Significância de um determinado impacto é obtida pela multiplicação dos valores de 
cada componente (Magnitude e Importância/Intensidade) e do Sentido: impacto positivo 
ou benéfico (+) e impacto negativo ou adverso (-). Sendo assim, os valores de 
Significância poderão variar de −121 a −28 e de 28 a 121, conforme seu sentido, ou seja, 
por menor que seja a Significância de um impacto analisado, seu valor absoluto será igual 
a 28. 
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8.5 - Avaliação da Intensidade 

Um segundo momento desta avaliação pretendeu justamente diferenciar os impactos por 
empreendimentos, de acordo com algumas de suas características básicas, permitindo 
uma visão mais precisa da diferença na participação de cada um dos empreendimentos 
na interação entre os impactos. A seguir, são descritas as principais características 
utilizadas na avaliação dos Indicadores de Impactos e como foram estabelecidos os graus 
a partir do conjunto de usinas da Bacia. 

• Regime de Operação 

O Regime de Operação de cada empreendimento é definido basicamente pela 
característica de possuir um reservatório de regularização ou operar a partir de um 
sistema de geração a fio d´água. Para tanto, foram definidos dois graus de intensidade 
básica: 

ALTO Operação com reservatório de regularização 

MÉDIO - - - 

BAIXO Operação a fio d’água 
 

• Tempo de Residência 

O tempo de residência se refere ao período de tempo para que a circulação de água se 
dê no reservatório. Conceitualmente, seria o tempo médio para renovação da água do 
lago da usina, para o qual foram sugeridos, a partir dos dados dos empreendimentos, os 
seguintes graus: 

ALTO Mais de 100 dias 

MÉDIO Entre 5 e 100 dias 

BAIXO Menos de 5 dias 
 

• Capacidade de Regularização 

Neste caso, sugere-se a qualificação associada à capacidade de alteração do regime 
hídrico por reservatórios de grande porte com regularizações anuais e plurianuais. Os 
valores sugeridos em percentagens procuram aferir a capacidade de regularização dos 
volumes armazenados. 

ALTO Maior que 60% 

MÉDIO Entre 20% e 60% 

BAIXO Inferior a 20% 
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• Potência 

A potência foi sugerida como qualificadora dos impactos relacionados ao porte do 
empreendimento, tal como os relativos à socioeconomia, inclusive os impactos positivos.  

ALTO Maior que 1.000 MW 

MÉDIO Entre 200 e 1.000 MW 

BAIXO Abaixo de 200 MW 
 

• Área do Reservatório 

Neste caso, permite avaliar a maior parte dos impactos relativos à área de inundação, tais 
como perda de hábitats, relocação de populações etc. 

ALTO Maior que 200 km² 

MÉDIO Entre 50 km² e 200 km² 

BAIXO Menor que 50 km² 
 

• Trecho de Vazão Reduzida 

Neste caso, permite avaliar os impactos associados a empreendimentos cujo arranjo 
prevê um trecho de rio com vazão reduzida. Nesse caso também se considerou apenas a 
existência ou não do trecho fluvial com vazão reduzida. 

ALTO Com trecho de vazão reduzida 

MÉDIO -- 

BAIXO Sem trecho de vazão reduzida 

 

• Altura da Barragem 

A dimensão vertical da barragem foi utilizada para aferir as dificuldades relativas à 
transposição para a ictiofauna. 

ALTO Maior que 25 m 

MÉDIO Entre 15 m e 25 m 

BAIXO Menor que 15m 
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Tabela 8-2: Aproveitamentos Hidrelétricos Avaliados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 1 Área obtida pela curva cota x área x volume. 2 Os municípios grafados em negrito são os que receberão a Casa de Força dos empreendimentos. 3 Regular. = regularização. 4 Pontos fixos.  

Aproveitamento NA 
(m) 

Potência 
(MW) 

Área 
reservatório 

(km2) 1 

Área / 
Potência 
(km2/MW) 

Queda 
Bruta 
(m) 

Tempo 
residência 

(dia) 
Municípios atingidos2 TVR 

(m) 

Regime 
de 

operação3 

Mão-de-
obra (hom) 

Hidrovia 

Santa Isabel 4 125 1.080 240,00 0,22 27 4,0 
Palestina do Pará; São Geraldo do 
Araguaia; Piçarra; Ananás; Riachinho; 
Xambioá; Araguanã; Aragominas 

 Fio d´água 7.525 X 

Torixoréu 4 410 408 55,30 0,14 108 65,6 Torixoréu; Ribeirãozinho; Ponte 
Branca; Baliza; Doverlândia; Mineiros  Fio d´água 2.843  

Couto 
Magalhães 4 

623 141 7,25 0,05 148 5,9 Alto Araguaia; Santa Rita do Araguaia 6.000 Fio d´água 982  

Mortes 2 322 325 234,73 0,72 59 95,0 Nova Xavantina; Barra do Garças; 
Campinápolis; Novo São Joaquim 

 Regular 1.748  

Toricoejo 4 360 76 47,90 0,63 21 9,0 Novo São Joaquim; Barra do Garças  Fio d´água 530  

Água Limpa 4 467 320 17,90 0,06 107 3,2 Novo São Joaquim; General Carneiro 360 Fio d´água 2.230  

Garças 3 354 79 138,48 1,75 44 115,3 General Carneiro; Tesouro; Pontal do 
Araguaia  Regular 619  

Garças 6 409 63 109,34 1,74 55 197,7 Tesouro; Guiratinga  Regular 464  
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8.6 - Espacialização dos Impactos 

A representação espacial dos impactos é realizada a partir da identificação dos elementos 
geográficos que podem melhor representar os recursos naturais envolvidos diretamente 
em cada impacto ambiental. Para tal representação, foi desenvolvido o conceito de 
“abrangência”. 

O critério da abrangência de cada impacto permitiu a identificação de manifestação 
espacial dos efeitos de cada impacto, possibilitando a integração do elemento “Indicador 
de Impacto” ao SIG, bem como sua análise integrada com a Sensibilidade. 

Assim, foram definidas preliminarmente algumas “abrangências” possíveis às quais os 
impactos pudessem ser associados, mesmo que de forma conservadora, ou seja, 
considerando-se os piores cenários.  

• Reservatório: refere-se aos efeitos restritos ao reservatório ou ao território a ser 
ocupado pela sua formação; 

• Bacia Montante: compreende toda a rede hidrográfica de contribuintes na 
formação do reservatório; 

• Trecho Jusante: compreende uma faixa de 10 km de largura no entorno do trecho 
jusante ao barramento até o remanso do reservatório do próximo empreendimento 
nesta direção. 

• Sub-Bacia: associa toda a sub-bacia onde se insere o empreendimento; 

• Buffer 10 km no reservatório: é definido por uma área de 10 km no entorno do 
reservatório, adotando-se o mesmo princípio que define a zona de amortecimento 
das Unidades de Conservação definidas no SNUC; 

• Municípios: abrange os municípios sob influência direta de cada empreendimento, 
ou seja, aqueles cujo território é parcialmente inundado pela formação do 
reservatório. 

Com base na metodologia apresentada, foram analisados os impactos associados aos 
aproveitamentos da alternativa final da Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da 
bacia do rio Araguaia: Santa Isabel, Couto Magalhães, Torixoréu, Toricoejo, Água Limpa, 
Mortes 2, Garças 3 e Garças 6. 

A Análise de Impactos deverá, ainda, conforme já mencionado, levar em conta outros 
fatores que se encontram na origem causal do impacto, ou que colaboraram para sua 
potencialização. No caso da bacia do Araguaia, o reservatório de Marabá foi considerado 
na análise, uma vez que pode ter seus efeitos sobrepostos aos dos projetos planejados 
para a bacia. 
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• Indicador de impacto dos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos: as áreas com 
maior grau de impacto estão associadas às usinas hidrelétricas de maior porte do rio 
Araguaia, Santa Isabel, Torixoréu e Couto Magalhães e no rio das Mortes,Toricoejo e 
Água Limpa, e Marabá já no rio Tocantins. Os principais impactos neste caso referem-
se à possibilidade de alteração da qualidade da água, mesmo tratando-se de 
empreendimentos a fio d´água e pela redução da diversidade da biota aquática, como a 
vegetação marginal, fauna associada a corredeiras e lagoas marginais (de abrangência 
local), e interrupção de rotas migratórias (de abrangência regional, representada no 
leito principal). A região de Marabá apresenta o maior efeito no conjunto, pela interação 
entre as UHEs Santa Isabel e Marabá e sua influência nos rios Tocantins e Araguaia, 
com maior influência nas áreas marginais dos municípios de Palestina do Pará e 
Araguatins. O efeito da implantação da UHE Marabá certamente acarretará efeitos no 
trecho de jusante da UHE Santa Isabel, aumentando os questionamentos na fase de 
licenciamento e maiores demandas de monitoramento dos ecossistemas aquáticos, 
principalmente no que concerne à ictiofauna e aos mamíferos aquáticos; 

• Indicador dos ecossistemas terrestres e meio físico: também identificados os maiores 
efeitos nas áreas de abrangência das usinas já listadas no rio Araguaia, (com a 
influência de Marabá já no Tocantins, nos municípios de Palestina do Pará e 
Araguatins) e rio das Mortes, neste caso, mais associados à fragmentação de hábitats, 
e comprometimento de ecossistemas de relevante interesse ecológico, notadamente 
nas áreas de inundação dos reservatórios, e alteração do regime de sedimentos. 
Nesse caso os principais efeitos se localizam a jusante da UHE Santa Isabel, 
notadamente na confluência dos rios Araguaia e Tocantins; 

• Indicador da socioeconomia: do mesmo modo, com os maiores graus de impactos nas 
usinas do rio Araguaia (no seu trecho mais a jusante, pela influência da UHE Marabá já 
no rio Tocantins) e os empreendimentos do rio das Mortes (basicamente nas áreas dos 
municípios mais próximos, e na área de inundação dos reservatórios). Os impactos 
estiveram associados aos aspectos: interferência com atividades vinculadas ao rio 
(turismo, lazer, pesca), comprometimento do patrimônio espeleológico, arqueológico ou 
geológico, interferência com fluxos de comunicação e circulação, interferências nos 
padrões de assentamentos humanos, perda de terras para a agropecuária, e 
potencialização dos conflitos sociais. Essa potencialização já se verifica com relação às 
duas usinas: Santa Isabel e Marabá. Nos seminários públicos da AAI, estas foram 
muito questionadas. Certamente deverá ser realizada uma abordagem transparente e 
participativa no licenciamento das usinas, que certamente irão acarretar maiores 
conflitos na região já conturbada do chamado Bico do Papagaio, região da confluência 
dos rios Araguaia e Tocantins. 

• Indicador de impacto positivo na socioeconomia: os maiores impactos positivos são 
esperados para as regiões onde estão os aproveitamentos com maiores potências, que 
são utilizadas como base para o cálculo da compensação financeira. Nota-se que 
alguns municípios acumulam compensações financeiras, por serem inundados por 
mais de um aproveitamento. Este é o caso de Novo São Jaquim e General Carneiro, no 
alto Araguaia – acumulam dos AHEs Mortes 2, Toricoejo e Água Limpa e Garças 3 e 
Água Limpa, respectivamente – e de Palestina do Pará e Ananás, no baixo Araguaia – 
acumulam dos AHEs Santa Isabel e Marabá.  



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 203

9 - ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE FRAGILIDADE AMBIENTAL 

Para a avaliação da fragilidade, se considera que os empreendimentos propostos podem 
aumentar ou se superpor às mudanças no meio ambiente, podendo, de alguma forma, 
potencializar os efeitos ambientais em uma dada região, a partir de processos interativos 
e sobreposições sucessivas de processos de ocupação e alteração humana.  

O SIG foi a ferramenta que viabilizou a construção dos mapas de fragilidade, isto é, a 
superposição dos mapas de indicadores de impactos nos mapas de sensibilidade para 
identificação das áreas de fragilidade. Sua estrutura permite a agregação das informações 
dos diversos temas estudados em uma base de dados única. A partir da estruturação dos 
bancos de dados, tendo por objetivo a elaboração dos Mapas de Fragilidade Ambiental, 
foi possível criar padrões compatíveis entre a estrutura de dados voltados para compor os 
indicadores de sensibilidade ambiental e os indicadores de impacto ambiental.  

O fluxograma, a seguir, mostra a sequência dos procedimentos. 

 

 Construção de 

Indicadores de 

Sensibilidade 

Ambiental 

Construção de 

Indicadores de 

Impacto Ambiental 

Mapeamento dos 

Indicadores de 

Impacto Ambiental 

Identificação de 

Efeitos 

Cumulativos e 

Sinérgicos 

Mapeamento dos 

Indicadores de 

Sensibilidade 

Ambiental 

Integração dos 

Mapas de 

Sensibilidade 

Ambiental 

Identificação de 

Fragilidades e 

Potencialidades 

 

Figura 9-1: Fluxograma de procedimentos 
 

Nesse sentido, definiu-se como fragilidade a superposição do mapeamento dos 
indicadores de impactos que apresentam efeitos cumulativos e sinérgicos, com grande 
probabilidade de ocorrência, ao mapeamento das sensibilidades, isto é, foram 
consideradas áreas frágeis aquelas onde houver maior influência espacial dos indicadores 
de impacto nas áreas sensíveis. Assim as fragilidades representam as leituras dos 
impactos sobrepostos às sensibilidades. 

O mapeamento identifica áreas mais frágeis ou com maior grau de fragilidade nas bacias 
do Baixo e Alto Araguaia, também no rio das Mortes pelos efeitos cumulativos e 
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sinérgicos das usinas, bem como a influência do reservatório da UHE Marabá a jusante 
da UHE Santa Isabel.  

Os mapeamentos estão apresentados nos Desenhos (1022/00-60-DE-9030 a 1022/00-60-
DE-9033). 

9.1 - Indicadores de Fragilidade do Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

O mapeamento mostra as fragilidades nas bacias do Baixo, inclusive a jusante da UHE 
Santa Isabel pela influência da UHE Marabá, e no Alto Araguaia, e também no rio das 
Mortes pelos efeitos cumulativos e sinérgicos das usinas. Os efeitos negativos mais 
relevantes já foram descritos no item dos indicadores de impactos. 

Neste caso o maior impacto se dará no conjunto das usinas Santa Isabel e Marabá, na 
área sensível da confluência dos rios Araguaia e Tocantins. 

9.2 -  Indicadores de Fragilidade dos Ecossistemas Aquáticos  

O mapeamento mostra as fragilidades nas bacias do Baixo Araguaia, inclusive a jusante 
da UHE Santa Isabel pela influência da UHE Marabá, e no Alto Araguaia e também no rio 
das Mortes, pelos efeitos cumulativos e sinérgicos das usinas.  

Para este tema, o maior impacto também se dará no conjunto das usinas Santa Isabel e 
Marabá, na área sensível da confluência dos rios Araguaia e Tocantins, principalmente no 
que concerne à ictiofauna. 

9.3 - Indicadores de Fragilidade - Socioeconomia 

As áreas mais frágeis estão localizadas principalmente nas regiões afetadas dos 
municípios das sub-bacias do Baixo e Alto Araguaia e rio das Mortes e das Garças devido 
principalmente à implantação de usinas com maior área de inundação.Neste caso se 
pode indicar as áreas frágeis pela superposição dos efeitos negativos das usinas em 
áreas já sensíveis, como é mais evidente no Baixo Araguaia com a implantação das 
usinas de Marabá e Santa Isabel, que vão aumentar os conflitos na região do Bico do 
Papagaio. 

9.4 - Indicadores de Potencialidade da Socioeconomia 

As áreas com maior potencialidade na socioeconomia estão associadas aos municípios 
de menor arrecadação e a presença das maiores usinas previstas no inventário, no Baixo 
e Alto Curso do Araguaia e no rio das Mortes, que podem trazer benefícios a estes 
municípios de menor porte. Neste caso também a superposição das usinas de Santa 
Isabel e Marabá trarão um maior benefício econômico à região de conflitos do Bico do 
Papagaio. 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 205

10 - DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES 

Com base nos mapeamentos e análise das sensibilidades e fragilidades, foram 
elaboradas diretrizes e recomendações para uma melhor conexão entre a fase de 
planejamento dos empreendimentos hidrelétricos e as etapas seguintes, como estudos de 
viabilidade e implantação de empreendimentos. O objetivo maior é minimizar os efeitos 
das pressões antrópicas associados aos efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos 
impactos sobre a bacia e a área de influência dos reservatórios. 

As proposições são organizadas por tema e apresentadas em duas vertentes: as 
diretrizes para a gestão ambiental dos aproveitamentos, direcionadas para os agentes do 
setor elétrico (principalmente empreendedores / concessionários); e as recomendações 
para a gestão da bacia, direcionada a outros atores da bacia. 

A bacia do rio Araguaia, em qualquer cenário prospectivo, mantém sua posição 
estratégica do ponto de vista de conservação das disponibilidades hídricas e dos 
ecossistemas aquáticos. Por outro lado, o aproveitamento do potencial hidrelétrico só se 
mostrou relevante nas bacias do Alto e Baixo Araguaia, nos rios das Mortes e das Garças. 

Além desta importância, os estudos ora realizados mostraram que esta bacia tem sido, 
ultimamente, objeto de diversas alterações antrópicas associadas principalmente às 
atividades de agropecuária. 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 206

 

10.1 - Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

Tendo em vista as condições gerais dos recursos hídricos na bacia, com conflitos 
existentes e potenciais, envolvendo principalmente vazão, sedimentos, qualidade da água 
e peixes, pode-se delinear duas principais recomendações gerais para a bacia: 

• Acelerar a implementação das diretrizes do Plano Estratégico de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia (ANA) na bacia, observando 
também o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Tocantins. 

• Implantar processos de outorgas pelos órgãos gestores de recursos hídricos para 
todos os usos de água, assim como a implantação de outros instrumentos de gestão, 
como cobrança pelo uso da água.  

Além destas, apontam-se abaixo diretrizes e recomendações específicas aos temas de 
maior relevância. 

10.1.1 - Transporte de Sedimentos 

Como foram identificadas áreas sensíveis no que tange à erosão dos solos, é importante 
que seja realizado o monitoramento de suas conseqüências no aporte de sedimentos 
para os rios. O conhecimento do transporte de sedimentos nos cursos d’água pode 
evidenciar os pontos mais críticos para o assoreamento dos reservatórios e dos rios.  

A bacia não tem uma rede de postos de monitoramento sedimentométrico. É essencial 
monitorar algumas bacias em especial: rios Claro, Vermelho, Caiapó, das Garças, Mortes, 
Alto Araguaia, e os afluentes onde se encontra intensa atividade agropecuária e que 
drenam para a Ilha do Bananal. 

Ressalta-se também a importância da dinâmica no transporte de sedimentos para as 
características dos ambientes naturais da bacia, que possui uma planície sedimentar em 
seu trecho médio. Sob este ponto de vista, o conhecimento do transporte de sedimentos 
pode fornecer informações acerca dos efeitos negativos da retenção pelos reservatórios 
sobre as áreas a jusante destes.  

Diretrizes 

• Instalar um posto sedimentométrico próximo ao local previsto para futuros 
aproveitamentos hidrelétricos, e realizar medições de descarga sólida durante um ano 
hidrológico, no mínimo, observando as orientações da Resolução Conjunta ANEEL e 
ANA Nº 03, de 10 de agosto de 2010.  

• Planejar os empreendimentos com descargas de fundo ou outras soluções 
tecnológicas para minimizar os efeitos da retenção de sedimentos sobre ambientes de 
jusante. 
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Recomendações 

• Adensar a rede integrada de monitoramento sistemático de transporte de sedimentos, 
incluindo estações em afluentes sem empreendimentos hidrelétricos planejados e em 
afluentes com PCHs planejadas, buscando um panorama geral do transporte de 
sedimentos na bacia. A Resolução Conjunta mencionada acima prevê que a ANA 
manterá o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) 
atualizado – Responsável: ANA 

• Estudar a importância do aporte de sedimentos e dos impactos relacionados às 
atividades agropecuárias sobre a dinâmica da Planície do Bananal e das praias – 
Responsáveis: ANA, instituições de pesquisa.  

Criar mecanismos de controle da ocupação das margens e das calhas dos rios. – 
Responsáveis: Prefeituras, Governos Estaduais e Federal. 

10.1.2 - Usos Múltiplos da Água 

Foram identificados como principais fatores relacionados aos conflitos de uso da água a 
irrigação, as atividades pesqueiras e o uso das praias. Os principais atores dos conflitos 
com as usinas planejadas são o setor de turismo e o setor ambiental.  

Diretrizes 

De modo a melhor subsidiar os estudos ambientais dos futuros empreendimentos 
hidrelétricos, deverão ser realizadas as seguintes ações:  

• Instalar, caso não exista, um posto fluviométrico, pelo menos, próximo ao local 
previsto para o futuro aproveitamento hidrelétrico, observando a Resolução Conjunta 
ANEEL e ANA Nº 03, de 10 de agosto de 2010.  

• Realizar levantamento dos usos da água, no estirão a jusante do futuro 
aproveitamento, que possam ser afetados pela operação da usina devido à 
modulação da ponta de consumo de energia elétrica, inclusive para os 
aproveitamentos a fio d’água, incluindo as pequenas centrais hidrelétricas. 

Recomendações 

• Adensar a rede de monitoramento da qualidade da água, com pontos de amostragem 
a montante e a jusante dos reservatórios em operação, para permitir a identificação do 
eventual comprometimento da disponibilidade hídrica devido a problemas de poluição, 
como nas bacias do Alto Araguaia, Mortes, e afluentes da Ilha do Bananal- 
Responsáveis: ANA e MME  
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10.1.3 - Qualidade da Água 

Em relação aos prognósticos sobre a alteração da qualidade das águas superficial e 
subterrânea, os resultados do monitoramento da qualidade da água mostram um quadro 
regular no que diz respeito aos seus indicadores. No entanto, não se pode descartar o 
fato de que algumas das usinas planejadas se encontram próximas de núcleos urbanos e 
a emissão de efluentes no entorno dos reservatórios pode resultar em problemas de 
qualidade da água. 

Portanto, ficou evidente a importância do monitoramento integrado da qualidade da água 
superficial numa rede mais bem distribuída espacialmente. Não existe uma rede, e em 
alguns afluentes é fundamental que se inicie, como os rio das Mortes e das Garças, Alto 
Araguaia, Lontra, Corda, e os afluentes da margem esquerda do Araguaia que drenam 
para a Ilha do Bananal. 

Diretrizes 

• Realizar monitoramento da qualidade da água, observando a Resolução Conjunta 
ANEEL e ANA Nº 03, de 10 de agosto de 2010. 

Recomendações 

• Implantar uma rede integrada de monitoramento sistemático de qualidade da água – 
Responsável: ANA. 

• Incrementar e aperfeiçoar a articulação institucional entre as empresas do setor 
elétrico e comitês de bacia, para que se possa dispor de uma rede de observação dos 
recursos hídricos e um banco de dados nessas bacias – Responsável: ANA. 

• Acelerar a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos nas 
áreas urbanas – Responsáveis: Prefeituras. 

10.1.4 - Consolidação de informações sobre a Ictiofauna 

Em consonância com a realidade da maioria das bacias brasileiras, as informações 
geradas pelos estudos ambientais desenvolvidos para a bacia encontram-se, em grande 
parte, pouco divulgadas, concentradas principalmente nas mãos das empresas 
concessionárias ou nas agências de meio ambiente estaduais ou no Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).  

Soma-se a este quadro de desinformação, uma inadequada distribuição geográfica das 
coletas de dados já realizadas, concentrados principalmente nas usinas de Couto 
Magalhães, Água Limpa e Santa Isabel, além das PCHs. Da mesma forma, são escassos 
os dados acerca da composição ictiofaunística de diversas sub-bacias, que 
frequentemente abrigam um número significativo de espécies endêmicas.  

Recomendações 
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• Empregar esforço integrado, com a contribuição das agências de meio ambiente e 
concessionárias de energia atuantes na região, na busca de organização dos dados 
existentes – Responsáveis: instituições de pesquisa, órgãos ambientais e comitês de 
bacia. 

• Complementar os levantamentos dos peixes das sub-bacias pouco conhecidas é 
também necessário, com vistas à avaliação da diversidade, distribuição, grau de 
endemismo e dos impactos aos quais a ictiofauna encontra-se submetida, visando à 
adoção de medidas adequadas à sua preservação, sobretudo frente à fragmentação 
de habitats aquáticos a ser imposta pelos futuros aproveitamentos previstos – 
Responsáveis: instituições de pesquisa e órgãos ambientais. 

10.1.5 - Avaliação e Manutenção do Processo Migratório de Peixes 

Com base na caracterização da bacia, verifica-se a ocorrência de espécies de peixes 
migradoras de longas distâncias. Por outro lado, reconhece-se que a quebra no gradiente 
lótico natural, pelo estabelecimento de barragens e enclaves lênticos, representados 
pelos reservatórios de usinas hidrelétricas, é obviamente um elemento de desequilíbrio no 
balanço ecológico original, seja na bacia ou em qualquer outra unidade biogeográfica 
neotropical. 

Desta forma, o mapeamento das principais rotas migratórias existentes, bem como a 
avaliação de possíveis rotas alternativas àquelas barradas pelos futuros AHE, mostram-se 
como ações importantes para o planejamento adequado da implantação desses AHE. 

Vale ressaltar que existem registros de uma queda acentuada no curso do Araguaia do 
estoque pesqueiro, antes mesmo da implantação de qualquer usina. Portanto, os estudos 
de migração nesta bacia deverão procurar isolar esta variável. 

Ressalta-se que as propostas apontadas abaixo poderão ser executadas em duas 
escalas: na escala local, pelos empreendedores / concessionários (diretrizes) e na escala 
regional, por outros atores da bacia (recomendações). As recomendações são 
direcionadas aos órgãos ambientais e instituições de pesquisa.  

Diretrizes e Recomendações 

• Organização das informações existentes e coleta de dados complementares. 

• Mapeamento, em plataforma SIG, das rotas migratórias existentes. 

• Mapeamento, também em plataforma SIG, das principais áreas de recrutamento de 
espécies reofílicas (tributários e lagoas marginais). 

• Divulgação do banco de dados para as partes interessadas.  

• Desenvolvimento de um plano de amostragem voltado ao inventário da diversidade de 
peixes migratórios nos trechos ainda livres e que sofrerão fragmentação mais intensa 
com os futuros AHE, incluindo trechos a serem barrados por PCHs. 
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• Realização de inventário em tributários e lagoas marginais, para buscar uma 
compreensão maior do papel dos trechos ainda livres de represamentos para a 
ecologia dos peixes da bacia. Ressalta-se que estes tributários podem representar 
rotas migratórias alternativas a futuros barramentos. 

10.1.6 - Conservação da Ictiofauna 

Conforme descrito no capítulo de Caracterização Ambiental, a relativa riqueza de peixes 
da bacia encontra-se cada vez mais ameaçada, devido a diversos tipos de pressão 
antropogênica, tais como mineração de areia, lançamento de efluentes domésticos, 
desmatamento e exploração agrícola. Apesar disso, sua ictiofauna e os habitats naturais, 
como a vegetação ciliar e as lagoas marginais, ainda possuem relevância regional para a 
conservação da biodiversidade. 

Diretriz 

• Os empreendedores / concessionários deverão empreender ações locais de 
conservação de espécies, direcionadas pelo contexto regional, a ser estabelecido 
pelos órgãos ambientais. 

Recomendações 

Todas as recomendações abaixo compõem um conjunto de ações interligadas que 
deverão compor um programa de conservação, a ser desenvolvido por instituições de 
pesquisa e órgãos ambientais. 

• A partir de implementação de programas de consolidação de informações já 
existentes (formação de banco de dados) e levantamento complementar da ictiofauna 
da bacia, localizar todos os registros recentes e históricos das espécies ameaçadas 
de extinção. 

• Com os dados existentes já consolidados, organizar expedições em diferentes regiões 
da bacia (com foco nas áreas com registro) na busca de confirmação do atual status 
dessas espécies nas principais sub-bacias. 

• Alimentar o banco de dados já estruturado, realizando o mapeamento das ocorrências 
ao longo da bacia. 

• Com a participação de diferentes usuários, estabelecer as estratégias de manejo e 
conservação dessas espécies, com a definição de responsabilidades e prazos. 

• Monitorar as ações de conservação, manejo e de respostas no crescimento 
populacional dessas espécies. 

• Criar áreas de proteção para conjuntos de lagoas marginais de importância para 
reprodução da ictiofauna. 
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10.2 - Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

A bacia em questão, como já enfatizado na Caracterização Ambiental, apresenta um 
estado avançado de alteração da paisagem nas cabeceiras, onde o processo de erosão 
de solos sobressai como principal característica de sensibilidade. A região do Médio 
Araguaia, principalmente no entorno da Ilha do Bananal, também se destaca por sua alta 
sensibilidade devido à presença de remanescentes preservados cobertos por vegetação 
nativa de cerrado.  

Diretriz 

• Articular com os proprietários do entorno de importantes remanescentes a ampliação 
da permeabilidade das matrizes, favorecendo a circulação da fauna. Isto deve ser 
implementado através da manutenção ou recuperação de remanescentes de 
vegetação nativa importantes, preferencialmente aqueles que conectem com a 
Planície do Bananal, principal área-fonte de fauna da bacia. 

Recomendações 

• Consolidar a criação dos Corredores Ecológicos na bacia, criando e/ou aumentando a 
conexão entre as unidades de conservação, as áreas de reserva legal e as áreas de 
preservação permenente já existentes – Responsáveis: órgãos ambientais e 
instituições de pesquisa. 

• Promover e aperfeiçoar a articulação institucional entre as empresas do setor elétrico 
e os órgãos responsáveis pela proteção do meio ambiente, no sentido de definir 
mecanismos de compensação ambiental em áreas que sejam estratégicas para a 
consolidação dos esforços de proteção dos recursos naturais da bacia, como a Serra 
das Andorinhas, no Baixo Araguaia. – Responsáveis: órgãos ambientais. 

• Desenvolver, de forma prioritária e sustentável, programas e projetos de recuperação, 
visando à recuperação de funcionalidades específicas e locais, como reestruturação 
do solo, recuperação de nascentes e olhos d`água, recomposição das paisagens e 
amplificação da diversidade específica e genética. – Responsáveis: órgãos 
ambientais. 

• Avaliar a viabilidade de criação de unidades de conservação, principalmente nas 
bacias do Alto e Médio Curso e em suas cabeceiras, de forma a reduzir o transporte 
de sedimentos e formação de processos erosivos. – Responsáveis: órgãos ambientais 
e instituições de pesquisa. 

• Consolidar estruturas gerenciais próprias e permanentes, assim como instrumentos 
ágeis de apoio e execução administrativa e financeira em todos os níveis do sistema 
de gestão. – Responsáveis: órgãos ambientais, MMA, Governos Estaduais e 
Municipais. 

• Promover a criação de sistemas de gestão territorial e outros organismos gestores de 
recursos naturais e de ordenamento territorial. – Responsáveis: órgãos ambientais, 
MMA, Governos Estaduais e Municipais. 
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• Incorporar o monitoramento sistemático e periódico como atividade de rotina nos 
programas e projetos da bacia. – Responsáveis: órgãos ambientais e instituições de 
pesquisa. 

• Apoiar a criação, a implantação e a gestão participativa de áreas protegidas (unidades 
de conservação e outras) públicas e privadas (Reserva Particular de Proteção Natural 
RPPN e outras) – Responsáveis: órgãos ambientais.e instituições de pesquisa. 

• Apoiar projetos de capacitação, especialmente nas áreas de ecoturismo, conservação 
e recuperação de águas e florestas, valorização cultural, agroecologia, consumo 
sustentável, manejo de recursos naturais e outros, que tenham nas comunidades e 
instituições locais seus principais atores e beneficiários, como as que já existem na 
Serra das Andorinhas – Responsáveis: órgãos ambientais.e instituições de pesquisa. 

• Estimular a participação da comunidade no processo de monitoramento e gestão 
ambiental – Responsáveis: órgãos ambientais.e instituições de pesquisa. 

• Fomentar o desenvolvimento de estudos com vistas a subsidiar o manejo, a 
conservação, a recuperação, a valoração de serviços ambientais e a adoção de 
políticas públicas para os recursos naturais da bacia – Responsáveis: órgãos 
ambientais, MMA, Governos Estaduais e Municipais e instituições de pesquisa 
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10.3 - Meio Socioeconômico 

10.3.1 - População Afetada 

Apesar de a legislação ambiental existente apontar algumas importantes questões quanto 
aos impactos na população afetada, percebe-se que alguns impactos de 
empreendimentos hidrelétricos relacionados com a forma de lidar com essa população 
ainda não foi alvo de legislação específica. Em função disto, as medidas a serem tomadas 
pelo setor elétrico devem tornar o processo de implantação dos empreendimentos o mais 
claro, inclusivo e participativo possível. Assim, melhorar as condições de vida e atender 
às expectativas da população afetada.  

Diretrizes 

• Considerar as formas de ocupação local e incluir como população afetada os 
posseiros, ocupantes e trabalhadores rurais. 

• Identificar a presença de comunidades de pescadores e comunidades extrativistas. 

• Identificar os modos de vida da população por meio de diagnósticos participativos. 

• Priorizar a realização de acordos coletivos para indenizações e reassentamentos. 

• Nos programas de indenização ter como foco a manutenção dos modos e do padrão 
de vida. 

• Oferecer as opções de reassentamento, indenização e troca de terras aos pequenos 
proprietários, trabalhadores rurais, agricultores familiares ou camponeses.  

• Definição de ações (incluindo os critérios de indenização) com base na realidade 
local. 

• Garantir a capacidade das populações atingidas de recompor suas condições de 
produção e manutenção das condições materiais, promovendo, quando necessário, a 
requalificação profissional ou reinserção profissional. 

• Promover a reestruturação produtiva de unidades empresariais afetadas. 

• Fomentar o desenvolvimento de estudos e projetos com vistas à identificação, 
valorização e preservação do patrimônio cultural (material e imaterial). 

• Apoiar a realização de ações e projetos, na perspectiva de uma economia de 
qualidade, que visem ao desenvolvimento de alternativas econômicas sustentáveis e 
que incentivem a geração de emprego e renda entre as comunidades estabelecidas. 

 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 214

10.3.2 - Conflitos  

Muitos dos conflitos observados poderiam ser evitados se o canal de comunicação entre 
os empreendedores e os atores locais funcionasse de modo mais eficaz, permitindo que 
estes últimos tivessem pleno conhecimento dos estudos realizados, das exigências legais, 
dos programas previstos e do andamento destes programas durante a implantação e na 
operação dos empreendimentos.  

A comunicação eficaz pode auxiliar na gestão dos conflitos abaixo e nos licenciamentos 
das UHEs Santa Isabel e Couto Magalhães, em processo há quase oito anos. Os 
principais conflitos identificados foram: 

• Usos da água, no que concerne a saneamento básico e irrigação; 

• Pesca predatória e conservação dos habitats aquáticos; 

• Turismo e lazer nas praias; 

• Assentamentos rurais. 

Diretrizes 

• Promover debates e seminários tendo como tema o Planejamento Energético na 
bacia. 

• Envolver setores da sociedade civil no Planejamento, Licenciamento e Gestão dos 
empreendimentos, especialmente as universidades, os Comitês de Bacia, 
organizações não governamentais, instituições públicas, entre outros. 

• Promover seminários com atores direta ou indiretamente afetados, atores com 
qualificação técnica (acadêmicos, profissionais da área, membros de ONGs, 
funcionários e autoridades públicas) e instituições interessadas (igreja, movimentos 
sociais) para apresentação dos diagnósticos preliminares dos estudos e esboço dos 
programas ambientais. 

• Discutir com a população, instituições ou organizações interessadas, formas de 
compatibilizar os modos de vida da população com o empreendimento.  

• Apresentar os critérios de indenização, as restrições de uso da área do 
empreendimento, assim como as normas de segurança. 

• Definir compensações para casos de desestruturação de atividades produtivas 
decorrentes do empreendimento. 

Recomendações 

• Nas áreas mais urbanizadas, implantar sistemas de tratamento de efluentes, de forma 
a reduzir, significativamente, o conflito de uso na proximidade e a jusante de áreas 
urbanas. – Responsáveis: Governos Estadual e Municipal. 



 
ARA-I-00-100.009-RE-R0C 

 

1022/00-10-RL-0009-0D 
 

 215

 

10.3.3 - Ordenamento Territorial de Uso dos Reservatórios 

A presença de reservatórios impõe, em muitos casos, novas condições de ocupação do 
espaço, redefinindo paisagens, territórios e fronteiras, e influenciando de maneira 
determinante a dinâmica da sua ocupação. 

Apesar dos avanços associados à legislação e ao planejamento da ocupação do espaço, 
é importante ressaltar a necessidade de implantar programas e medidas que contribuam 
para o aumento da integração destes novos elementos na paisagem com os usos e os 
interesses locais. 

Desta forma, os usos dos reservatórios devem ser alvo de uma intervenção 
interinstitucional que promova a integração destes com os espaços socioeconomicamente 
constituídos, estabelecendo normas de uso, diretrizes e responsabilidades quanto à sua 
gestão ambiental. 

Diretrizes 

• Avaliar e acordar junto com as municipalidades, associações ou colônias de 
pescadores, setor de turismo e comitês de bacia, diretrizes do Plano Diretor dos 
reservatórios, de modo a promover sua integração socioespacial. 

• Definir uma regulamentação dos usos e da ocupação das áreas marginais aos 
reservatórios e dos trechos de vazão reduzida, bem como apresentar de quem é a 
responsabilidade de fiscalização. 

• Elaborar o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios 
Artificiais (PACUERA) em conjunto com os diversos interessados. ,  

Recomendações: 

• Planejar o uso e ocupação do solo por meio de planos de ordenamento territorial e 
planos diretores dos municípios e suas respectivas regulamentações. – Responsável: 
Governo Municipal. 

• Acelerar o processo de regularização fundiária, especialmente em comunidades rurais 
e assentamentos. – Responsáveis: Governos Federal, Estadual e Municipal. 
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10.3.4 - Poder Público e Compensação Financeira 

A implantação de empreendimentos hidrelétricos pode gerar, principalmente no caso dos 
municípios com menor dinamismo econômico, impactos positivos que podem reverter em 
melhoria das condições de vida da população local. Tal evento se dá especialmente pelo 
incremento da arrecadação municipal. Contudo, considerando que existem aspectos 
institucionais ainda incipientes quanto à aplicação destes recursos pelas administrações 
locais, podem ser recomendadas medidas que busquem potencializar os impactos 
positivos, tornando-os mais relevantes para a população local. 

Diretrizes 

• Aperfeiçoar os mecanismos de controle da aplicação dos recursos provenientes da 
compensação financeira. 

• Capacitar gestores municipais para a administração dos recursos da compensação 
financeira. 
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11 - INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE  

O desenvolvimento sustentável é um processo de evolução que deve traduzir na 
articulação de três componentes básicos: crescimento da economia, melhoria ou 
manutenção da qualidade do ambiente e melhoria das condições de vida da população. 

Para que se avalie o desenvolvimento sustentável, torna-se fundamental o 
estabelecimento de indicadores, objetivos e metas que possam dar a medida do 
desempenho de um plano ou estratégia. Uma vez estabelecidas as metas destes planos, 
poder-se-á então, em qualquer momento, avaliar a distância que separa o planejado dos 
resultados pretendidos.  

Assim, os indicadores são parâmetros selecionados e considerados isoladamente ou 
combinados entre si, que visam refletir determinadas condições dos sistemas em análise.  

Relativamente ao conteúdo, amplitude e natureza do sistema de indicadores de 
desenvolvimento sustentável propostos, podem ser consideradas quatro categorias:         

• Indicadores ambientais 
• Indicadores econômicos (micro e macro) 
• Indicadores sociais 
• Indicadores institucionais (compreendem a estrutura e funcionamento das 

instituições, incluindo instituições públicas e privadas,organizações não 
governamentais (ONGs) e empresas. 

De acordo com a classificação de 1993 da OCDE (Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico), os indicadores ambientais podem ser sistematizados pelo 
modelo Pressão-Estado-Resposta (PER), que resulta em três grupos-chave de 
indicadores:  

• Indicadores de Pressão – caracterizam as pressões sobre os sistemas ambientais 
e podem ser traduzidos por indicadores de emissão de contaminantes, eficiência 
tecnológica, intervenção no território e de impacto ambiental; 

• Indicadores de Estado – refletem a qualidade do ambiente num dado horizonte 
espaço/ tempo; são os indicadores de sensibilidade, de risco e de qualidade 
ambiental; 

• Indicadores de Resposta – avaliam as respostas da sociedade às alterações e 
preocupações ambientais, bem como à adesão a programas e/ou implementação 
de medidas em prol do ambiente; podem ser incluídos neste grupo os indicadores 
de adesão social, de sensibilização e de atividades de grupos sociais importantes. 

Nesta AAI, quando se construíram os indicadores de sensibilidade já se pensava em 
utilizar as bases de alguns deles para acompanhar a evolução da qualidade ambiental da 
região, e a sustentabilidade das propostas de desenvolvimento para a região, no caso 
para o setor elétrico. 
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Assim indicam-se inicialmente as seguintes propostas de indicadores para a bacia do rio 
Araguaia e sua classificação inicial segundo a proposta da OCDE: 

- qualidade das águas: variáveis de estado relacionadas aos parâmetros de avaliação da 
qualidade da água e do transporte de sedimentos, que deverão ser acompanhados por 
sub-bacia e as variáveis de pressão relacionadas ao aumento da população urbana e de 
áreas agrícolas. 

- qualidade dos ecossistemas aquáticos: variáveis de estado relacionadas à presença de 
ambientes estratégicos para a manutenção dos ecossistemas aquáticos e à qualidade das 
águas e as variáveis de pressão associadas às atividades antrópicas, como as variáveis 
relacionadas ao turismo, ao desenvolvimento de atividades agrícolas e ao crescimento de 
áreas urbanas e de seus efluentes. 

- qualidade das condições de vida da população: variáveis de estado associadas aos 
valores de IDH, e as variáveis de pressão como o crescimento das taxas de urbanização. 

- qualidade dos ecossistemas terrestres: variáveis de estado associadas à interpretação 
de imagens e avaliação do uso do solo e vegetação e de pressão associadas ao aumento 
de áreas agrícolas, pastagens e áreas urbanas. 

- qualidade das atividades econômicas: variáveis de estado associadas à produtividade 
agrícola e à arrecadação municipal e as variáveis de pressão associada ao total das 
áreas agrícolas. 
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13 -  SEMINÁRIOS PÚBLICOS 

Assinaram a lista de presença representantes de 43 instituições públicas e privadas. 
Como relatado abaixo, o teor das discussões nas três cidades foi distinto, demonstrando a 
diversidade e complexidade política, ambiental e socioeconômica da bacia do rio 
Araguaia. 

13.1 - Marabá, PA – 18/10/2010 

11 pessoas assinaram a lista de presença. Marcaram presença o MAB e a Universidade 
Federal do Pará.  

O teor dos comentários e críticas dizia respeito ao planejamento energético e às decisões 
políticas envolvendo hidrelétricas. A EPE respondeu procurando diferenciar as etapas de 
planejamento de um projeto hidrelétrico, ressaltando que os seminários públicos da AAI 
se localizam numa etapa de planejamento do setor elétrico, anterior à viabilidade, que 
compreende o EIA/RIMA e a decisão de implantar um empreendimento. Portanto, a 
oportunidade de ouvir os outros setores atuantes numa bacia hidrográfica anteriormente à 
decisão de implantação de empreendimentos corresponde a um avanço na participação 
pública em relação ao passado, quando a população era ouvida somente nas Audiências 
Públicas dos EIAs/RIMAs.  

Foram levantados também casos de implantação de hidrelétricas à revelia da população e 
processos de remanejamento e atendimento mal conduzidos. A EPE respondeu que, de 
fato, há exemplos de má gestão de empreendimentos, com prejuízos à população de 
entorno, mas que, no entanto, tem crescido o número de casos contrários, de gestões 
participativas, inclusive com ganhos sociais para a população atingida. 

13.2 - Palmas, TO – 19/10/2010 

13 pessoas assinaram a lista de presença. Foi marcante a participação do setor de 
transportes, representado pela AHITAR. 

Foi levantada a preocupação do setor de transportes com a interação entre hidrelétricas e 
a hidrovia planejada. A EPE respondeu que, com a construção da Usina Santa Isabel, 
haveria a regularização do trecho de Conceição do Araguaia e o Bico do Papagaio, 
suprimindo a necessidade de se realizar uma série de enrocamentos e dragagens para 
viabilizar tecnicamente a hidrovia do Araguaia. Ou seja, não há contradição entre os dois 
setores, elétrico e transportes. 

Além desta preocupação, a AHITAR forneceu informações atualizadas acerca da hidrovia, 
das quais foram incorporadas ao texto da AAI na versão final (presente documento) as 
que tinham comprovação documental. 
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13.3 - Goiânia, GO – 20/10/2010 

42 pessoas assinaram a lista de presença. Foi marcante a presença do Ministério Público, 
IPHAN e instituições de pesquisa. 

Os comentários giraram em torno da metodologia adotada, além das fontes dos dados. 
Dois dos principais questionamentos foram a utilização de dados secundários e a validade 
de analisar a ictiofauna somente da bacia do Araguaia, separadamente do Tocantins. A 
EPE respondeu que, para a escala e objetivo do estudo, a utilização de dados 
secundários é suficiente, principalmente para a bacia do Araguaia, para a qual existe 
muita informação. Quanto à ictiofauna, respondeu que esta tende a obedecer a um 
sistema hierárquico de organização, assim como as sub-bacias e bacias hidrográficas. 
Portanto, ao estudar a bacia do Araguaia, estuda-se um segmento representativo da 
ictiofauna. 

Foi criticada também a ausência de determinadas referências bibliográficas no texto 
preliminar da AAI. Este comentário foi rebatido pela EPE, que justificou que o diagnóstico 
completo da bacia, com todas as referências, consta do Inventário Hidrelétrico da bacia e 
que o diagnóstico da AAI era um resumo deste. Na presente versão do texto da AAI, esta 
questão está esclarecida. 

A principal sugestão apresentada ao conteúdo da AAI foi a incorporação do reservatório 
da UHE Marabá à avaliação de impactos. Esta UHE tem seu eixo a jusante do Araguaia, 
já no rio Tocantins. No entanto, foi levantada a hipótese de interação entre os impactos 
associados ao reservatório desta usina com aqueles associados à UHE Santa Isabel. 
Esta sugestão foi atendida e para tal foram ajustados texto e mapas da AAI. 

Questionários 

Durante os seminários, foi distribuído um questionário a ser respondido voluntariamente, 
sobre a bacia hidrográfica do Araguaia e empreendimentos hidrelétricos. Estão 
enumeradas abaixo as respostas mais frequentes a cada questão. As primeiras nove 
questões solicitavam que as respostas fossem enumeradas em ordem de importância, 
portanto são apresentadas as opções tidas como mais importantes. As três últimas 
questões são discursivas e para tais são apresentados os assuntos mais abordados nas 
respostas. 28 questionários foram respondidos, no entanto, nem todos possuíam todas as 
questões respondidas. 

Questão 1. Quais são os principais problemas ambientais da bacia hidrográfica do rio 
Araguaia? 

Dentre 26 respostas, 18 (70%) marcaram “Desmatamento”. 

Questão 2. Quanto à qualidade da água do rio Araguaia, quais são os principais 
problemas? 

Dentre 28 respostas, 13 (46%) marcaram “Assoreamento” e 13 (46%) marcaram 
“Desmatamento nas nascentes”. 

Questão 3. Com relação às questões sociais, quais são as mais graves? 
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Dentre 28 respostas, 11 (39%) marcaram “Conflitos de terra” e 11 marcaram 
“Saneamento básico insuficiente”. 

Questão 4. Como são tratados os conflitos existentes na região? 

Dentre 27 respostas, 10 (37%) marcaram “São solucionados por meio dos órgãos 
públicos”. 

Questão 5. Quais são os órgãos atuantes hoje na bacia? 

Dentre 27 respostas, 17 (63%) marcaram “Órgãos públicos”, enumerando 
principalmente Ministério Público e IBAMA. 

Nesse quadro, quais são as principais consequências que se podem prever com o 
aproveitamento energético no rio Araguaia? 

Questão 6. Interferências causadas no meio ambiente: 

Dentre 25 respostas, 12 (48%) marcaram “Prejuízos à fauna”. 

Questão 7. Alterações econômicas da região: 

Dentre 25 respostas, 16 (64%) marcaram “Deslocamento de população”. 

Questão 8. O que pode ocorrer com relação à infraestrutura? 

Dentre 26 respostas, 15 (58%) marcaram "Aumento da demanda dos serviços de 
saúde, educação e segurança”. 

Questão 9. No que se refere às instituições: 

Dentre 22 respostas, 12 (55%) marcaram “Maior presença do poder público”. 

Questão 10. Na sua opinião, quais as principais potencialidades e fragilidades da bacia 
do rio Araguaia? 

Potencialidades: turismo, biodiversidade, pesca 

Fragilidades: solo, assoreamento.  

Questão 11. Na sua opinião, quais seriam os principais impactos e potenciais conflitos a 
partir da implantação de aproveitamentos hidrelétricos na bacia do rio Araguaia? 

Impactos: sobre a biodiversidade, assoreamento, desmatamento, sobre a população 
indígena, deslocamento da população, sobre a ictiofauna. 

Conflitos: com ribeirinhos, indígenas, agricultura e sobre o uso da água e a pesca. 

Questão 12. Outras observações 
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Os principais pontos abordados nesta questão haviam sido abordados nas questões 
anteriores. 

 

As respostas ao questionário também foram levadas em conta para que a versão final da 
AAI (presente documento) fosse aderente às impressões das entidades atuantes na bacia 
e representativas da sociedade. 

14 - EQUIPE TÉCNICA PARTICIPANTE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

14.1 - EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

14.1.1 - Coordenação Geral 

Flavia Pompeu Serran (Bióloga) 

14.1.2 - Meio Ambiente 

Coordenação 

Flavia Pompeu Serran (Bióloga) 

Equipe Técnica 

Ana Dantas Mendez de Mattos (Engenheira Florestal) 

Cesar Maurício Batista da Silva (Sociólogo) 

Glauce Maria L. Botelho (Engenheira Florestal) 

Gustavo F. Schmidt (Engenheiro Civil) 

Hermani de Moraes Vieira (Geógrafo) 

Marcos Ribeiro Conde (Engenheiro Ambiental) 

Robson de Oliveira Matos (Geógrafo) 

Verônica S. M. Gomes (Bióloga) 

 

14.1.3 - Gestão do Contrato 

José Mauro Campos (Engenheiro Químico) 
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14.2 - Engevix Engenharia 

14.2.1 - Coordenação Geral 

Tarcisio Castro (Engenheiro Civil) 

Daniella Karla Cunha de Lacerda (Engenheira Civil) 

14.2.2 - Meio Ambiente 

Coordenação 

Tarcisio Castro (Engenheiro Civil) 

Equipe Técnica 

Alba Evangelista Ramos (Biologa) 

Ana Ceci Franco Vidal Mota (Arquiteta) 

Daniela Assunção Campos do Amaral (Socióloga) 

Drausio Belote (Biólogo) 

Fernanda da Rocha Fagundes (Tecnóloga em Geoprocessamento) 

Frederico Araújo Ramos (Biólogo) 

Giovana Maranhão Bettiol Coaracy (Geógrafa) 

Guilherme Scartezini (Sociólogo) 

João Batista Cauhé Flores (Engenheiro Civil) 

Marcelo Lima Reis (Biólogo) 

Marcelo Motta de Freitas (Geógrafo) 

Maria Angelica Garcia (Bióloga) 

Nosley Fernando do Vale Monteiro (Desenhista) 

Paulo Henrique dos Santos Chaves (Engenheiro Civil) 

Paulo Procopio Burian (Socólogo) 

Stenio Altoe Venancio da Silva (Técnico) 
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Tarcisio Luiz C. de Castro (Engenheiro Civil) 

Thiago Antônio Machado de Ávila (Antropólogo) 

14.2.3 - Engenharia 

Coordenação 

Daniella Karla Cunha de Lacerda (Engenheira Civil) 

Equipe Técnica 

Abraão José Cavalcanti Neto (Projetista) 

Ana Karolina Meira Alcantara (Secretária) 

Ana Paula Soares Machado Gulias (Geógrafa) 

Cassio Guilherme Rampinelli (Engenheiro Civil) 

Daniel de Oliveira Santos (Engenheiro Civil) 

José Armando Silva de Oliveira (Engenheiro Cartógrafo) 

Luciano de Moraes Ramires (Engenheiro Civil) 

Paulo Fernando Rodrigues Guimarães (Geólogo) 

Ricardo Moreira Vilhena (Geólogo) 

14.2.4 - Gestão do Contrato 

Santo Bertin Neto (Geólogo) 

Jorge Benedito Silva (Administrador) 

Lucinda Marcia Telles de Moraes (Administradora) 

 

14.3 - Empresas Colaboradoras 

Topocart Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S LTDA 

SHM Sistemas Hídricos Medição e Controle LTDA 

Solotécnica Construções Civis e Sondagens LTDA 

SOMA Serviços, organização e meio ambiente LTDA. 
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