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O Consórcio Geração Santa Isabel (GESAI) 
foi formado com o objetivo específico 
de viabilizar a construção e operação do 
Aproveitamento  Hidrelétrico (AHE) Santa 
Isabel, aproveitando o potencial energético 
do rio Araguaia, na divisa entre os estados do 
Tocantins e do Pará, cuja área de influência 
abrange parcialmente os territórios dos 
municípios de Ananás, Araguanã, Xambioá, 
Riachinho e Aragominas, na margem do lado 
de Tocantins; Piçarra, São Geraldo do Ara-
guaia e Palestina do Pará, na margem do lado 
paraense, totalizando oito municípios.

De acordo com estimativas, o empreendi-
mento deve gerar aproximadamente cinco 
mil empregos na fase de construção e reforçar 
o abastecimento de energia elétrica de 7,1 
milhões de brasileiros, que terão acesso à 
energia mais confiável e segura, por meio 
da ligação desta usina ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN), que transfere a energia gerada 
nas usinas aos lares e indústrias brasileiras. 

Como a construção de uma usina hidrelétrica 
é uma decisão muito importante, que precisa 
ser bem estudada, é necessário elaborar o 
Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), que serve 

como instrumento de Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA), parte integrante do pro-
cesso de licenciamento ambiental do Aprovei-
tamento Hidrelétrico Santa Isabel.  

O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório 
de Impacto Ambiental – EIA/RIMA são dois 
documentos distintos. No EIA é apresentado 
o detalhamento de todos os levantamentos 
técnicos e no RIMA é apresentada a con-
clusão do estudo, em linguagem acessível, 
para auxiliar na análise por parte do público 
interessado. 

E para que você saiba mais sobre o local 
onde vai ser construído o AHE Santa Isabel, 
os possíveis efeitos que ele poderá causar e 
as ações que devem ser feitas para evitar, 
diminuir ou compensar as consequências 
negativas da implantação da usina, é que 
você está recebendo este RIMA com as 
principais informações sobre o empreendi-
mento, além das ações ambientais que estão 
sendo propostas para que o AHE Santa Isa-
bel seja construído com as menores inter-
ferências possíveis e que, caso instalado, 
opere de maneira sustentável, reduzindo 
tais interferências e ampliando os benefí-
cios do empreendimento para a região.

Sistema Interligado Nacional (SIN)
É a integração de todos os sistemas de 
geração e de transmissão de energia 
elétrica, independente dos proprietários 
das mesmas, incluindo as empresas 
das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 
Nordeste e parte da região Norte, que 
interliga todas as usinas com os centros 
consumidores e determina a distribuição 
e quantidade de geração pelas 
diferentes fontes de energia, de acordo 
com a disponibilidade de água ou de 
combustíveis em cada época do ano.

Potencial energético
Refere-se à soma de todas as fontes 
energéticas de uma região com 
possibilidade de uso. 

Avaliação de Impacto Ambiental
É um instrumento preventivo que 
tem como objetivo assegurar que um 
determinado projeto seja analisado de 
acordo com os prováveis impactos no 
meio ambiente. 

Licenciamento ambiental
É um processo legal, que avalia e 
emite o documento que autoriza 
a viabilidade, a instalação ou o 
funcionamento de um empreendimento 
ou atividade. 

Saiba mais
•	Os	objetivos	e	justificativas	do	
projeto

•	A	relação	e	compatibilidade	do	
projeto	com	as	políticas	locais,	
planos	e	programas	governamentais

•	A	descrição	do	projeto	e	suas	
alternativas	tecnológicas	e	
locacionais

•	O	resumo	dos	resultados	dos	
estudos	de	caracterização	ambiental	
(meio	físico,	meio	biótico	e	meio	
socioeconômico)	das	áreas	afetadas	
pela	implantação	do	projeto

•	A	descrição	das	prováveis	
interferências	socioambientais	
da	implantação	e	operação	do	
empreendimento

•	A	descrição	dos	efeitos	esperados	
em	relação	aos	possíveis	impactos	
ambientais

•	Os	programas	de	acompanhamento	
e	monitoramento	dos	impactos

•	Conclusões	e	comentários	de	ordem	
geral

Este RIMA apresenta:
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Etapas de um 
licenciamento
A empresa ou consórcio interessado em 
construir uma usina hidrelétrica tem que 
passar por um processo de licenciamento 
ambiental. Para isso, terá que preencher uma 
Ficha de Solicitação de Abertura de Processo 
no órgão ambiental responsável e realizar o 
que é exigido no Termo de Referência (TR) 
aprovado pelo orgão. Trata-se de uma ver-
dadeira receita de como o estudo de impacto 
ambiental deverá ser feito, tudo o que deverá 
estar contido no mesmo, levantamentos e 
coletas de dados que serão feitos no Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA).

Após a realização de vistoria na região e da 
emissão do Termo de Referência definitivo, 
o empreendedor (responsável pelo projeto 
da usina) passa a executar todos os estudos 
e levantamentos solicitados, pelo período de 
cerca de um ano.

Com a conclusão do EIA, que é o resultado de 
todos os levantamentos de campo e estudos 
de dados existentes, este documento é entre-
gue ao órgão ambiental que, após conferir e 
aceitá-lo, determina o prazo em que o empre-
endedor deve realizar as audiências públicas 
na região da usina. 

Os resultados das audiências, juntamente com 
a análise técnica do conteúdo do EIA, são as 
bases para dar suporte à fase de análise dos 
efeitos do empreendimento para obtenção da 
Licença Prévia (LP), a primeira das três licenças 
necessárias para implantar e operar o projeto. 

Audiências públicas
São reuniões realizadas nos 
municípios da região do 
empreendimento, onde a população 
terá a oportunidade de se manifestar 
sobre o empreendimento, na forma de 
críticas e/ou sugestões para  reduzir as 
interferências e ampliar os benefícios 
do mesmo.

Saiba mais
•	Licença	Prévia	(LP)	–	Esta	licença	é	
concedida	na	fase	de	planejamento	
do	empreendimento,	atestando	
a	viabilidade	ambiental	e	
estabelecendo	os	requisitos	básicos	
e	condicionantes	a	serem	atendidos	
nas	próximas	fases	do	licenciamento	
ambiental.	A	LP	indica	apenas	se	o	
empreendimento	poderá	ou	não	ser	
instalado.

•	Licença	de	Instalação	(LI)	-	Autoriza	
o	início	das	obras	ou	instalação	
do	empreendimento	ou	atividade,	
de	acordo	com	as	especificações	
existentes	nos	planos,	programas	
e	projetos	aprovados,	incluindo	as	
medidas	de	controle	ambiental	e	
demais	condicionantes.	

•	Licença	de	Operação	(LO)	-	Autoriza	
a	operação	da	atividade	ou	
empreendimento,	após	a	verificação	
do	cumprimento	da	exigência	das	
licenças	anteriores,	das	medidas	de	
controle	ambiental	e	das	condições	
determinadas	para	a	operação.	
Somente	após	a	emissão	desta	
licença	é	que	fica	autorizado	o	
início	da	formação	do	reservatório	
(enchimento)	e	a	operação	da	usina.

Saiba	o	que	significa	
cada uma dessas licenças
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Como 
funciona uma 
hidrelétrica
O princípio de um aproveitamento hidrelétrico 
é a utilização da força da água para gerar ener-
gia elétrica. Para isso, é criada uma diferença 
no nível da água no rio por meio de uma bar-
reira de solo compactado, rocha ou concreto, 
conhecida como barragem, erguida em um 
determinado trecho do rio. 

Com isso, a água do rio passa por turbinas loca-
lizadas dentro dessa estrutura, que transforma 
a força da queda de água do rio em energia 
elétrica. De uma subestação localizada perto da 
barragem, a energia elétrica é transportada por 
linhas de transmissão, até chegar ao sistema de 
distribuição, que entrega a energia em formato 
e quantidade que pode ser usada em sua casa. 
Depois de passar pelas turbinas, a água segue 
seu percurso natural no rio.

No caso do AHE Santa Isabel, será construída 
uma barragem de pequena altura, pois será 
utilizado o próprio fluxo do rio Araguaia 

para o funcionamento das turbinas. Esse tipo 
de aproveitamento é conhecido como “a fio 
d’água”, já que não está baseado na criação de 
um grande reservatório para guardar água para 
o período de seca, mas sim, no volume natural 
de escoamento das águas do rio e na baixa 
queda criada com a construção da barragem.

A proposição de um aproveitamento hidrelétrico a 
fio d’água busca diminuir os impactos, atendendo 
à legislação ambiental em vigor e atendendo 
às demandas energéticas, de forma que sejam 
minimizadas as interferências socioambientais 
originadas por sua implantação e operação.

A escolha desse sistema foi pensada para que o 
aproveitamento hidrelétrico possa ser constru-
ído causando menores interferências sociais e 
ambientais, resultantes da ocupação de áreas 
do leito do rio, suas margens e entorno do 
empreendimento para formação do reservató-
rio e construção da usina. 

O	vertedouro	é	um	canal	artificial	
que	tem	finalidade	de	conduzir	
seguramente	a	água	através	
de	uma	barreira,	impedindo	a	
passagem	da	água	por	cima	da	
barragem	quando	ocorrem	chuvas	
ou	aumento	da	vazão.		

A	casa	de	força	é	o	local	
onde	são	instalados	os	
equipamentos	que	vão	
produzir	a	energia.	Após	
passar	pela	turbina	hidráulica,	
na	casa	de	força,	a	água	é	
restituída	ao	leito	natural	do	
rio,	através	do	canal	de	fuga.

As	linhas	de	transmissão	são	
condutores	pelos	quais	a	energia	
elétrica	gerada	é	transportada	até	a	
subestação	de	energia.

A	subestação	de	transmissão	é	
o	local	em	que	são	instalados	os	
transformadores	onde	a	energia	elétrica	
tem	suas	características	transformadas	
para	melhor	transportá-la	através	das	
linhas	de	transmissão.

A	subestação	de	energia	é	o	local	
onde	a	energia	é	recebida,	tem	sua	
voltagem	ajustada	e	é	feita	a	sua	
transferência	às	linhas	de	distribuição	
de	energia	elétrica,	para	que	a	mesma	
chegue	às	nossas	casas,	iluminação	
pública,	comércio,	propriedades	rurais	
e	indústrias,	por	meio	de	rede	de	fios	
suspensos	e	por	meio	de	postes	e	
transformadores.
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O Empreendimento
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Nos últimos anos, o Brasil cresceu diante do 
cenário econômico mundial e, junto a esse 
crescimento, foi preciso investir na geração de 
energia para possibilitar o desenvolvimento 
das atividades industriais, agropecuárias, 
comerciais e residenciais. Por isso, a partir de 
iniciativas governamentais, foram construídas 
usinas hidrelétricas nas regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste, que estão mais próximas aos gran-
des centros urbanos e industrializados do país. 

O Brasil também é um dos poucos países 
que ainda possuem grande potencial hidre-
létrico a ser desenvolvido, sem abrir mão de 
outras fontes complementares de energia. A 

geração de energia de maneira constante e 
em grandes volumes só é possível por meio 
da queima de combustíveis fósseis e energia 
nuclear, além da produzida por meio de 
usinas hidrelétricas.  

Considerando os riscos da energia nuclear e 
os efeitos de mudanças climáticas provocados 
pela queima de carvão e óleo na geração tér-
mica, aliado ao grande potencial de energia 
hídrica disponível em nosso país, esta se torna 
a opção mais econômica e ambientalmente 
viável para gerar a energia adicional que pre-
cisamos para sustentar o desenvolvimento de 
renda e de empregos para o povo brasileiro. 

A redução do potencial hídrico não explorado, 
localizado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 
também criou a necessidade de investimentos 
em hidrelétricas em nossa região, que possui 
um grande potencial a ser explorado. Estudos 
do Plano Decenal de Expansão para o Setor Elé-
trico Nacional (2008) indicam que a procura 
por energia elétrica irá crescer em torno de 5% 
ao ano nos próximos dez anos, sendo o Norte a 
região que mais necessitará desta energia, pois 
é onde se prevê o maior crescimento.

É neste contexto que surge o AHE Santa Isabel, 
que ajudará na expansão da oferta de energia 
para o Norte do Brasil. Quando concluído, terá 
capacidade para gerar energia equivalente ao 
consumo de 4 milhões de pessoas, correspon-
dente a 80% da população do estado do Pará ou 
superior à população do estado de Tocantins.

Além disso, o Plano de Expansão previu que o 
aumento de oferta de energia seria alcançado 
com a implantação de novas usinas hidrelétri-
cas, uma vez que o sistema elétrico nacional é 
basicamente composto por este tipo de geração.

Outra justificativa é o fato desse 
empreendimento já ter sido licitado, 
em 2002, pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), comprovando a legitimidade 
do consórcio em ser o agente responsável pela 
construção desta usina, bem como a demons-
tração de que sua execução está nos planos do 
governo desde aquela época.

Vale ressaltar que o Consórcio GESAI reali-
zou diversos estudos preliminares, vistorias, 
levantamentos e análises para avaliar a via-
bilidade do empreendimento dentro de uma 
perspectiva de respeito ao ser humano e de  
responsabilidade socioambiental.

Justificativas	para	a	realização	
do AHE Santa Isabel

Saiba mais
Plano Decenal de Expansão do Setor 
Elétrico Nacional

Documento com o planejamento de novas 
fontes de produção de energia elétrica 
necessária para atender ao crescimento do 
país em um período de dez anos. O objetivo 
é garantir o pleno atendimento da demanda 
balanceando a utilização das fontes de menor 
impacto socioambiental e de menor custo.
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Sobre	o	Aproveitamento	
Hidrelétrico Santa Isabel
O consórcio
O Consórcio Geração Santa Isabel (GESAI) é 
formado por empresas consumidoras de ener-
gia elétrica, para as quais este insumo é de vital 
importância para sustentar o desenvolvimento 
atual e futuras expansões de suas atividades. 
A disponibilidade de energia elétrica é estra-
tégica para garantir a competitividade dessas 
empresas, que buscam fontes de energia a 
custos razoáveis e que assegurem a garantia de 
abastecimento em todas as épocas e situações.

O Consórcio GESAI é formado pelas 
empresas Vale, BHP-Billiton Metais S.A., 
Alcoa Alumínio S.A., Votorantim Cimentos 

e Camargo Corrêa e foi constituído com a 
finalidade específica de construir e operar o 
AHE Santa Isabel, localizado no trecho do 
Rio Araguaia, na divisa entre os estados do 
Pará e do Tocantins, após obter o direito da 
concessão deste empreendimento em leilão 
público promovido pela ANEEL. 

Estas  empresas , em vez de usar exclusivamente 
a energia gerada por terceiros, decidiram rea-
lizar grandes investimentos em infraestrutura, 
liberando recursos e outros blocos de energia, 
muitas vezes implantados com recursos públi-
cos, para o uso da sociedade brasileira, desen-
volvendo outros investimentos produtivos.
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A experiência dos 
sócios com a geração de 
energia elétrica
Os sócios do Consórcio GESAI têm inves-
tido em autogeração de energia elétrica para 
manter suas fábricas competitivas, com inves-
timentos de bilhões de reais sendo destinados 
à participação na construção de novas usinas 
em todo o Brasil. 

O Grupo Votorantim, por exemplo, está 
investindo atualmente aproximadamente 
R$ 830 milhões na construção de outras três 
hidrelétricas, além dos R$ 250 milhões inves-
tidos na UHE Pedra do Cavalo (BA). São elas: 
Salto Pilão (SC), Pai Querê (RS/SC) e Picada 
(MG). 

O grupo participa também da construção e da 
exploração das hidrelétricas de Barra Grande 
(SC), Campos Novos (SC), Serra do Facão 
(GO), Santa Isabel (TO) e Capim Branco I e 
II (MG). São concessões que vão permitir à 
Votorantim a ampliação de 35% para 60% a 
capacidade de geração própria, nos próximos 
cinco anos. 

Na UHE Estreito, na qual a Vale, Alcoa e 
Camargo Corrêa  são sócios, estão sendo 
investidos cerca de R$ 4 bilhões na implanta-
ção da usina, que gerará em torno de 13.000 
empregos diretos e aproximadamente 25.000 
empregos indiretos. Entre outros empreendi-
mentos, a Vale participou na implantação de 

Candonga (MG), com 140 MW; Funil (MG), 
com 180 MW; Igarapava (SP/MG), com 210 
MW; Machadinho (RS/SC), com 1140 MW; 
Porto Estrela (MG), com 112 MW e Capim 
Branco I e II (MG), com 450 MW.

O Grupo Camargo Corrêa é um dos pionei-
ros no país na construção de hidrelétricas, 
passando, a partir de 1997, a investir também 
como empreendedor. Como sócio da com-
panhia de energia elétrica CPFL, destaca-se 
o seu compromisso na formação de sua 
plataforma de geração de energia baseada em 
fontes limpas e renováveis, com a capacidade 
total instalada de 2.396 MW. O principal 
destaque foi o início das operações da Usina 
Hidrelétrica Foz de Chapecó, com a potência 
instalada de 855 MW. 

Além desta participação na CPFL, o Grupo 
Camargo Corrêa participa como sócio de 
vários empreendimentos já listados acima, 
juntamente com os mesmos sócios do Con-
sórcio GESAI, como as Usinas de Machadi-
nho (RS/SC), Barra Grande (RS/SC), Campos 
Novos (SC) e Estreitos (MA/TO), entre 
outros. 

A BHP-Billiton, juntamente com a Vale, 
começou a investir em autoprodução de 
energia elétrica em 1991 ao comprar da 
Cataguazes-Leopoldina três pequenas usinas 
hidrelétricas. Em 1997, construiu a UHE Melo 
e, dois anos depois, participou do consórcio 
para a construção da usina de Machadinho, 
em operação desde fevereiro de 2005. 

Divisão	acionária	entre	as	empresas	
do Consórcio GESAI

20,6% 5,55%20%

43,85% 10%
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As	principais	vantagens	
do AHE Santa Isabel
•	 O empreendimento vai aumentar a disponibilidade de 

energia elétrica nas regiões Norte e Centro-Oeste, permi-
tindo novos investimentos e o próprio desenvolvimento 
dos municípios e estados, bem como o crescimento do 
Brasil.

•	 Por ser uma hidrelétrica a fio d´água, não é necessária a 
construção de uma grande barragem, o que não represará 
de forma permanente um grande volume de água, garan-
tindo sua renovação e sua boa qualidade. 

•	 A soma da área total dos territórios dos municípios loca-
lizados na área de influência direta do empreendimento é 
de 12.952 km², enquanto que o reservatório e a usina Santa 
Isabel irão ocupar uma área de 236 km², cerca de 1,82% da 
área total dos referidos municípios.

•	 Mesmo com a construção do Aproveitamento Hidrelé-
trico Santa Isabel no Baixo Araguaia, e a possível presença 
de outras duas hidrelétricas no Alto Araguaia, 90% da 
extensão do rio Araguaia permanecerá livre de barramen-
tos e terá suas áreas com alta riqueza de biodiversidade 
preservadas. Ver figura 01, ao lado. 

•	 Se comparada com outros tipos de fontes de geração de 
energia, como a térmica e a nuclear, os impactos ambien-
tais e custos são menores. Na comparação com as fontes de 
geração eólica e solar, embora apresentem menor impacto 
ambiental, elas têm custos muito mais elevados e teriam 
que ocupar grande área para gerar a mesma energia que 
será produzida pelo AHE Santa Isabel.
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Figura ilustrativa 01: Extensão do rio 

Araguaia e percentual de ocupação do 

rio com empreendimentos hidrelétricos 
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Alternativas	tecnológicas	para	a	geração	de	energia

A geração de energia elétrica não se restringe 
às hidrelétricas. No Brasil, por exemplo, 
baseia-se em dois grupos:

•	 Energia renovável: aquela em que os 
recursos naturais utilizados são capazes 
de se regenerar, ou seja, são considerados 
inesgotáveis. 

•	 Energia não renovável: aquela que utiliza 
recursos que um dia irão acabar. 

São fontes de energia renovável:

•	 Eólica - É produzida a partir dos ventos, 
que movimentam as pás da hélice de uma 
turbina ligada a um gerador de eletricidade. 
O Brasil tem parques eólicos no Ceará, Rio 
Grande do Norte e Rio Grande do Sul. 

•	 Biomassa - Energia obtida pela combustão 
de material orgânico (combustíveis não 
fósseis e renováveis como o bagaço de cana 
e a lenha).

•	 Solar - É a energia produzida a partir da 
conversão direta de raios solares em pai-
néis fotovoltaicos, ou pela concentração 
da radiação solar por meio de espelhos que 
refletem a  luz para um ponto onde ocorre 
o aquecimento da água, que produzirá o 
vapor responsável por girar uma turbina 
associada a um gerador.

•	 Hidrelétrica - Produzida a partir da força 
das águas que, em vista da quantidade de 
água e da altura de queda, movimentam as 
pás de uma turbina que, por sua vez, gira o 
gerador acoplado à mesma, produzindo a 
energia elétrica.

São fontes de energia não renovável:

•	 Térmica a carvão, óleo combustível ou gás - 
Energia gerada a partir da queima de óleo, 
gás ou carvão mineral, que  resulta em 
calor suficiente para a formação do vapor 
de água necessário à movimentação das 
turbinas e produção de energia elétrica. O 
uso desses combustíveis no Brasil é muito 
caro quando comparamos com os custos 
de geração usando o gás natural e as usinas 
hidrelétricas. Além dos custos de produ-
ção, a utilização de combustíveis fósseis 
para a produção de energia elétrica vem 
sendo questionada atualmente pela socie-
dade, em função das emissões atmosféricas 
provenientes da queima do carvão e do 
óleo, que geram gases responsabilizados 
pelas mudanças climáticas.

•	 Nuclear - É a forma de energia gerada pela 
radiação liberada pelo elemento químico 
urânio, enriquecido. A fusão do urânio 
num reator provoca a emissão de calor, 
que por sua vez aquece uma serpentina 
com água, produzindo vapor, que movi-

menta as turbinas ligadas ao gerador. 
Atualmente, o Brasil mantém em operação 
duas usinas nucleares na cidade de Angra 
dos Reis, no Rio de Janeiro. No entanto, 
elas possuem altos custos de implantação e 
grandes riscos operacionais.

Com dados médios de vários empreendimen-
tos de geração de energia elétrica, é possível 
fazer uma estimativa de qual seria o porte e as 
características dos mesmos para que gerassem 
a mesma energia firme que será produzida 
pelo AHE Santa Isabel, caso seja construído.

A base utilizada para a comparação foi a 
energia assegurada (garantia física média de 
geração do AHE Santa Isabel, que é de 533 
MW) e não a potência instalada. Ver tabela 01 
na página 24.

No caso de comparação com a fonte de gera-
ção de painéis fotovoltaicos (utilizados na 
geração de energia solar), em vista do baixo 
fator de capacidade (16,5 %), haveria neces-
sidade de instalar a potência de 3.300 MW. 
Com a potência média produzida por painel, 
seriam necessários 1,6 milhão de painéis a um 
custo de, aproximadamente, 13 a 18 bilhões de 
dólares, cerca de 3 a 4,5 vezes o custo previsto 

para a implantação do AHE Santa Isabel.

Na comparação com a alternativa eólica, 
seriam necessários 1800 MW de potência, o 
que implicaria na instalação de 1.200 aero-
geradores, a um custo de quase o dobro do 
investimento no AHE Santa Isabel.

Em uma análise geral, podemos concluir que 
para a região do empreendimento outros tipos 
de alternativas apresentariam desvantagens 
em relação ao AHE Santa Isabel, quer pela 
dificuldade em se levar combustíveis fósseis 
à região, pelo alto diferencial de preço das 
alternativas, quer pelos impactos decorrentes 
das emissões de fontes térmicas. 

As vantagens do AHE Santa Isabel acentuam-
se pelo fato do projeto do AHE Santa Isabel 
ter sido otimizado para minimizar seus 
impactos ambientais, pela expressiva redução 
da área ocupada pelo reservatório e pela ope-
ração a fio d´água, que também minimiza os 
efeitos da variação de vazões no trecho do rio 
abaixo da usina, garantindo a permanência 
de regime quase natural da quantidade de 
água disponível nos trechos de rio abaixo do 
empreendimento.
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Localização
O Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) 
Santa Isabel está localizado no rio Araguaia, 
afluente do rio Tocantins, na divisa dos esta-
dos do Tocantins e Pará, nas proximidades 
da vila de Santa Isabel do Araguaia. As extre-
midades do eixo da barragem situam-se na 
área rural a 45 km da área urbana do muni-
cípio de Ananás (TO) e a 60 km da cidade de 
Palestina do Pará (PA).

Figura ilustrativa 02: 

Localização do AHE Santa 

Isabel

Tabela 01 - Comparativo entre fontes geradoras de energia
Fonte	de	Energia Vantagens Desvantagens

UHE	–	Usina	
Hidrelétrica	de	Grande	
Porte	(Santa	Isabel)

•	Baixo	custo	e	alto	fator	de	
utilização	das	turbinas

•	Hidrelétrica	a	fio	d’água	
resulta	em	alta	densidade	
energética	(4,6	MW/Km²)	e	
possui	reservatório	raso,	com	
baixo	tempo	de	residência,	com	
baixíssima	emissão	de	GEE	
(Gases	do	Efeito	Estufa)

•	Não	consome	combustível	
(baixo	custo	de	operação)

•	Impactos	sociais	e	ambientais	na	área	
a	ser	ocupada	pela	usina	e	pelo	seu	
reservatório

•	Custos	elevados	dos	programas	
socioambientais

Eólica •	Permite	utilização	parcial	das	
áreas	utilizadas

•	Não	consome	combustível	e	não	
emite	GEE

•	Alto	custo
•	Operação	intermitente	(30%	de	utilização	
da	potência	instalada)

Biomassa •	Neutro	em	relação	à	emissão	de	
GEE

•	Energia	complementar,	pois	
a	geração	ocorre	na	época	de	
estiagem,	quando	é	baixa	a	
geração	hidrelétrica

•	Utilização	de	elevada	área	agrícola	para	
plantação	de	cana-de-açúcar

Solar •	Ocupa	área	pequena
•	Não	utiliza	combustível
•	Não	emite	GEE

•	Custo	elevado
•	Tecnologia	ainda	em	desenvolvimento
•	Solução	apenas	para	sistemas	isolados	de	
baixa	potência

Térmica	(gás	natural) •	Ocupa	pequena	área
•	Emite	gases	de	efeito	estufa	
inferiores	ao	carvão

•	Não	gera	resíduos	sólidos

•	Emite	gases	de	efeito	estufa
•	Consome	combustível	fóssil	
•	Custos	de	transporte	e	logística	para	o	gás	
chegar	à	usina

Térmica	(a	carvão) •	Ocupa	pequena	área
•	Custo	de	capital	relativamente	
baixo

•	Riscos	de	explosão
•	Emissões	de	contaminantes	e	GEE
•	Gera	cinzas	em	grande	quantidade
•	Impactos	da	descarga	e	transporte	de	
carvão

•	Matéria-prima	(carvão)	com	elevado	preço	
de	logística

Nuclear •	Não	emite	gases	de	efeito	
estufa	(GEE)

•	Utiliza	pequena	área

•	Riscos	de	acidentes	com	vazamento	
radiativo

•	Falta	de	solução	definitiva	para	resíduos	
nucleares	da	geração

•	Preço	de	instalações	elevado
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Quando concluído, o empreendimento terá 
a capacidade instalada para gerar até 1.087 
Megawatts (MW), energia equivalente ao 
consumo de quatro milhões de pessoas, cor-
respondente a 80% da população do Estado 
do Pará ou superior à população do atual 
Estado de Tocantins.  

Sua barragem criará uma queda de água (des-
nível) de 26 metros de altura, formando um 
reservatório previsto para ocupar uma área de 
88 km², que, incluída à calha do rio Araguaia,  
já ocupada hoje por água, resultaria em um 
reservatório de 236 km², afetando uma exten-
são de 108 quilômetros do rio. 

A atual engenharia para Santa Isabel projeta 
um reservatório nove vezes menor do que o 
previsto nos estudos para a instalação dessa 
hidrelétrica nos anos 80, quando se projetava 
um reservatório com área ocupada de cerca de 
3 mil km² e uma queda de água de mais de 40 
metros, o que seria uma usina com impacto 
social e ambiental muito maior do que poderá 
ser causado pelo projeto atual.

Outro aspecto importante é que a hidrelétrica 
melhorará, de imediato,  a navegabilidade da 
região acima do local da futura barragem, nive-
lando as cachoeiras existentes entre Xambioá 
e Santa Isabel. Para o futuro, este trecho será 
incorporado à Hidrovia Araguaia-Tocantins, 
pois o contrato de concessão do empreendi-
mento exige a construção de um dique de apoio 
para a futura implantação de uma eclusa para 

permitir a travessia de embarcações pela bar-
ragem, cuja responsabilidade pela construção 
será do governo federal ou de quem vencer um 
futuro leilão de concessão desta hidrovia, a ser 
promovido pelo Ministério dos Transportes. 

Na área do reservatório, o rio Araguaia conti-
nuará navegável. A construção da hidrelétrica, 
inclusive, vai permitir a navegabilidade no 
período de seca do rio, no trecho que vai do 
Pedral de Itaipavas até Palestina do Pará, hoje 
impraticável para o tráfego de embarcações 
na época de estiagem.

O projeto

Saiba mais
Dique
Barragem feita de materiais diversos 
(pedra, terra, areia, madeira, alvenaria, 
concreto etc.) para desviar ou conter a 
invasão da água do mar ou de rio.

Eclusa
Comportas que permitem que barcaças 
vençam o desnível da barragem 
e prossigam em sua navegação.
Trata-se de duas barreiras móveis 
(comportas) e um canal. A barcaça é 
colocada no canal, as comportas são 
fechadas e o compartimento é enchido 
de água, fazendo com que a barcaça 
seja levantada até o nível de cima da 
barragem, permitindo prosseguir viagem, 
após passar o eixo da barragem. Na 
descida, opera-se da mesma maneira, 
porém esvaziando este compartimento.

A futura Usina de Santa Isabel será ligada 
ao Sistema Interligado Nacional – SIN, via 
Sistema Interligado Regional, permitindo que 
a eletricidade produzida na mesma seja trans-
ferida para as linhas de transmissão de energia, 
aumentando a oferta para as regiões Norte e 
Centro-Oeste, criando condições para trazer 
novos investimentos, desenvolvendo a eco-
nomia e gerando empregos e riquezas para os 
municípios e estados dessas regiões.

Conexão com o SINMão de obra
No período de construção do empreen-
dimento, está prevista a contratação de 
aproximadamente cinco mil pessoas (60% 
serventes, pedreiros, e demais operários da 
construção civil, e 40% engenheiros e técnicos 
de nível médio com habilitação profissional, 
como operadores de máquinas, motoristas, 
carpinteiros, soldadores e outros tipos de 
profissionais especializados).

O Consórcio GESAI assume o compromisso 
de valorizar a mão de obra local, recorrendo 
a profissionais trazidos de outras regiões 
somente quando não existir a oferta necessá-
ria nos municípios abrangidos pelo empreen-
dimento ou nos estados do Pará e Tocantins. 
Em função da sua localização, mesmo utili-
zando mão de obra dos municípios da área 
do empreendimento, será necessário montar 
alojamentos no canteiro de obras, para abri-
gar profissionais trazidos de outras regiões.

Em parceria com as Prefeituras, SINE e 
SENAI, serão organizados cursos de capaci-
tação profissional, de maneira a treinar a mão 
de obra local para ser engajada em funções 
melhor qualificadas e melhor remuneradas 
durante as atividades de construção e mon-
tagem da usina. Tais profissionais adquirirão 
uma nova profissão, com melhor garantia 
futura de emprego e maior renda.

Saiba mais
Linhas de Transmissão de 
Energia Elétrica 

Conjuntos de cabos elétricos sustentados 
em torres metálicas que transportam a 
energia elétrica, em alta voltagem, desde 
as usinas geradoras até as subestações 
transformadoras, permitindo que a 
energia gerada em locais distantes chegue 
a todas as partes do país.
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Outras informações
•	 Contrato de Concessão do AHE Santa 

Isabel: Contrato n° 022/2002 (ANEEL), 
assinado em 23 de abril de 2002 e outorgado 
pelo Decreto Federal de 02 de abril de 2002 
(Diário Oficial de 03 de abril de 2002).

•	 Endereço do Escritório Administrativo do 
Consórcio GESAI: Rua Apinagés, 1100/ 1º 
Andar/ Conjunto 109/ Bairro Perdizes/ São 
Paulo – SP/ CEP: 05017-000.

•	 Telefone: (11) 3875 1551 e Fax: (11) 3873 
1573.

Representantes Legais:

•	 Presidente: Celso Castilho de Souza.

•	 Coordenador Geral: José Mauro Barros 
Fernandes.

•	 Coordenador de Meio Ambiente e profis-
sional de contato: Gilberto Veronese.

Os estudos de inventário do baixo Araguaia-
Tocantins, realizados em 1999, possibilitaram 
uma nova avaliação das possibilidades de 
localização do AHE Santa Isabel, considerando 
a possibilidade de construir uma barragem com 
altura bem menor do que os 44 metros previs-
tos no estudo anterior, obtendo uma redução 
de 92% na área a ser ocupada  pelo reservatório.

A redução na área de reservatório necessária foi 
possível devido a adoção de uma barragem mais 
baixa, na cota 125 m, ao invés da cota 150 m do 
projeto antigo. Esse é um ganho para a região, 
pois permite manter o nível da água de forma 
segura, garantindo a manutenção de empreen-
dimentos vizinhos e ainda a redução de área a 
ser desocupada para formar o reservatório. 

No ano de 2000, foram concluídos os estudos 
de viabilidade e foram apresentadas duas alter-
nativas construtivas:

•	 Alternativa 1 – Barragem de terra/enro-
camento (margem esquerda), vertedouro 
com comporta e tomada d’água/casa de 
força (margem direita).

•	 Alternativa 2 – Barragem com seção de 
concreto (margem esquerda), vertedouro 
com comporta e tomada d’água/casa de 
força (margem direita).

Alternativas	locacionais As duas alternativas são diferentes apenas no tipo 
de barragem, no entanto, foi escolhida a alterna-
tiva 1, com barragem de terra e enrocamento, por 
ser mais econômica e permitir melhor o aprovei-
tamento do material das escavações obrigatórias, 
reduzindo o volume de bota-fora. 

Vale ressaltar que a escolha da localização das 
estruturas de concreto na margem direita do 
rio,foi porque esta apresenta melhores condi-
ções geológicas para suportar as fundações, além 
da facilidade de acesso ao local para o transporte 
de materiais e equipamentos pesados, que será 
realizado pela rodovia Belém-Brasília.

Saiba mais
Enrocamento
Estrutura constituída por blocos de rocha 
compactados que pode ser utilizada 
na construção de contenções, diques e 
dissipadores de energia, recuperação de 
erosões, entre outros usos. 

Vida útil do 
empreendimento

A proposição de um aproveitamento hidre-
létrico a fio d’água busca atender à regula-
mentação da política ambiental vigente e às 
demandas energéticas, de forma que sejam 
minimizadas as interferências ambientais de 
sua implantação e operação.

Partindo desse princípio, a vida útil do AHE 
Santa Isabel passa a considerar as seguintes 
condições a seguir:

•	 Capacidade das turbinas em resistir ao 
contato com materiais sólidos abrasivos 
(areia e cascalhos) - No caso do AHE 
Santa Isabel, sua barragem com baixa 
altura, com reduzida queda e as caracte-
rísticas técnicas da turbina desenvolvida 
para suportar a abrasão com materiais 
granulares, pressupõe uma longa vida útil 
do sistema hidrelétrico. 

•	 Volume de sedimentos retidos logo à mon-
tante da barragem - Os estudos realizados 
indicaram que grande parte dos materiais 
sólidos grosseiros ficará retida no reserva-
tório, deixando passar a maioria dos finos. 
No entanto, a proximidade com a barra-
gem e as turbinas e as características gra-
nulométricas dos sedimentos depositados 
demandam o desenvolvimento de modelos 
numéricos e físicos e monitoramentos que 
acompanhem e minimizem a probabili-
dade de danos à operação do sistema.

Sedimento
Porção de solo e de rochas 
removida pela força das águas, 
transportada e depositada nos 
fundos e margens dos rios.

Saiba mais
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Julho

Início	de	estudos	do	
potencial	hidrelétrico	dos	
rios	Tocantins	e	Araguaia

Conclusão	dos	estudos	
de	viabilidade	do	AHE	
Santa	Isabel	(resultado:	
potência	total	instalada	
de	2.245MW,	com	o	
nível	d’água	normal	
do	reservatório	na	
elevação	150m	e	com	
o	nível	de	jusante	em	
98,16m)

Revisão	do	inventário	
hidrelétrico	pelo	crescimento	
populacional	da	região	
(resultado:	redefiniu	AHE	Santa	
Isabel	na	elevação	125,0	m,	área	
do	reservatório	reduziu	em	90%,	
de	2.944	Km²	para	236	Km²	e	
com	potência	de	1.087	MW)

ENGEVIX	(empresa	de	
consultoria	em	engenharia)	
conclui	o	Estudo	de	Viabilidade	
do	AHE	Santa	Isabel
2001 

Janeiro

Protocolo	do		primeiro	EIA/
RIMA	no	Ibama

SeTembro

Publicação	do	edital	de	licitação	
da	Aneel

novembro

Leilão	para	concessão	do	AHE	
Santa	Isabel	(empreendedor	
responsável	pela	obtenção	da	
Licença	Prévia	para	construção	
e	operação	da	usina)

1972
1975

1981

1984
1987

1998 a 1999 2000 a 2001

Histórico do Empreendimento 

Conclusão	dos	estudos

Primeiros	estudos	dos	inventários	hidrelétricos	do	
Baixo	Araguaia-Tocantins	e	estudo	de	viabilidade	do	
AHE	Santa	Isabel

Conclusão	do	projeto	
de	viabilidade	do	AHE	
Santa	Isabel
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Fevereiro 

Termo	de	Referência	emitido	pelo	
Ibama	para	elaboração	de	EIA/RIMA

março

Reunião	do	Corsórcio	GESAI	com	
o	Ibama	para	revisão	do	Termo	de	
Referência

Julho

Emissão	do	Termo	de	Referência	
revisado	pelo	Ibama

março de 2009 a março de 2010

Execução	dos	Estudos	de	Impacto	
Ambiental	(EIA)	pelo	Consórcio	GESAI

Janeiro 

Ibama	efetiva	titularidade	e	assinatura	do	
contrato	de	formação	do	Consórcio	GESAI

abril 

Aneel	assina	com	o	Consórcio	GESAI	o	
contrato	de	concessão	de	geração	de	
energia	do	AHE	Santa	Isabel

Junho 

Realização	de	vistoria	técnica	do	Ibama	na	
área	do	empreendimento.

Julho 

Ibama	envia	ofício	595/2002	ao	GESAI	
declarando	que,	com	base	na	vistoria	e	
nas	informações	disponíveis	na	época	o	
empreendimento	não	poderia	ser	autorizado

agoSTo 

GESAI	decide	paralisar	suas	ações	e	
devolver	a	concessão	à	Aneel

ouTubro 

•	Iphan	informa	ao	Ibama	que	as	questões	
do	patrimônio	cultural	arqueológico	estão	
de	acordo	com	a	legislação
•	Aneel	informa	que	tomou	conhecimento	
da	questão	da	declaração	da	inviabilidade,	
mas	recomenda	ao	GESAI	continuar	
atuando
•	GESAI	envia	correspondência	à	Aneel	
solicitando	suspensão	temporária	de	todas	as	
obrigações,	até	definição	do	Ibama

2002 2003

2007 2008

2009

2010

Consórcio	GESAI	propõe	
à	Aneel	a	devolução	da	
concessão

Conclusão	do	EIA/
RIMA	e	seu	protocolo	
no	Ibama

•	Consulta	ao	Ibama	para	
um	posicionamento	sobre	
retomada	dos	estudos

•	Ibama	informa	que	deveria	
ser	aguardada	a	Avaliação	
Ambiental	Integrada	(AAI)	
da	Bacia	do	Rio	Araguaia

Janeiro

Reunião	com	Ibama	para	solicitação	de	informações	sobre	
o	andamento	do	processo	de	licenciamento	e	possibilidades	
de	sua	retomada

Julho

Reunião	com	o	presidente	e	equipe	do	Ibama	resolvendo	
que	deveria	ser	dada	sequência	ao	processo	de	
licenciamento,	com	o	Consórcio	GESAI	apresentando	
diretrizes	para	Atualização	e	Revisão	do	EIA/RIMA
 

agoSTo

•	Consórcio	GESAI	se	cadastra	no	processo	de	
licenciamento	da	Diretoria	de	Licenciamento	Ambiental	
(DISLIC)	do	Ibama,	por	meio	do	Sistema	de	Licenciamento	
Ambiental	Online	(SISLIC)

•	Consórcio	GESAI	encaminha	ao	Ibama	as	diretrizes	para	
revisão	e	atualização	do	EIA

•	Foi	estabelecido	com	o	Ibama	o	roteiro	para	dar	
sequência	ao	processo	de	licenciamento	do	AHE	Santa	
Isabel	(reunião	de	apresentação	do	projeto	e	vistoria	na	
região	do	empreendimento)	

SeTembro

Manifestação	da	Secretaria	de	Vigilância	Sanitária,	do	Ministério	
da	Saúde	(SVS/MS),	sobre	o	Termo	de	Referência

ouTubro

•	Manifestação	do	Iphan	sobre	o	Termo	de	Referência
•	Termo	de	referência	emitido	pelo	Centro	Nacional	de	
Pesquisa	e	Conservação	de	Cavernas	(CECAV)

•	Considerações	sobre	o	meio	físico	observadas	em	vistoria	
técnica	e	outros	documentos	referentes	ao	AHE	Santa	Isabel

•	Relatório	de	Vistoria	do	AHE	Santa	Isabel	(15-19	de	
setembro	de	2008)

novembro

Recebimento	do	Parecer	Técnico,	emitido	pelo	Ibama,	que	
analisou	o	Plano	de	Trabalho	de	Biota
dezembro

•	Recebimento	do	Parecer	Técnico,	emitido	pelo	Ibama,	que	
analisou	o	Plano	de	Trabalho	para	estudos	de	Ictiofauna
•	Termo	de	Referência	para	Estudos	Etnoecológicos	da	
Fundação	Nacional	do	Índio	(Funai)

Julho a SeTembro

março
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Nesta	fase,	é	realizada	a	conclusão	do	vertedouro,	

remoção	total	da	ensecadeira	principal	e	

finalização	da	barragem	de	terra.

Após	a	melhoria	das	pontes	e	estradas	de	acesso	à	

obra,	serão	identificadas	as	áreas	de	jazidas	para	o	

fornecimento	de	materiais	para	a	obra	(solo,	areia	

e	rochas)	e	a	construção	dos	canteiros	de	obras	

(alojamentos,	escritórios	e	áreas	industriais).	Em	

seguida,	é	construída	uma	ensecadeira	auxiliar,	junto	à	

margem	esquerda	do	rio	(parte	do	leito	do	rio	é	cercada	

por	diques	e	aterrada),	para	possibilitar	a	escavação	do	

canal	de	desvio	a	seco	e	o	levantamento	da	mureta	que	

fará	parte	da	estrutura	da	ensecadeira	principal.

Na	área	da	ensecadeira	é	executada	a	escavação	para	

suportar,	em	rocha	firme,	a	fundação	da	barragem	e	

dado	início	à	execução	da	ensecadeira	principal.

Depois	da	retirada	de	toda	a	água	(esgotada)	da	área	

da	ensecadeira	principal	de	primeira	fase	e	concluídas	

as	escavações	para	as	fundações,	é	iniciada	a	construção	

das	estruturas	de	concreto,	como	vertedouro,	muros	e	

casa	de	força	que	compõem	a	usina.

É	dado	prosseguimento	à	execução	das	estruturas	de	concreto,	

como	os	vertedouros,	a	tomada	d’água	(abertura	ligada	a	um	

cano	que	se	a	une	às	turbinas,	permitindo	a	entrada	de	água	nas	

mesmas)	e	a	casa	de	força,	prosseguindo	com	a	montagem	de	

equipamentos,	como	as	comportas,	as	turbinas	e	os	geradores.

1

2
3 4 5

Obra	concluída

7

Saiba mais
Ensecadeiras
São áreas situadas no leito do rio cercadas 
por diques de pedra e solo. Após o 
fechamento do dique ao redor da área, a 
água contida no seu interior é esvaziada e a 
área interna ao dique tornada seca,  o que 
permite que sejam executados trabalhos de 
escavação para a construção das fundações 
da barragem e das estruturas em local seco. 

Conclusão	das	obras	de	implantação	e	

enchimento	do	reservatório.

6
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Fases do Empreendimento
O	planejamento	do	AHE	Santa	Isabel	
prevê	a	execução	das	obras	em	seis	
anos,	com	as	seguintes	etapas:



A região
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São chamadas áreas de influência todo o espaço 
exposto às ações de um empreendimento, de 
forma direta ou indireta. O conhecimento 
das áreas de influência é fundamental para 
que você possa localizar e analisar as possíveis 
interferências – positivas e negativas – em 
todas as fases de um empreendimento, desde 
o início das obras até o funcionamento.

Áreas	de	Influência
As áreas de influência do AHE Santa Isabel 
foram delimitadas em quatro níveis, de acordo 
com os componentes ambientais nas áreas de 
abrangência do empreendimento nos meios 
físico, biótico e socioeconômico, sendo Área de 
Agrangência Regional (AAR); Área de Influ-
ência Indireta (AII); Área de Influência Direta 
(AID); e Área Diretamente Afetada (ADA).

Meio Físico
Também conhecido como meio 
abiótico, compreende as relações do 
empreendimento com o clima, o ar, 
os solos, a geologia, a geomorfologia 
e os recursos hídricos da área de 
influência do projeto.

Meio Biótico
Abrange as relações do 
empreendimento com o conjunto 
de seres vivos que compõem um 
ecossistema, tanto da fauna 
(mamíferos, répteis, anfíbios, aves 
etc.) quanto da flora (vegetação 
terrestre e aquática).

Meio socioeconômico
Abrange o uso e ocupação do solo, 
os usos da água e a socioeconomia, 
destacando os sítios e monumentos 
arqueológicos, históricos e culturais 
da comunidade, as relações de 
dependência entre a sociedade 
local, os recursos ambientais e a 
potencial utilização futura desses 
recursos.

Saiba mais
•	 Área	de	Abrângência	Regional	(AAR)	
Refere-se	a	uma	região	mais	ampla	
do	que	a	área	onde	está	localizado	o	
empreendimento,	incluindo	toda	a	bacia	
hidrográfica,	ou	seja,	toda	a	área	que	
coleta	e	drena	as	águas	de	chuva	e	dos	
rios	e	afluentes	para	o	corpo	principal	do	
Rio	Araguaia,	desde	as	suas	nascentes	
até	a	sua	foz	localizada		no	Rio	Tocantins.

•	 Área	de	Influência	Indireta	(AII)			
Refere-se	ao	local	onde	as	interferências	
do	empreendimento,	reais	ou	potenciais,	
são	indiretas,	ou	seja,	sentidas	de	
maneira	secundária,	com	menor	
intensidade	em	relação	à	AID.

•	Área	de	Influência	Direta	(AID)			
Refere-se	aos	locais	onde	as	condições	
sociais,	econômicas	e	culturais,	além	
das	características	físicas	e	ambientais,	
sofrem	as	maiores	influências,	
podendo	ser	modificadas.	

•	Área	Diretamente	Afetada	(ADA)	
Refere-se	à	área	que	será	ocupada	
pelo	reservatório	e	todas	as	áreas	
onde	serão	executadas	as	obras	
de	construção	da	usina	e	também	
inclui	uma	faixa	ao	redor	de	todo	o	
reservatório	onde	serão	estabelecidas	
as	áreas	de	proteção	do	mesmo.

Entenda	o	que	significa	
cada	uma	das	áreas
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UHE Couto Magalhães

Compreende a região mais ampla onde está 
localizado o AHE Santa Isabel, englobando 
toda a Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia, 
com aproximadamente 2.627 km de extensão, 
entre o seu extremo sul e a foz no rio Tocan-
tins, dos quais 2.374 km entre o AHE Torixo-
réu, no Alto Araguaia, e o AHE Santa Isabel, 
no Baixo Araguaia, serão mantidos livres de 
qualquer tipo de barramento, protegendo as 
áreas de alta biodiversidade da bacia.

Apresenta regiões de cachoeiras e corredeiras 
no trecho alto e, a partir da confluência do Rio 
das Garças, o Araguaia passa a correr em uma 
extensa área de planície, apresentando uma 
grande sinuosidade (movimento em curvas 
irregulares do canal), lagoas marginais, ilhas e 
praias, onde se localiza a Ilha do Bananal. 

A bacia hidrográfica do rio Araguaia está 
localizada em uma área de transição entre os 
biomas Cerrado e Amazônico, cada um com 
suas características específicas, além de áreas 
de transição propriamente ditas (ou de Ten-
são Ecológica), sendo que o desmatamento 
é um dos fatores de maior pressão sobre os 
ecossistemas da bacia, integrando o “Arco 
do Desmatamento” (região caracterizada 
pelas elevadas taxas de desmatamento e alto 
número de focos de incêndios florestais). 

No entanto, 15,1% da bacia correspondem a 
áreas protegidas na forma de Terras Indíge-
nas e Unidades de Conservação.

Área de Abrangência Regional (AAR)

Área	que	será	ocupada	
para	a	formação	
	do	reservatório

Área	de	Abrangência	
Regional

Os empreendimentos previstos na bacia con-
templam, além do AHE Santa Isabel, outros 
quatro aproveitamentos hidrelétricos: Garças, 
Mortes, Torixoréu e Couto Magalhães. No 
entanto, os resultados da revisão do inventá-
rio hidrelétrico do rio Araguaia indicam a via-
bilidade de somente três empreendimentos: 
a UHE Couto Magalhães (já em processo de 
licenciamento), a UHE Torixoréu (na parte 
alta da bacia do rio Araguaia), e o AHE Santa 
Isabel (no baixo Araguaia).

Bacia Hidrográfica
É definida como a área na qual ocorre 
a captação de água (drenagem) para 
um rio principal e seus afluentes devido 
às suas características geográficas e 
topográficas.  Trata-se de uma região 
na qual todas as águas de chuva e dos 
rios nela localizados alimentam o rio 
principal, bem como os padrões de 
ocupação e uso do solo contribuem 
para alterar a qualidade das águas 
dos afluentes e rio principal da bacia 
hidrográfica.

Saiba mais

Figura ilustrativa 03: Área de 

Abrangência Regional
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É aquela real ou potencialmente afetada indi-
retamente pelas interferências da implantação 
e operação do empreendimento, abrangendo 
os ecossistemas e o sistema socioeconômico. 
Para os meios físico e biótico, foi considerada 
a bacia de drenagem da confluência do rio 
Araguaia com o rio Tocantins até 150 Km  à 
montante da barragem projetada.

Para o meio socioeconômico, a delimitação da 
AII ficou definida como o território contíguo 
formado pelos limites dos seguintes municí-
pios, listados por Estado no sentido norte-sul: 

•	 No Para: Marabá, São Domingos do 
Araguaia, São João do Araguaia, Brejo 
Grande do Araguaia, Palestina do Pará, 
São Geraldo do Araguaia e Piçarra.

•	 No Tocantins: Araguatins, Ananás, Ria-
chinho, Xambioá, Araguanã, Aragominas, 
Muricilândia e Araguaína. 

Ao todo, a AII abrange 15 municípios, sendo 
sete no estado do Pará e oito no estado do 
Tocantins.

Área	de	Influência	
Indireta (AII)

Figura ilustrativa 04: Área de Influência 

Indireta para o meio socioeconômico

PALESTINA DO PARÁ

BREJO GRANDE 
DO PARÁ

SÃO DOMINGOS 
DO ARAGUAIA

SÃO GERALDO
DO ARAGUAIA

XAMBIOÁ
RIACHINHO

ANANÁS

SÃO BENTO 
DO TOCANTINS

ESTADO DO 
PARÁ

ESTADO DO 
TOCANTINS

ARAGUANÃ

PIRAQUÊ

MURICILÂNDIA

AHE
Santa Isabel

Figura ilustrativa 05: Área 

de Influência Indireta para 

os meios físico e biótico

Área	de	Influência	Indireta
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É a área que potencialmente estará sujeita a 
interferências diretas do empreendimento. 
Para os meios físico e biótico, consiste na 
área de ocupação do reservatório na sua cota 
máxima, acrescida da área de preservação per-
manente em projeção horizontal, bem como 
outras áreas próximas de relevante impor-
tância ecológica, além das áreas situadas em 
trechos rio abaixo e rio acima da barragem, 
canteiros de obras e áreas de implantação 
das instalações de geração, acessos e outras 
estruturas permanentes do empreendimento.

Na delimitação da AID para os meios físico e 
biótico foram levadas em consideração as áreas 
de drenagem dos córregos e afluentes, cujas 
águas são direcionadas ao corpo principal do 
rio Araguaia, de maneira a abranger os efeitos 
do que ocorre nesta área sobre o rio principal. 

Os critérios para a delimitação da AID dos 
estudos socioeconômicos consideraram a 
totalidade dos territórios dos municípios que 
terão parte de sua área ocupada pela formação 
do reservatório, independente do percentual 
ocupado pelo mesmo. São eles: 

•	 No Pará: Palestina do Pará, Piçarra e São 
Geraldo do Araguaia

•	 No Tocantins: Ananás, Aragominas, Ara-
guanã, Riachinho e Xambioá.

A AID proposta é formada pelo território de 
oito municípios, sendo três localizados no 
estado do Pará e cinco no estado do Tocantins.

Área	de	Influência	Direta	(AID)

Figura ilustrativa 07: Área de 

Influência Direta para os meios 

físico e biótico

Área	de	Influência	Direta

Figura ilustrativa 06: Área de 

Influência Direta para o meio 

socioeconômico

ESTADO 
DO TOCANTINS

ESTADO 
DO PARÁ
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São as áreas que vão ser ocupadas pelas prin-
cipais estruturas de engenharia e por toda 
a parte de infraestrutura necessária para a 
construção do AHE Santa Isabel.  

Para o estudo dos meios físico e biótico foram 
consideradas como ADA as propriedades 
rurais e urbanas que serão ocupadas parcial 
ou totalmente pela construção da usina e 
formação do reservatório, além do trecho do 
rio Araguaia de cerca de 30 quilômetros rio 
acima do reservatório, acrescido de uma faixa 
de 100 m de largura em todo o perímetro, 
mais o trecho do rio abaixo do barramento do 
AHE Santa Isabel, até a foz do rio Piranhas, 
acrescido de uma faixa de 500 m de largura.

Para o meio socioeconômico, os estudos leva-
ram em consideração a interferência direta do 
empreendimento decorrente da execução das 
obras, a área a ser ocupada pelo reservatório e 
pela Área de Preservação Permanente em seu 
entorno: a área das propriedades urbanas e 
rurais que será parcial ou totalmente ocupada 
pela formação do reservatório do empreendi-
mento, acrescida de uma faixa de 100 metros 
de largura em projeção horizontal na área rural 
e de 30 metros de largura na área urbana, para 
efeito dos estudos, desenvolvendo-se ao longo 
de todo o perímetro do futuro reservatório. 

Também farão parte da ADA outras áreas 
não incluídas neste perímetro e que serão 
utilizadas nas obras associadas ao empreendi-
mento, tais com o canteiro de obras, áreas de 
empréstimo e bota-fora. 

Área Diretamente Afetada (ADA) Figura ilustrativa 09: Área Diretamente Afetada para os meios físico e biótico

Três comunidades: Santa Isabel, Araguanorte 
e Antonina, também fazem parte da ADA, 
pois serão diretamente impactadas em função 
de suas proximidades às áreas que serão utili-
zadas para a instalação do canteiro de obras, 
jazidas e áreas de empréstimo.

Figura ilustrativa 08: Área 

Diretamente Afetada para o meio 

socioeconômico

Área	Diretamente	Afetada
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O diagnóstico ambiental é um conjunto de 
estudos necessários para se conhecer melhor 
as áreas de influência do empreendimento, 
em especial a da Área Diretamente Afetada 
(ADA) pela barragem, seu reservatório e a 
área para futuro estabelecimento de proteção 
em seu entorno (futura APP). O diagnóstico 
possui os levantamentos relativos aos ele-
mentos físicos, bióticos, sociais, culturais e 
econômicos das áreas direta ou indiretamente 
afetadas pelo empreendimento. 

Diagnóstico Ambiental
É um documento importante para a ela-
boração das previsões sobre os efeitos da 
construção da barragem e da formação do 
reservatório, além de permitir a avaliação 
do impacto ambiental do empreendimento, 
orientar a proposição das medidas de con-
trole para neutralizar ou amenizar os efeitos 
indesejáveis e promover o aproveitamento 
adequado das potencialidades criadas pelo 
empreendimento.

Diagnóstico 
Socioeconômico

O Aproveitamento Hidrelétrico Santa Isabel 
está inserido na Região Hidrográfica do 
Tocantins-Araguaia (RHTA), a segunda 
maior do país, ocupando 11% do território 
nacional. Os principais rios são o Tocantins 
e o Araguaia, localizados nos territórios dos 
estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato 
Grosso, Maranhão e Distrito Federal. Ver 
figura na página 51.

Na RHTA estão localizadas 53 terras indíge-
nas de 25 etnias e 23 áreas de remanescentes 
de quilombos, presentes em 21 municípios. 

Apenas uma Terra Indígena, a TI Sororó, 
localiza-se na Área de Influência Indireta 
(AII) do empreendimento, e duas comuni-
dades quilombolas, Pé de Morro e Projeto 
Baviera, estão localizadas na Área de Influ-
ência Direta, mas fora da Área Diretamente 
Afetada (ADA).

As rodovias têm papel fundamental para escoar 
a produção e interligar as cidades. As princi-
pais são as rodovias: BR-010/Belém-Brasília, 
PA-150 e trecho inicial da BR-230/Transama-
zônica.  Algumas cidades, como Belém (PA), 
Marabá (PA), Imperatriz (MA), Palmas (TO) 
e Araguaína (TO), destacam-se como polos 
regionais, com populações numerosas. 

Áreas de remanescentes de quilombos
 São áreas que abrigam comunidades formadas por descendentes de negros, que na época da 
escravidão fugiram das fazendas, constituindo comunidades livres. 

Polos regionais
Principais cidades da região em termos de população e estrutura, que servem para atender 
as necessidades mais especializadas de materiais, serviços e produtos, abastecendo toda uma 
região e seu entorno. São cidades onde estão localizados o comércio mais forte, o aeroporto 
e os centros de atendimento médico mais especializados que atendem a população da sua 
região de influência.

Saiba mais
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Agricultura de sequeiro
Tipo de agricultura em áreas com 
poucas chuvas, que é praticada em 
áreas mais elevadas e fora do alcance 
das cheias dos rios.

Agricultura irrigada
Tipo de agricultura que, para completar 
a necessidade de água das plantas, 
principalmente na época das secas, 
utiliza como técnica a irrigação. Esta 
técnica  consiste na captação de águas, 
de poços ou de rios por bombeamento 
e sistemas de tubulações e mangueiras 
para a aplicação no solo da área de 
cultivo.

Saiba maisAs principais atividades econômicas desenvol-
vidas são a agropecuária e a mineração. Na agri-
cultura de sequeiro destacam-se as produções 
de soja, milho e arroz. Na agricultura irrigada, 
destacam-se as culturas do arroz, milho, feijão, 
soja e cana-de-açúcar. A pecuária é voltada para 
a produção de carne bovina, com um rebanho 
de 27,5 milhões de cabeças, representando a 
atividade de maior distribuição na RHTA.

Outro destaque da região é a atividade indus-
trial, que tem crescido nos últimos anos a partir 
da implantação de grandes empreendimentos 
na década de 1980. São empreendimentos em 
mineração, indústria, agroindústria, meta-
lurgia básica e beneficiamento primário de 
madeira, além da geração de energia elétrica.

A bacia do rio Araguaia possui um potencial 
hidrelétrico de 2.706MW (11% do potencial 
total da região hidrográfica) sem utilização, 
menor em comparação com a bacia do 
Tocantins. Por isso, os empreendimentos 
previstos no rio Araguaia restringem-se ao 
alto e baixo Araguaia, com destaque para as 
usinas hidrelétricas Couto Magalhães e Santa 
Isabel, que já possuem concessão e estão em 
fase de licenciamento ambiental.

O rio Araguaia apresenta grande extensão 
navegável, mas prejudicada no período de 
estiagem, quando acontece a formação de 
bancos de areia que dificultam a navegação. 
As corredeiras de Santa Isabel, à jusante de 
Xambioá (TO), representam o principal obs-
táculo à navegação no rio Araguaia.
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2  Alto Mortes
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Figura ilustrativa 10: Região Hidrográfica 

Araguaia-Tocantins, destacando as unidades de 

Planejamento do Plano Estratégico de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Tocantins 

e Araguaia

CURSO
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Histórico	de	ocupação	das	
áreas	de	influência

A região formada pelos municípios que com-
põem a AII fazia parte das Capitanias de Goiás 
e do Pará, e começou a ser colonizada no iní-
cio do século 17 pelos bandeirantes paulistas 
vindos do Sul e pelos jesuítas que desciam do 
Maranhão, através do rio Tocantins. 

No século 18, em função da mineração, 
começaram a se formar os primeiros 
povoados de maneira desordenada, em um 
ambiente de grandes e violentos conflitos 
pela posse das terras. 

Na primeira metade do século 20, o garimpo 
do cristal de rocha impulsionou a explo-
ração às margens do rio Araguaia, quando 
surgiram os povoados que deram origem 
às cidades de Xambioá (TO) e São Geraldo 
do Araguaia (PA). Com a queda do ciclo do 
ouro, os garimpeiros passaram a se dedicar ao 
extrativismo dos recursos naturais, tais como 
a castanha-do-pará, o coco do babaçu, o látex 
da seringueira e a madeira do mogno. 

Com os investimentos realizados ao longo da 
década de 1970, a importância do rio Araguaia 
como via de integração regional foi enfraque-
cida, especialmente com a implantação das 
rodovias Belém-Brasília e Transamazônica, 
que trouxeram profundas alterações no 
processo de urbanização, permitindo o apare-
cimento de importantes centros urbanos em 
sua área de influência.

Caracterização	demográfica	
(população/habitante)

População	da	Área	de	Influência	Indireta	
(AII)	e	Área	de	Influência	Direta	(AID)

De acordo com o último levantamento de 
dados feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), em 2007, a AII do 
empreendimento representa 5,5% da soma da 
população dos estados do Pará e Tocantins. 
Os municípios com maior população na AII, 
atualmente, são Marabá, com 168 mil habi-
tantes, e Araguaína, com 116 mil habitantes, 
aproximadamente. 

O maior município da AID em população é 
São Geraldo do Araguaia, que conta com 24,9 
mil habitantes, seguido de Piçarra, com 12,7 
mil, ambos no Pará, e de Xambioá e Ananás, 
no Tocantins, com 10,9 mil e 9,4 mil habitan-
tes, respectivamente.

Observa-se na AII elevado grau de urbaniza-
ção com população urbana total de 349,9 mil 
pessoas em 2007 (com o percentual de 76% da 
população vivendo em área urbana). 

Na AID, entre os municípios de Palestina do 
Pará, Piçarra e São Geraldo do Araguaia, todos 
no Pará, o percentual de população vivendo 
em áreas urbanas em 2007 era de 45,6%. Já 
entre Ananás, Aragominas, Araguaína, Ara-
guanã, Riachinho e Xambioá, no Estado do 
Tocantins, a população na área urbana era de 
67,8%. Ver tabelas 02 e 03.

Tabela 02 - População residente nas áreas rural e urbana  
dos municípios da aid (2007)

Município Total Na	área	urbana Na	área	rural

Palestina	do	Pará	(PA) 196.468 4.056 3.100
Piçarra	(PA) 12.707 3.393 9.314
São	Geraldo	do	Araguaia	
(PA)

24.872 12.942	 11.930

Ananás	(TO) 9.358 7.493	 1.865
Aragominas	(TO) 5.469 1.825	 3.644
Araguaína	(TO) 115.759 109.562	 6.197
Araguanã	(TO) 5.000 3.464	 1.536
Riachinho	(TO) 3.691	 1.683	 2.008
Xambioá	(TO) 10.856 8.833	 2.023

Fonte:	Atlas	do	Desenvolvimento	Humano	-	PNUD	e	Contagem	da	População	2007	–	IBGE.	
*	A	população	urbana	e	rural	em	2007	foi	estimada	através	da	projeção	da	população	recenseada	sobre	a	população	estimada	(inclui	estimativa	da	população	dos	domicílios	fechados)

Tabela 03 - População residente nas áreas rural e urbana 
dos municípios da aii (2007)

Município Total Na	área	urbana Na	área	rural

Brejo	Grande	do	
Araguaia	(PA)

7.444 4.296 3.148

Marabá	(PA) 196.468 157.124 49.196
Palestina	do	Pará	(PA) 196.468 4.056 3.100
Piçarra	(PA) 12.707 3.393 9.314
São	Domingos	do	
Araguaia	(PA)

21.094 13.747 7.347

São	Geraldo	do	Araguaia	
(PA)

24.872 12.942	 11.930

São	João	do	Araguaia	
(PA)

11.673 2.559	 9.114

Ananás	(TO) 9.358 7.493	 1.865
Aragominas	(TO) 5.469 1.825	 3.644
Araguaína	(TO) 115.759 109.562	 6.197
Araguanã	(TO) 5.000 3.464	 1.536
Araguatins	(TO) 25.973	 17.296 8.677
Muricilândia	(TO)	 2.850 1.679	 1.171
Riachinho	(TO) 3.691	 1.683	 2.008
Xambioá	(TO) 10.856 8.833	 2.023

Fonte:	Atlas	do	Desenvolvimento	Humano	-	PNUD	e	Contagem	da	População	2007	–	IBGE.	
*	A	população	urbana	e	rural	em	2007	foi	estimada	através	da	projeção	da	população	recenseada	sobre	a	população	estimada	(inclui	estimativa	da	população	dos	domicílios	fechados)
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População	da	Área	Diretamente	
Afetada	(ADA)

Para a realização do estudo, a população da 
ADA foi dividida em dois grupos. O primeiro 
com pessoas residentes na área que será 
abrangida pelo futuro reservatório e Área de 
Preservação Permanente (APP), que estão 
sujeitas à desapropriação e eventual necessi-
dade de transferência. 

O outro grupo é formado pela população 
residente nos povoados de Santa Isabel, 
Araguanorte e Antonina que, embora não 
estejam em áreas do reservatório, estarão na 
área de influência das interferências diretas 
do canteiro de obras e das atividades de cons-
trução da usina.

Propriedades	diretamente	afetadas	
Para estimar a área necessária para implantar 
o futuro reservatório foi considerada a área 
efetivamente ocupada pelo mesmo acrescida 
de uma faixa de estudos de 100 m de largura 
na área rural e de 30 m de largura nas áreas 
urbanas (locais para estudo da implantação 
da futura Área de Preservação Permanente - 
APP), totalizando a área de 13.877,98 hectares.

A distribuição dessa área por município e 
situação (urbano, rural) estão apresentadas 

nas Tabelas 04, 05 e 06, na próxima página. 
Nessas tabelas também é visualizado o número 
de propriedades “atingidas” por município. 

Conforme dados do pré-cadastro (junho/2009) 
deverá ocorrer interferência do reservatório 
em 1.496 propriedades, sendo 481 (32,15%) em 
áreas rurais e 1.015 propriedades (67,84%) em 
áreas urbanas.

No total de propriedades afetadas em áreas 
urbanas, estão inclusas 252 propriedades, 
localizadas em uma área de 6,97 Ha, no 
município de São Geraldo do Araguaia, que 
poderão sofrer algum grau de isolamento 
de seus acessos em vista da conformação do 
reservatório nesta localidade. A depender 
do tipo de intervenção urbana a ser adotada 
nesta localidade, esta população poderá per-
manecer no local ou terá que ser relocada.

Tabela 04 - Áreas rurais necessárias para implantar o futuro reservatório

Municípios
Área	Total	das	
propriedades	
(Ha)

Área	do	
reservatório	
(Ha)

Área	sendo	
estudada	para	
compor	a	APP	
(Ha)

Área	
remanescente
(Ha)

Número	de	
propriedades	
atingidas

Ananás	(TO) 23.869,95 2.374,72 1.647,92 19.847,31 11
Araguanã	(TO) 7.675,86 341,76 305,07 7.029,03 4
Palestina	do	
Pará	(PA) 8.717,80 965,52 714,86 7.037,42 3

Piçarra	(PA) 8.759,74 202,10 632,55 7.925,09 118
Riachinho	(TO) 8.352,68 356,72 208,65 7.787,31 2
São	Geraldo	do	
Araguaia	(PA) 45.002,65 2.874,76 2.029,98 40.097,91 103

Xambioá	(TO) 1.459,89 278,07 248,95 932,87 38
Subtotal 103.838,58 7.393,65 5.788,00 90.656,93 279

Fonte:	Cadastro	físico	GESAI	–	Julho/2009

Tabela 05 – Áreas urbanas necessárias para implantar o futuro reservatório
Zona	Urbana Área	Total	(Ha) Área	do	

reservatório	
(Ha)

Área	sendo	
estudada	para	
compor	a	APP	
(Ha)

Percentual	
Atingido	(%)

Número	de	
propriedades	
atingidas

Araguanã 52,94 1,06 5,36 12,12 35
São	Geraldo	
Araguaia		
(área	do	
reservatório)

173,63 40,04 46,18 49,66 514

São	Geraldo	
(área	sujeita	a	
Isolamento)

6,97 0,00 0,00 0,00 252

Xambioá 61,53 13,04 12,80 42,01 214
Subtotal 288,09 54,14 64,34 41,13 1.015

Fonte:	Cadastro	físico	GESAI	–	Julho/2009

Tabela 06 - Áreas rurais, localizadas em povoados, 
atingidas pelo futuro reservatório

Povoados Área	total	(Ha) Área	ocupada	
(Ha)

Área	sendo	
estudada	para	
compor	a	APP	
(Ha)

Área	
remanescente	
(Ha)

N	de	
propriedades	
atingidas

Ilha	de	Campo 48 48 0 0 2
Santa	Cruz 11,13 10,56 0,57 0 88
Remanso	dos	
Botos

5,16 3,62 1,35 0,19 29

Subtotal 64,29 62,18 1,93 0,19 119
	Fonte:	Cadastro	físico	GESAI	–	Julho/2009

Área remanescente
Área de cada propriedade que sobra, podendo 
ainda ser viável ou não para utilização do 
proprietário após separar os espaços necessários 
para a implantação do reservatório.

Saiba mais
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Figura ilustrativa 11:  

Delimitação das propriedades 

que serão afetadas, direta ou 

indiretamente, pela implantação 

do reservatório do AHE Santa 

Isabel

AHE
Santa Isabel

CANTEIRO DE OBRAS

ÁREA QUE SERÁ OCUPADA PARA A FORMAÇÃO 
DO RESERVATÓRIO

DIVISAS DE PROPRIEDADES

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

COTA DE OCUPAÇÃO (125 M)

Figura ilustrativa12: Área urbana de São Geraldo do 

Araguaia (em vermelho) que sofrerá restrições de acesso 

com a formação do reservatório.

ÁGUA

ÁREA URBANA
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Interferência	nas	áreas	particulares	e	de	
uso	público-coletivo	na	ADA

De forma geral, todas as estruturas de uso 
particular e de uso público-coletivo que 
sofrerão interferência pelo reservatório do 
AHE Santa Isabel serão adaptadas, projetadas 
e construídas dentro das melhores práticas 
da engenharia nacional. As negociações com 
os proprietários e representantes destas áreas 
serão conduzidas pelo Consórcio GESAI e 
norteadas com os princípios de adequação 
aos interesses das comunidades e de relacio-
namento amigável e transparente.  

No que diz respeito às estruturas de proprie-
dade de particulares, considerando também 
as benfeitorias nelas existentes, o GESAI 
cuidará para que todos sejam beneficiários do 
conjunto de programas apresentados no EIA 
para remanejamento dos mesmos.

As prioridades de adequação estão voltadas 
para as estruturas coletivas institucionais, 
tais como: escolas, hospitais, postos de saúde, 
delegacias, presídios e demais instalações de 
segurança pública, igrejas e sedes de organiza-
ções comunitárias. Ver tabela 07, ao lado.

Município Zona	urbana

Araguanã	(TO) •	Cais	e	Complexo	Esportivo	Cultural
•	Associação	dos	Barqueiros	de	Araguanã	-	Centro	Comercial	e	de	Serviços
•	Praça	pública
•	Terreno	da	prefeitura	com	muro	em	construção	e	quatro	escadas	de	concreto
•	Terreno	da	prefeitura	sem	edificações	na	Beira	Rio

Xambioá	(TO) •	Posto	Fiscal	da	Secretaria	da	Fazenda	do	Estado	do	Tocantins	
•	Campo	de	futebol	sem	infraestrutura
•	Captação	de	água	superficial	Saneatins
•	Captação	subterrânea	de	água	(próximo	à	faixa	da	ADA)
•	Associação	da	Colônia	dos	Pescadores	do	Estado	do	Tocantins
•	Terreno	da	prefeitura	com	área	de	lazer	em	construção
•	Dois	terrenos	da	prefeitura	com	edificações	em	construção	para	cais	e	área	de	lazer
•	Terreno	da	prefeitura	sem	edificações,	com	pomar
•	Três	terrenos	da	prefeitura	sem	edificações

São	Geraldo	
do	Araguaia	
(PA)

•	Sede	da	Secretaria	Executiva	do	Estado	da	Fazenda	do	Pará
•	Área	da	Feira	Municipal	Maria	Pereira	dos	Santos
•	Terreno	da	prefeitura	“Porto	da	Balsa”	com	edificação
•	Vila	administrativa.	Praça	com	instalações
•	Terreno	da	Fundação	Serra	das	Andorinhas,	com	duas	edificações
•	Templo	da	Igreja	Evangélica	Assembleia	de	Deus
•	Quadra	de	esportes	da	prefeitura
•	Prédio	da	Agência	de	Defesa	Agropecuária	do	Estado	do	Pará	(Adepará)	e	da	Secretaria	
Executiva	do	Estado	da	Fazenda	(Sefa)

•	Escola	Estadual	Santa	Joana	d´Arc
•	Templo	da	União	Norte	Brasileira	da	Igreja	Adventista	do	Sétimo	Dia	
•	Instalações	do	Incra
•	Cemitério	de	São	Geraldo	do	Araguaia
•	Dois	terrenos	sem	edificação
•	Edificações	da	Fundação	Serra	das	Andorinhas
•	Igreja	Evangélica	Assembleia	de	Deus	com	edificação
•	Terreno	da	Prefeitura	Municipal	com	edificação	do	Posto	Policial
•	Igreja	de	São	Geraldo
•	Galpão	da	colônia	de	pescadores	Z	55	de	Piçarra
•	Garagem	da	Secretaria	Executiva	do	Estado	da	Fazenda	(Sefa)	
•	Escola	Municipal	Dom	Sebastião	Tomás	
•	Edificações	do	salão	de	festa	da	prefeitura	
•	Posto	de	Saúde	da	Prefeitura	

Aragominas	
(TO)

•	Não	possui	infraestrutura	coletiva	afetava	nesta	área

	

Tabela 07 - levantamento de estruturas físicas que sofrerão interferência na ada
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População	da	Área	Diretamente	Afetada
A população total da ADA é estimada em 4.808 
moradores. Desse total, 29,2% (1.406 pessoas) 
residem no Estado do Tocantins ou na mar-
gem direita da ADA e 70,8% (3.402 pessoas) 
no Estado do Pará ou na margem esquerda da 
ADA. Na área rural, residem 36,6% (1.761 pes-
soas) e na área urbana, 63,4% (3.047 pessoas).

Em São Geraldo do Araguaia, em consequ-
ência da área urbana e da vila de Santa Cruz 
dos Martírios, concentram-se 59,5% (2.860 
pessoas) da população residente na ADA.

Os municípios com menor número de pro-
priedades e, consequentemente, com menor 
número de residentes na ADA são: Riachinho 
(2 propriedades, 9 pessoas representando 0,2% 
da população residente na ADA) e Ananás (11 
propriedades, 57 pessoas representando 1,2% 
da população residente na ADA) no Estado do 
Tocantins, e Palestina do Pará (3 propriedades, 
9 pessoas representando 0,2% da população 
residente na ADA) no Pará.

Residentes	nos	Povoados	de	Santa	Isabel,	
Araguanorte	e	Antonina

As comunidades que compõem a ADA são: 
Santa Isabel (Palestina do Pará), com 228 
domicílios e 657 pessoas residentes; Antonina 
(Ananás), com 11 domicílios e 31 pessoas; e 
Araguanorte, em Ananás, com 13 domicílios 
e 29 pessoas. Mais da metade das pessoas resi-
dentes nessas localidades são homens. 

Populações	tradicionais,	comunidades	
ribeirinhas	e	quilombolas

As comunidades estudadas registraram prá-
ticas tradicionais, especialmente a de Santa 
Cruz (TO). Essas comunidades mantêm certas 
características compartilhadas com as comu-
nidades ribeirinhas da região. Encontram-se 
integradas na economia e na cultura de seus 
municípios e não se diferenciam de forma 
significativa da população local.

Outras comunidades importantes na área estu-
dada são as localidades de Remanso dos Botos 
(Xambioá - TO), Ilha de Campo (São Geraldo 
do Araguaia - PA) e Santa Isabel (Palestina do 
Pará - PA), a comunidade São João (Ananás - 
TO) e as localidades de São Domingos e Boa 
Vista, ambas em Piçarra (PA).

Foi identificada a presença de duas comuni-
dades quilombolas: Baviera e Pé de Morro, 
ambas localizadas na Área de Influência Direta 
(AID) do empreendimento, no município de 
Aragominas (TO), em local afastado da Área 
Diretamente Afetada (ADA), não havendo 
efeitos diretos do empreendimento sobre as 
mesmas. A Fundação Palmares informou que 
nos demais municípios da AID não existem 
registros de terras quilombolas.

Quilombolas
Grupos étnicos predominantemente 
constituídos pela população negra rural ou 
urbana que mantém relações com a terra, o 
parentesco, o território, a ancestralidade, as 
tradições e as práticas culturais próprias.

Saiba mais

Município Zona	rural Total	(rural	+	urbana)
Araguanã	(TO) •	Não	existem	estruturas	afetadas	nesta	

área
05	na	área	urbana

Xambioá	(TO)

•	Área	do	Instituto	Nacional	de	Colonização	
e	Reforma	Agrária	–	Patrimônio	Remanso	
dos	Botos	(P.A.	Limeira)

•	Terreno	com	edificação	de	antiga	escola,	
(Povoado	Remanso	dos	Botos)

12	na	área	urbana
01	na	área	rural	de	P.A.	
Limeira
01	na	área	rural	do	Povoado	
Remanso	dos	Botos

São	Geraldo	do	Araguaia	
(PA)

•	Área	da	Fundação	Serra	das	Andorinhas	
(Vila	de	Santa	Cruz)

•	Posto	de	Saúde	da	Prefeitura
•	0,15%	da	Área	do	Parque	Estadual	Serra	
dos	Martírios/Andorinhas	(Vila	de	Santa	
Cruz)

•	Cemitério	(Vila	de	Santa	Cruz)
•	Igreja	Evangélica	Assembleia	de	Deus
•	Igreja	Católica	de	Santa	Cruz	abandonada	
(Povoado	de	Santa	Cruz)

•	Igreja	Católica	de	Santa	Cruz	em	
construção	e	em	uso	(Povoado	de	Santa	
Cruz)

•	Lote	da	Prefeitura	onde	se	realiza	a	Feira	
da	Comunidade	(Povoado	Santa	Cruz)

•	Edificação	da	prefeitura	Casa	do	Gerador	
com	galpão	(Povoado	de	Santa	Cruz)

•	Três	terrenos	da	prefeitura	sem	edificação	
(Povoado	de	Santa	Cruz)

•	Edificação	do	Posto	de	Saúde	da	prefeitura	
(Povoado	de	Santa	Cruz)

•	Edificação	da	prefeitura	do	Colégio	Pedro	
Gomes	(Povoado	de	Santa	Cruz)	

•	Lote	da	Fundação	Serra	das	Andorinhas	
(Povoado	de	Santa	Cruz)

•	Usina	de	Arroz	da	Associação	dos	
Moradores	em	galpão	desocupado	
(Povoado	de	Santa	Cruz)

15	na	área	urbana,	
09	na	Área	de	Isolamento	
Potencial
15	na	área	rural	(Povoado	de	
Santa	Cruz)

Aragominas	(TO)
•		Instalações	do	INCRA	(P.	A.	
Assentamento	Vitória	Régia)

•		Colônia	de	pescadores	Z	–	24	(P.A.	Vitória	
Régia)	

02	na	área	rural	de	P.A.	
Vitória	Régia

Tabela 07 - levantamento de estruturas físicas que sofrerão interferência na ada

Fonte:	GESAI-EIA	2010
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Populações	Indígenas
Nas áreas de influência do empreendimento 
está localizada apenas uma Terra Indígena, 
a TI Sororó, onde vivem os índios Suruí. A 
extensão de seu território é de 26,25 km² e 
está localizada no território dos municípios 
de Brejo Grande do Araguaia, São Geraldo do 
Araguaia, Marabá e São Domingos do Ara-
guaia, todos no Pará. Ver figura 13, ao lado.

Como resultado do estudo etnoecológico rea-
lizado em 2010 e 2011, a TI Sororó apresenta 
uma população de 340 pessoas residindo em 
71 casas localizadas em duas aldeias, a aldeia 
principal Sororó  e a Aldeia Itahy.

A TI Sororó localiza-se a cerca de 50 km de 

distância do eixo do Aproveitamento Hidre-
létrico Santa Isabel, fora da Área Diretamente 
Afetada pelo empreendimento.

Na Terra Indígena Sororó, sabe-se que os 
índios Suruí têm sido afetados por certas 
atividades realizadas próximas à localidade, 
como a criação extensiva de gado e a passa-
gem da BR 153, inclusive com invasões do 
seu território. 

Durante os estudos, foi incluída também a 
Terra Indígena Apinajé que, apesar de não 
se encontrar na AID ou AII do empreendi-
mento, foi estudada para se verificar se os 
índios dessa TI utilizam, de alguma forma, o 
rio Araguaia.

Figura ilustrativa 13: Localização das 

Terras Indígenas estudadas
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Caracterização	econômica
A economia nos municípios da AII e AID é 
fortemente influenciada por Marabá (PA) e 
Araguaína (TO), que, em 2006, concentra-
ram, juntas, 82,6% do PIB (Produto Interno 
Bruto) Municipal da AII. Na composição do 
PIB Municipal da AII (2002-2006), a contri-
buição do setor de serviços foi a maior, com 
53,4%, seguida do setor agropecuário, com 
9,2%, e do setor industrial, com 25,9%.

A participação econômica da AID no PIB da 
AII é intensamente verificada no setor agro-
pecuário, com percentual de 46,3%, sendo 
a maior parte nos municípios do Pará. Os 
outros setores são o industrial, com 4,2% de 
participação, e o de serviços, com 9,1%.

A economia da AII registra um crescimento 
superior ao ritmo do crescimento regional 
estabelecido pelos estados do Pará e Tocan-
tins. A AID, apesar de registrar um ritmo de 
crescimento menor, apresenta um desempe-

nho positivo. Sobre a participação dos muni-
cípios no PIB Municipal da AII, destacam-se 
Marabá, com 53%, e Araguaína, com 29,6%.

A pecuária constitui-se na principal atividade 
econômica da AII. Em relação aos cultivos 
agrícolas, destaca-se o milho, seguido do 
arroz, mandioca e feijão. Na AID, a partici-
pação da lavoura de milho é ainda maior que 
na AII. Os pequenos produtores enfrentam 
grandes desafios, como a falta de mecanização 
das lavouras e o acompanhamento técnico, 
principalmente nos assentamentos.

Sobre os empregos na indústria, são destaques 
os municípios de Marabá, por ser um impor-
tante polo industrial regional, e Xambioá, 
por conta da instalação de uma indústria de 
cimento da Votorantim Cimentos.

O setor comercial é pouco diversificado 
devido à baixa renda da população e à baixa 
presença da atividade industrial. Grande parte 

Marabá	(PA)	e	Araguaína	(TO)	encabeçam	a	lista	dos	municípios	com	maior	importância	econômica	na	região	

PIB (Produto Interno Bruto)
Representa a soma (em valores 
financeiros) de todas as riquezas finais 
produzidas em uma determinada região.

Atividades terciárias
São aquelas que envolvem a 
comercialização dos produtos em geral e 
oferecem serviços comerciais, pessoais ou 
comunitários a terceiros. Os principais 
exemplos do setor terciário são as 
indústrias de bens de serviços e os bens 
públicos.

Olaria
Local onde se fabricam peças de 
cerâmica como telhas e tijolos. 

Saiba mais

das atividades terciárias está relacionada com 
o poder público municipal. A atividade turís-
tica movimenta o setor terciário, principal-
mente nas atividades ligadas à pesca esportiva 
e às praias, mas se limita aos serviços básicos.

Existem ainda olarias e cerâmicas (especial-
mente nos municípios de Xambioá e São 
Geraldo do Araguaia), além  de uma extração de 
calcário em Xambioá (há 15 km da cidade, no 
povoado da Chapada) e de duas pedreiras para 
extração de brita, no município de Aragominas.

Estão em funcionamento, próximo às cidades 
de Xambioá e São Geraldo, cerca de 60 ola-
rias, das quais 36 serão diretamente afetadas 
pela formação do reservatório. Em Xambioá, 
existe uma associação de oleiros, a Pai Eterno, 
que se encontra com suas atividades relativa-
mente suspensas.  

A maior parte dos oleiros explora a região há 
mais de 5 anos, existindo um percentual de 
33% que está na região há mais de 10 anos. 
As 24 olarias empregam cerca de 84 pessoas. 
Estima-se, portanto, que a população vincu-
lada a essa atividade possa chegar a aproxima-
damente 200 pessoas, a maior parte em São 
Geraldo do Araguaia. 

O núcleo produtivo é formado basicamente 
por membros da família. Dos trabalhadores 
das olarias, 50% são familiares, e, destes, 34% 
são menores de 15 anos. A produção anual 
é de, aproximadamente, 1.800 milheiros de 
tijolos e 1.500 milheiros de telhas. 

A atividade é desenvolvida informalmente, 
não havendo, de uma maneira geral, maiores 
registros sobre a produção e sua comercia-
lização. Entre os entrevistados não  foram 
verificados registros como autorizações para 
extração e carteira de trabalho profissional.
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Conforme apresentado na tabela 08 (abaixo), 
todos os municípios da AII, com exceção de 
Piçarra, registraram crescimento de seu PIB 
per capita médio, no período 2002/2006, 
sendo que somente outros dois municípios 
(Muricilândia e Araguatins) registraram taxas 
proporcionalmente menores que os demais 
(1,7% a.a. e -4,2% a.a., respectivamente). 
Marabá demonstrou um crescimento muito 
acentuado no período (19,0% a.a.).

De maneira geral, os dados apontam para um 
processo recente e intenso de expansão da ati-
vidade econômica na AII, acompanhado de 
um processo de expansão e redistribuição da 
população. Considerando as taxas negativas 
de crescimento da população rural, presume-
-se que uma parcela desta população esteja 
migrando não para a sede de seu próprio 
município, mas para os polos regionais de 
emprego, a exemplo de Marabá, que registra 
grande dinamismo em sua atividade econô-
mica, e Araguaína. 

Tabela 08 – Crescimento anual do Pib municipal per capita (%) dos municípios da aii
Município PIB	per	capita	(%)

Brejo	Grande	do	Araguaia 5,6
Marabá 19,0
Palestina	do	Pará 5,4
Piçarra -4,2
São	Domingos	do	Araguaia 5,9
São	João	do	Araguaia 5,7
Ananás 4,4
Aragominas 10,8
Araguaína 6,6
Araguanã 4,9
Araguatins 2,5
Muricilândia 1,7
Riachinho 6,7
Xambioá 7,7

Fonte:	GESAI-EIA	2010

Infraestrutura,	equipamentos	urbanos	e	
serviços	públicos

Sistemas	de	Transporte
Nas áreas de influência ocorrem três tipos 
de transporte público: aéreo, rodoviário e 
hidroviário. O transporte hidroviário é res-
trito a pontos isolados da AID. 

Nos sistemas de transporte público, aéreo e 
terrestre da AII, os municípios de Araguaína 
(TO) e Marabá (PA) exercem a função de 
cidades polos em relação aos demais muni-
cípios. No sistema rodoviário, as principais 
rodovias são a Belém-Brasília (BR-010) e a 
Transamazônica (BR-230), vias estruturais 
de ligação interestaduais.

Entre as áreas urbanas dos municípios da 
AII e AID, menos em Piçarra (PA), o trans-
porte é feito através de rodovias federais e 
estaduais asfaltadas. Entre as áreas urbanas 
e povoados, o deslocamento acontece por 
meio de estradas municipais sem asfalto e de 
difícil circulação na época das chuvas. 

Os deslocamentos entre a área urbana e os 
povoados ocorrem através da utilização de 
vans e veículos adpatados para o transporte 
coletivo. Para outros polos regionais, há 
transporte coletivo regular. 

Na hipótese da construção da usina, além do 
aumento da demanda de transportes coleti-
vos, o empreendedor providenciará meios 
para o transporte dos funcionários residentes 

Van	em	Palestina	do	Pará,	principal	transporte	

público	entre	os	municípios

nas localidades próximas e empregados na 
construção do empreendimento, por meio 
de veículos de transporte coletivo fretados.

Em todos os municípios, existem os serviços 
de vans com oferta de horários fixos e também 
no sistema de fretamento. Entre os bairros o 
transporte é realizado através de moto-táxi. 

A circulação das mercadorias da região 
acontece pelas ferrovias Norte-Sul e a Ponta 
Madeira-Carajás, fora da AII. 

O transporte aéreo é regular, com aeroportos 
em Araguaína (TO) e Marabá (PA). Com as 
atividades de implantação do empreendi-
mento, espera-se o aumento do tráfego aéreo 
nos dois aeroportos. Consequentemente, 
deverá aumentar o tráfego de cargas leves e 
de pessoas nas estradas que fazem a conexão 
destes aeroportos com as localidades de Xam-
bioá, Ananás e ao próprio local do canteiro de 
obras, na localidade de Santa Isabel.

Per capita
Expressão latina que significa “para cada 
cabeça”. É frequentemente utilizada em 
estatísticas para indicar uma média “por 
pessoa”

Saiba mais
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Saneamento
Os serviços de saneamento e abastecimento 
de água não atendem satisfatoriamente as 
populações da AII e AID e se concentram 
mais nas áreas urbanas. Na última década, 
os municípios da AID tiveram uma melhoria 
significativa na oferta de água. Mas, mesmo 
assim, nas áreas rurais, esses serviços são defi-
cientes. O abastecimento de água é realizado 
por poços profundos, cacimbas ou captação 
direta nos córregos, nascentes e rios. 

A situação dos esgotos sanitários também é 
deficiente na área estudada. O acesso à rede 
geral de esgoto limita-se a poucos mora-
dores na AID. A forma mais utilizada de 
esgotamento sanitário é a fossa séptica ou 
rudimentar. 

Na ADA, o esgotamento sanitário é realizado 
através de fossas negras, fossas sépticas, que 
lançam os detritos diretamente no solo ou na 
água. A situação nos municípios das áreas de 

Resíduos sólidos
Se refere a qualquer material, substância, 
objeto ou bem descartado, como plásticos, 
vidros, latas de alumínio, resultante de 
atividades humanas em sociedade.

Saiba mais

O transporte fluvial no rio Araguaia possui 
importância histórica no processo de ocu-
pação regional. Nos dias atuais, nas áreas de 
influência do empreendimento, o rio Araguaia 
pode ser dividido em três trechos, onde ocorre 
trânsito significativo de usuários privados.

O primeiro trecho (entre os Povoados de 
Santa Isabel, Antonina e os pedrais de Santa 
Isabel), é a via principal para alguns morado-
res isolados ao longo da margem do rio e para 
moradores de Santa Isabel, que pretendem ir 
até o Povoado de Santa Cruz e Remanso dos 
Botos. No período de seca, com o surgimento 
das praias, esse trecho é utilizado por turistas 
e pescadores amadores que se deslocam até os 
pedrais para a prática de lazer.

No segundo trecho (entre o povoado de Santa 
Cruz e as cidades de Xambioá e São Geraldo 
do Araguaia) o trânsito de embarcações é 
mais intenso. Nesse trecho também estão 
localizadas o povoado Remanso dos Botos, 
PA Limeira, povoado Ilha de Campo e alguns 
moradores das margens.

No terceiro trecho (entre Araguanã e a ilha da 
Barreira Branca), os moradores das margens 
(na margem esquerda fica Piçarras e na direita 
Aragominas e Araguanã) utilizam o rio como 
via de transporte principal.

Para a população da ADA, a oferta de trans-
porte coletivo é bem restrita. Um terço dos 
domicílios não dispõe de nenhum tipo de 
transporte coletivo próximo e outros utilizam 
transporte próprio. 

influência no Tocantins é melhor que a dos 
municípios nas áreas de influência no Pará.

No que se refere aos resíduos sólidos, os dados 
do Censo Demográfico de 2000 indicam que 
na AII 52% das pessoas dispunham de coleta 
e cobertura intermediária registrada para os 
estados do Pará (50,7%) e Tocantins (55,4%). 
Na AID o índice de coleta é de apenas 24,5%, 
sendo que na AID no Pará é de apenas 11,7% 
e na AID no Tocantins é de 41,3%. 

A segunda principal destinação do lixo 
doméstico na AII ocorre no interior da pro-
priedade, através da queima ou enterramento, 
onde 29% das pessoas utilizam esta forma de 
destinação.

Para fora da propriedade, são destinados os 
resíduos sólidos de 19% das pessoas na AII. Na 
AID, a destinação na própria propriedade do 
lixo não coletado é a mais importante (46,7% 
das pessoas se utilizam dessa forma de desti-
nação). A destinação para fora da propriedade 
na AID (28,9%) também é maior que a coleta.

Energia	e	Comunicação
Na AII, em especial nas áreas urbanas, quase 
todas as residências contam com energia 
elétrica. Nas áreas rurais a disponibilidade de 
iluminação elétrica é muito menor. Enquanto 
em Araguaína quase toda a população tem 
disponibilidade de energia elétrica, em Arago-
minas, São João do Araguaia e São Geraldo do 
Araguaia, o índice cai pela metade. Na ADA, 
91% dos domicílios possuem energia elétrica. 

Todos os municípios possuem acesso aos 
serviços de telefonia fixa e móvel (porém com 
restrições) e aos meios de comunicação, como 
repetidoras de TV, rádios comerciais e rádios 
comunitárias, além de jornais impressos diários 
das capitais com circulação restrita.

Oferta	de	Serviços	Educacionais
Os municípios das áreas estudadas contam com 
boa oferta de ensino em todos os níveis, com 
procura maior nas redes estadual e municipal 
de ensino. Já o ensino privado é mais frequente 
nas cidades melhor desenvolvidas. O trans-
porte escolar, tanto na rede pública municipal 
como na rede estadual, está a cargo das que 
recebem verba do Estado e contribuem com 
contrapartidas.

Os dados de campo indicaram que, em 2009, 
11,3% dos jovens da ADA com idade entre 7 
e 14 anos não estão estudando . Na faixa etária 
entre 15 e 19 anos, somente 56,8% informaram 
estar estudando, enquanto 2,2% afirmam estar 
procurando trabalho e 32,7% já trabalham. 
Apenas 34,3% das crianças na faixa de 0 a 6 
anos frequentam a escola. 

No caso de materiais (ferro, cimento, madeira, 
etc.) e veículos, máquinas e equipamentos a 
serem utilizados na obra, o transporte será 
feito por meio de rodovias que dão acesso à 
Belém–Brasília (BR-153), a partir do entron-
camento de Wanderlândia, até o acesso a Ria-
chinho, seguindo na TO-416 até a localidade 
de Ananás. 

A partir de Ananás chega-se ao local previsto para o 
eixo da barragem pela rodovia TO-413, em trecho 
de 48 quilômetros de estrada não pavimentada.
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Uso	e	ocupação	do	solo
A área total da AID é composta pelos muni-
cípios de Aragominas (TO), Araguanã (TO), 
Xambioá (TO), Riachinho (TO), Ananás 
(TO), Palestina do Pará (PA), São Geraldo 
do Araguaia (PA) e Piçarra (PA). Já a ADA 
é formada pela área a ser utilizada para a 
formação do futuro reservatório, acrescida 
de uma faixa de 100 metros nas áreas rurais 
e 30 metros nas áreas urbanas

O eixo de barramento do futuro reservatório 
está localizado próximo dos povoados de 
Santa Isabel, em Palestina do Pará (PA), e do 
povoado de Antonina, em Ananás (TO). O 
reservatório vai até a ilha da Barreira Branca 
(considerando a calha do rio), entre os muni-
cípios de Aragominas (TO) e Piçarra (PA), 
com uma área total 236 km² de reservatório.

O principal uso do solo na AID é para ativi-
dades de pecuária (pastagens), com pequeno 
percentual de usos urbanos. As principais 
coberturas superficiais são de vegetação, 
rochas expostas e areia (praias). O uso agrí-
cola é limitado, quase que exclusivamente às 
pequenas roças. Um dos principais usos na 
ADA são as áreas destinadas a lazer. As for-
mações de areia estão diretamente associadas 
às praias da região.

Serviços	de	Saúde	Pública
Na rede hospitalar disponível na região, a 
distribuição de leitos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) revela uma concentração de lei-
tos em clínicas básicas, que ofertam atenção 
à saúde com presença de profissional médico 
de forma permanente. 

Nos casos de necessidade de consultas ou 
procedimentos mais complexos, estes são 
oferecidos pelos convênios da rede particular.

Do total dos leitos existentes, quase todos 
pertencem ao SUS (próprios ou contratados), 
sendo 15.585 no Pará e 2.721 no Tocantins.

No que se refere à capacidade instalada de 
Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Trata-
mento, apresentam diferenças típicas de regi-
ões semelhantes do país, onde equipamentos 
de última geração convivem com a falta de 
exames básicos para a população, trazendo 
muitas dificuldades aos profissionais de saúde 
e pacientes.

Observando a estrutura hospitalar dos muni-
cípios avaliados, verifica-se que as melhores 
estruturas de saúde da região concentram-se 
em Araguaína, município polo no Tocantins, 
e Marabá, no Pará, onde são realizados os 
procedimentos de alta complexidade.

O mapeamento realizado revelou que 24,3 % 
da área a ser ocupada pelo futuro reservatório 
e 45,48 % da área estudada para o estabeleci-
mento de uma futura faixa de proteção em 
seu entorno, correspondem às áreas cobertas 
por vegetação natural. 

Esses tipos de vegetação foram classificadas 
como: Floresta Ombrófila Densa (Aluvial 
e Submontana), Floresta Ombrófila Aberta 
(Aluvial e Submontana), Floresta Estacional 
Semidecidual e Cerrado. Outros usos do solo 
presentes na área do empreendimento são áreas 
de pastagens, área urbana, areia, corpos d´água 
e rochas, como apresentado na tabela 09. 

Nota-se que, na faixa de entorno do reser-
vatório, que será preservada, a ocupação 
por cobertura de vegetação natural é bem 

mais expressiva que a área a ser ocupada 
pelo reservatório, embora predomine, em 
mais da metade desta área, a ocupação por 
pastagens (52,92 %).

Dentro da ADA, localizados na margem 
esquerda do rio Araguaia, estão inseridos os 
povoados de Santa Cruz do Araguaia e de Ilha 
de Campo, ambos localizados no município 
de São Geraldo do Araguaia (PA). 

Na margem direita estão inseridas frações dos 
assentamentos rurais Reunidas/Vitória Régia 
no município de Aragominas (TO), fração do 
Assentamento Limeira e o povoado Remanso 
dos Botos, no município de Xambioá (TO).

Na AID, existem 52 projetos de assentamen-
tos (PA) rurais, do total, três possuem parte 

Tabela 09 – Cobertura da superfície do solo da ada (Área diretamente afetada)
Tipo	de	cobertura/
Uso	do	solo

Área	do	
Reservatório	(ha) Percentual	(%) Faixa	estudada	para	

futura	APP	(ha) Percentual	

Vários	tipos	de	
florestas	

5.696,93 24,07 2.890,53 44,19

Cerrado 60,44 0,26 84,33 1,29
Corpos	D´água 11.144,37 47,09 0,00 0,00
Areia 888,22 3,75 80,84 1,24
Pastagem 3.294,54 13,92 3.461,77 52,92
Rochas 2.562,53 10,83 0,52 0,01
Áreas	urbanas 20,90 0.09 23,77 0,36
Total 23.667,93 100,00 6.541,76 100,00

Fonte:	GESAI-EIA	2010
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de seus lotes na ADA, são eles: PA Limeira, 
em Xambioá (TO), PA Reunidas e PA Vitória 
Régia, em Aragominas (TO). Os assentamen-
tos são caracterizados pela produção agrícola 
familiar e, em geral, a venda da produção 
excedente é feita nos municípios onde estão 
localizados. 

Com base nos dados do Cadastro Físico das 
Propriedades, finalizado pelo GESAI em julho 
de 2010, os três Projetos de Assentamentos 
citados (PA) são parcialmente afetados pela 
formação do reservatório, sendo o mais 
afetado o PA Limeira, em 36,1% de sua área, 
indicando que, provavelmente, não haverá 
necessidade de relocação do assentamento 
para outra área, mas apenas agregação de 
novas áreas para sua futura adequação.  

A ADA possui um total de 1.496 proprieda-
des, sendo que 252 estão localizadas em área 
urbana de São Geraldo do Araguaia com 
potencial isolamento em decorrência da for-
mação do reservatório. Dezenove proprieda-
des estão localizadas em ilhas e 36 são olarias. 

Quanto aos usos nas propriedades, no levanta-
mento realizado foi constatado que:

•	 907 são utilizadas para residência urbana 
(582) e rural (325). Em parte das residências 
rurais ocorrem atividades agropecuárias

•	 88 são de usos mistos (moradia/comércio/
serviços)

•	 59 são áreas/casas de lazer

•	 40 são institucionais (igrejas, cemitérios, 
escolas, prédios públicos etc.)

•	 65 são utilizadas para atividades comerciais 
ou para serviços

•	 282 são lotes ou glebas sem residentes

•	 19 são propriedades em ilhas

•	 36 são olarias

Ocupação	e	grau	de	afetamento	na	ADA
Assentamento	Reunidas
Localizado em Aragominas (TO), o PA (Pro-
jeto de Assentamento) Reunidas tem 97 lotes e 
integra o chamado PA do Pontal, do qual tam-
bém fazem parte os assentamentos São Miguel 
e Barra do Mogno, totalizando 397 famílias. 
Dos 97 lotes, na faixa de 100 m do reservatório, 
oito serão parcialmente afetados e 3 totalmente 
inviabilizados para uso. Ver tabela 10, abaixo.

Assentamento	Vitória	Régia	
O PA Vitória Régia é próximo ao Reunidas 
e está, também, localizado na margem do rio 
Araguaia e ao longo da foz do rio Muricizal, 
no município de Aragominas. A área total do 
assentamento possui 288 lotes e uma agrovila 
localizada a cerca de 500m da margem do 
rio Araguaia. A área do assentamento não 
será totalmente afetada, somente 42 lotes 
que estão na margem do rio Araguaia e do 
rio Muricizal serão atingidos. Desses, cinco 
lotes afetados  pelo reservatório e 37 lotes 
pela faixa de 100m. Dois lotes diretamente 

afetados são usados como área de preserva-
ção permanente do Assentamento Limeira.

Assentamento	Limeira
O assentamento Limeira, também conhe-
cido por Projeto Limeira, está localizado na 
margem direita do rio Araguaia, próximo à 
foz do rio Corda, no município de Xambioá 
(TO). A área total do assentamento compre-
ende 79 lotes e sua área não será totalmente 
afetada, somente 30 lotes que estão na 
margem do rio Araguaia e do rio Corda e na 
faixa de 100 m serão parcialmente atingidos, 
no caso da formação do reservatório.

Povoado	de	Remanso	dos	Botos
O povoado de Remanso dos Botos localiza-se 
à margem do rio Araguaia e é próximo ao PA 
Limeira. A área ocupada destina-se quase que 
exclusivamente a uso residencial. As casas, 
11 no total, estão lado a lado na linha do rio 
Araguaia. Algumas casas não são ocupadas 
o ano todo. Todas as casas do povoado serão 
afetadas pelo reservatório.

Tabela 10: Áreas rurais, localizadas em assentamentos 
Coletivos, parcialmente atingidas pelo futuro reservatório

Projetos	de	
assentamentos

Área	total	
(ha)

Área	
inundada		
(ha)

Área	sendo	
estudada	
para	compor	
a	APP	(ha)

Área	
remanescente	(ha)

Percentual	
da	área	
atingida	
(%)

N	de	
propriedades	
atingidas

PA	Reunidas	
Araguaia

634,59 10,29 65,27 559,04 11,91 11

PA	Limeira 1.459,89 278,07 248,95 932,87 36,10 30
PA	Vitória	Régia 1.584,99 1,15 65,37 1.518,47 4,20 42
Subtotal 3.679,47 289,50 379,59 3.010,37 18,18 83

	Fonte:	Cadastro	físico	GESAI	–	Julho/2009
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Antonina	e	Araguanorte	
A ADA no município de Ananás (PA), no 
que tange à formação do reservatório e faixa 
de 100 m, é caracterizada pelo uso rural com 
atividades agropecuárias. Entretanto, na 
porção da ADA, considerada em função da 
presença do canteiro de obra e acesso ao local 
da barragem, localiza-se o povoado de Anto-
nina e Araguanorte (Antigo Grotão da Água 
Vermelha). Na porção atingida pelo futuro 
reservatório do AHE Santa Isabel mais a faixa 
de 100 m, existem 11 propriedades.

Vila	de	Santa	Isabel
A Vila de Santa Isabel do Araguaia localiza-
-se à jusante do eixo da barragem (cerca de 2 
km), na margem esquerda, no município de 
Palestina do Pará.

A inclusão desta localidade na ADA deve-se 
à sua presença na rota de acesso à obra da 
barragem e sua proximidade com o canteiro 
de obras, o que influenciará a rotina da comu-
nidade, principalmente pela proximidade 
com as áreas de jazidas de materiais e áreas de 
empréstimo, bem como por receber os efeitos 
da população flutuante de funcionários das 
construtoras e dos fornecedores de serviços à 
obra.

Ilha	de	Campo
O povoado Ilha de Campo está situado à 
margem esquerda do rio Araguaia, a uma 
distância aproximada de 24 km da sede do 
município de São Geraldo do Araguaia (PA). 

Nesta localidade residem 55 pessoas em 11 
casas que serão afetadas em sua totalidade 
pela formação do reservatório

Vila	de	Santa	Cruz
Está localizada na margem esquerda do rio 
Araguaia, inserida em Área de Proteção 
Ambiental (APA) de São Geraldo do Ara-
guaia. É o segundo povoado mais populoso 
da área de estudo, ficando apenas atrás da 
vila de Santa Isabel. A área do povoado será 
totalmente atingida pela formação do reser-
vatório. Nesta localidade moram 188 pessoas, 
em 57 residências, e todas serão afetadas pela 
formação do reservatório

Ilhas
A formatação do reservatório poderá afetar 
totalmente ou parcialmente 19 ilhas. Dentre 
as ilhas afetadas, algumas são utilizadas 
exclusivamente no período de praia, pois só se 
tornam utilizáveis quando o nível de água do 
rio está baixo. Em outras ilhas  ocorrem usos 
agropecuários e residenciais. Dentre esse con-
junto de ilhas, a ilha dos Martírios destaca-se 
por sua importância como sítio arqueológico 
em função da presença de gravuras rupestres. 
Ver tabela 11. 

A estimativa da população atingida depende 
diretamente do tamanho da área que será 
necessária para a formação do futuro reserva-
tório e da área de proteção ao redor de suas 
margens (APP), levando em conta, ainda, 
a possibilidade de permanência ou não dos 
residentes nas áreas remanescentes. 

Conforme os dados obtidos no levantametno 
físico e realização do pré-cadastro, das 1.496 
propriedades, 721 possuem moradia locali-
zada dentro da ADA e em 775 propriedades as 
casas e benfeitorias em geral estão localizadas 
fora da ADA. 

Desse modo, considerando-se o fato de que 
muitas propriedades, no meio urbano e rural, 
em relação aos atuais usos permanecerão 
viáveis e sem a necessidade de remoção popu-
lacional, o número real de pessoas a serem 
removidas apresenta tendência de ser menor 
do que foi estimado, conforme tabela 12.

Tabela 11 - Propriedades em ilhas que serão afetadas 
Município Ilha Nº	de	propriedades Usos

Aragominas Ilha	dos	Porcos	 1 Abrigo	silvestre
Araguanã Ilha	Araguanã	 1 Pecuária

Xambioá
Ilha	do	Corda 1	 Abrigo	silvestre
Ilha	Chiqueirão 1 Abrigo	silvestre
Ilha	do	Catingueiro	 1	 Agrícola

Palestina	do	Pará	 Ilha	Santa	Isabel 1 Agrícola

São	Geraldo	do	
Araguaia

Ilha	do	Coco	I	 1	 Pecuária
Ilha	do	Coco	II	 1 Agrícola
Ilha	do	Padre	 1 Abrigo	silvestre
Ilha	Muricilândia 1 Agrícola
Ilha	do	Murici 1 Lazer
Ilha	de	Campo	1	 1 Pecuária
Ilha	do	Palito	 1 Agrícola

Ilha	dos	Martírios 1
Lazer	/	Sítio	Arqueológico	
(Gravuras	Rupestres)

Ilha	de	Santa	Cruz	1	 1 Abrigo	silvestre

Piçarra

Ilha	de	Santa	Luzia	II	 1 Lazer
Ilha	da	Deusa	 2 Agrícola
Ilha	do	Escapole	 1 Lazer
Ilha	Barreira	Branca	 1 Abrigo	silvestre

Tabela 12 – número de propriedades com casa de moradia 
localizadas na ada e na aid

Área Propriedades	com	
Moradias	na	ADA

	Propriedades	com	
moradias	na	AID

Número	total	de	
Propriedades

Rural 255 226 481
Urbana 466 549 1015
Totais 721 775 1496

Fonte:	GESAI-EIA	2010

Fonte:	GESAI-EIA	2010
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Atividade	pesqueira	
A atividade de pesca é forte nas áreas de influ-
ência do empreendimento e divide-se em dois 
segmentos: pesca profissional e pesca amadora 
e de subsistência.

Para a pesca profissional ou de consumo, segundo 
o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, 
2009), existem 5 colônias de pescadores artesa-
nais, compreendendo cerca de 700 pescadores. 
Entretanto, conforme observado em campo, 
existe um número maior, tanto de colônias 
como de pescadores registrados.

Além dessas, podem ser acrescentadas à lista a 
Colônia de Pescadores de São Geraldo do Ara-
guaia, no município de São Geraldo, a Colônia 
de Pescadores (Z1) do município de Araguatins 
(TO), que, apesar de estar localizada fora da AID 
do AHE, possui pescadores cadastrados que 
residem nas vilas próximas à Cachoeira de Santa 
Isabel, como é o caso de Antonina e Santa Isabel. 

A soma de todos os pescadores registrados nas 
colônias de pesca é maior que aqueles registra-
dos no Ministério da Pesca e Aquicultura, sendo 
que, para a região, são registrados 1.161 pesca-
dores artesanais, entretanto, durante o estudo 
foi verificado que os que realmente praticam a 
pesca na região não passam de 600 pescadores.

A colônia de pescadores de Xambioá (Z 33) é 
a que apresenta maior número de pescadores 
na região. Já a Colônia de Pescadores (Z 55) do 
município de Piçarra (PA) detém a maior área 
de abrangência em relação às demais. Ver tabela 
13, ao lado.

Já na pesca amadora ou esportiva, a maior parte 
dos pescadores tem origem nos municípios de 
Araguaína (TO) e de Piçarra (PA). Além desses, 
há os pescadores de outros municípios fora da 
área estudada, dos estados do Maranhão, Goiás 
e Minas Gerais, e de países como a Argentina. 

Na	área	de	influência	deste	estudo,	estão	localizadas	cinco	colônias	de	pescadores

Tabela 13 - Pescadores listados nas Áreas de Influência Direta
Organização	social	dos	pescadores Sede Pescadores

Colônia	de	Vitória	Régia	(Z	24) Aragominas	-	TO/	Assentamento	Vitória	Régia 120
Colônia	de	Araguanã	(Z	32) Araguanã	–	TO 478
Colônia	de	Xambioá	(Z	33) Xambioá	–	TO 280
Cooperativa	de	Xambioá Xambioá	–	TO 280
Colônia	de	Piçarra	(Z	55) Piçarra	-	PA/	Itaipava 161
Colônia	de	Araguatins	(Z	1) Araguatins	-	TO/	Santa	Isabel 92
Colônia	de	São	Geraldo	do	Araguaia	(Z	55) São	Geraldo	do	Araguaia	-	PA 30

Fonte:	GESAI-EIA	2010

Arqueologia
O estudo do patrimônio arqueológico trata 
dos vestígios da existência humana em tem-
pos passados e é caracterizado como o con-
junto de locais onde habitaram populações 
antigas (pretéritas) e qualquer evidência de 
suas atividades culturais, inclusive vestígios 
de seus restos mortais. 

Para traçar o contexto arqueológico regional, 
considerou-se toda a bacia do rio Araguaia, 
constatando-se a existência de 568 sítios 
arqueológicos nela registrados, cujas carac-
terísticas permitiram construir brevemente 
amplos cenários da ocupação humana da 
região, apresentados na tabela 14, na página 
seguinte.

Na AII, verificou-se que a ocupação pré-
-colonial está marcada por dois grandes 
horizontes culturais: um mais antigo, repre-
sentado por populações caçadoras e coletoras 
pré-ceramistas, produtoras de artefatos 
líticos lascados, e um mais recente, represen-
tado por populações agricultoras, produtoras 
de cerâmica, o que denota dois modos de 
subsistência distintos: um predador, baseado 
na caça e coleta, e outro produtor, baseado 
na agricultura, apesar de manter, subsidiaria-
mente, também atividades de caça e coleta.

Aproximadamente, a metade dos pescadores 
amadores vem de municípios com até 200 km de 
distância do rio Araguaia, chega à área de pesca 
de automóvel e vai aos locais de pesca utilizando 
a própria embarcação. 

Os locais mais procurados para a pesca são: 
Remanso dos Botos, em São Geraldo do Ara-
guaia, a Cachoeira de Itaipavas, em Piçarra, 
Araguanã e a Cachoeira de Santa Isabel, 
entre os municípios de Palestina do Pará e 
Ananás. Mais da metade chega a percorrer 
até 50 km (ida e volta) num dia de pesca.

Durante os estudos foram identificados 40 
empreendimentos turísticos ligados à ativi-
dade pesqueira, sendo as maiores concen-
trações em Araguatins (12), São Geraldo do 
Araguaia (9) e Xambioá (6). Apesar de haver 
uma infraestrutura disponível para atender 
a pesca esportiva, a maioria dos pescadores 
prefere acampar próximo aos pontos de 
pesca, em função das grandes distâncias entre 
as cidades e os locais de pescaria. 

De acordo com o estudo, a pesca amadora 
e esportiva pode ser uma importante ferra-
menta de incremento à renda das comuni-
dades ribeirinhas diretamente afetadas pela 
construção do AHE Santa Isabel.

Pesca profissional ou de consumo 
Atividade que tem por finalidade o 
comércio de peixes, representada por 
dois grupos: a pesca artesanal e a pesca 
industrial.

Pesca amadora ou esportiva
 Pode ser realizada de duas maneiras: a 
primeira com o emprego da modalidade 
“pesque e solte”, e a segunda com a 
retirada do pescado e sua destinação 
para o consumo, doação ou venda.

Saiba mais
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Cenário Sociedades	dominantes Vestígios	remanescentes	
de	maior	visibilidade

Período	de	dominância

Cenário	1	 Caçadores	e	coletores,	com	alta	
mobilidade	e	baixa	densidade	
demográfica

Predominantemente,	
artefatos	de	pedra	lascada.
Vestígios	de	combustão	
(fogueiras).

Entre	8.000	e	1.500	anos	
a.C.

Cenário	2 Agricultores,	com	médio	grau	
de	sedentarização	e	densidade	
demográfica	de	média	a	alta.

Predominantemente,	
objetos	de	cerâmica.
Artefatos	de	pedra,	lascada	
e	polida.	Oficinas	de	
polimento.	Vestígios	de	
combustão	(fogueiras).	
Restos	funerários	(muitas	
vezes,	em	urnas).
Mais	raramente,	restos	
alimentares	(ósseos	e	
vegetais).

Entre	1.500	anos	a.	C.	e	
1.500	anos	d.C.

Cenário	3 Tribos	indígenas	históricas,	
que	perduraram	na	área	até	a	
conquista	europeia.

Os	mesmos	acima,	
estruturados	em	
aldeias	e	cemitérios	
arqueologicamente	
reconhecíveis	(bororo	e	
carajá,	em	especial).

De	1.500	d.C.	até	
sua	submissão	ao	
colonizador.

Cenário	4 Sociedade	colonial	e	nacional Vestígios	materiais	
edificados	e	móveis,	
apresentados	no	
diagnóstico	do	patrimônio	
histórico,	alguns	deles	
registrados	como	sítios	
arqueológicos.

A	partir	de	1.600	d.C.,	
em	datas	variáveis,	
conforme	diagnóstico	do	
patrimônio	histórico.

Tabela 14 - Cenários do Patrimônio arqueológico  
das áreas de influência do empreendimento

Tabela 15 - Sítios arqueológicos conhecidos até o momento na ada

Fonte:	GESAI-EIA	2010

Município Nome	do	sítio

Ananás	(PA)
•	Babaçu •	Ilha	Formiga •	Várzea
•	Aeroporto •	Ananás

Palestina	do	Pará	(PA)
•	Caju	de	Janeiro •	Palestina •	Andorinhas
•	Manelzinho

Piçarra	(PA)
•	Pedra	Branca •	Fazendinha •	Felix
•	Pousada

São	Geraldo	do	Araguaia	(PA)

•	Santa	Cruz •	Fundação •	Praia	Alta
•	Ponta •	Ilha •	Bom	Sossego
•	Pedra	escrita •	Gameleira •	Paixão	de	Cristo
•	Marmita •	Nazaré •	João	Felipe
•	Araguaia •	Caido •	Isaias
•	Caju •	Novo	Horizonte •	Hermogenes
•	Riacho	Fundo •	Fazenda •	Bacabas
•	Capuerama •	Pilões •	Nascimento
•	Pernambuco •	Vale	do	Araguaia •	Sucupira	II
•	Ilha	de	Campo •	Geni •	Ilha	dos	Martírios
•	Carrapato •	Bartolomeu •	Caverna	Canil

•	Beira	Rio •	Remanso	dos	Botos	

Xambioá	(TO)
•	Pedral	do	Monte	Alto •	Chiqueirão •	Chiqueirinho
•	Pedra	Branca •	São	Geraldo •	Xambioá
•	Pedra	Preta •	Ilha	de	Campo	2 •	Cinzeiro

	 Fonte:	GESAI-EIA	2010

Os assentamentos humanos encontrados em 
áreas inundáveis costumam ser acampamen-
tos temporários para atividades específicas, 
em geral estabelecidos nos períodos mais 
secos. Seus remanescentes formam sítios 
arqueológicos de menores dimensões e que 
têm maior probabilidade de serem afetados 
pelo reservatório do AHE Santa Isabel.

Os sítios que se encontram na ADA corres-

pondem principalmente aos sítios de arte 
rupestre, dentre os quais se destacam a Ilha 
dos Martírios e o Sítio Pedra Escrita. Estes, 
deverão receber maior cuidado, pois serão 
submersos pelo reservatório. 

Do total dos 175 sítios arqueológicos iden-
tificados na AID, 57 (32,6%) encontram-se 
localizados na ADA do empreendimento 
(Tabela 15).

Arte Rupestre
É o nome que se dá ao tipo de arte 
mais antigo da história, baseado 
principalmente nas pinturas, desenhos 
ou representações artísticas gravadas 
nas paredes e tetos das cavernas e em 
superfícies rochosas ao ar livre.

Saiba mais
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Patrimônio	histórico
O patrimônio histórico de uma região é cons-
tituído pelos vestígios de processos históricos 
pelos quais passou essa região. O rio Araguaia, 
neste contexto, desempenhou em toda a área 
de estudo um elemento histórico importante 
por ter sido percorrido desde os primórdios da 
colonização portuguesa na América.

Na AII, os bens materiais que marcam os perío-
dos pré-históricos da ocupação provavelmente 
são sítios arqueológicos de baixa identificação, 
devido à ocupação isolada e rudimentar da área.

As edificações mais resistentes são recentes e 
possuem reflexos da história da região. Um 
único imóvel é tombado na AII, no município 
de Marabá. Trata-se da Igreja de São Félix de 
Valois, construída na década de 20 do século 20.

Tombamento
É o ato de reconhecimento do valor 
cultural, histórico ou artístico de um 
bem, que o transforma em patrimônio 
oficial e institui regime jurídico especial 
de propriedade.

Saiba mais

Já na AID, os bens edificados de interesse his-
tórico são em pequeno número e recentes (do 
início do século XX). Trata-se de exemplares 
isolados, com exceção do conjunto preservado 
na vila de Santa Cruz, em São Geraldo do Ara-
guaia.  O evento histórico mais importante da 
AID foi a Guerrilha do Araguaia, organizada 
contra a ditadura militar, com início em fins da 
década de 1960.

No que diz respeito à Área Diretamente Afetada 
propriamente dita, não foi identificado nenhum 
bem edificado de interesse histórico.

Igreja	de	São	

Félix	de	Valois

Patrimônio	ambiental,	turismo	e	lazer
Boa parte do patrimônio paisagístico da 
região está ligada ao rio Araguaia. As belezas 
naturais incluem as praias e ilhas temporá-
rias, destacando-se a Ilha dos Martírios, com 
pinturas rupestres e paredões rochosos, que 
ficam parcialmente cobertos nas cheias do rio. 

As cavernas e abrigos naturais presentes ao 
longo do rio Araguaia, na Área de Proteção 
Ambiental São Geraldo e no Parque Etadual 
da Serra das Andorinhas – Martírio (PESAM), 
também são belezas naturais da região e têm 
grande apelo turístico.

As corredeiras da região, como as localizadas 
em Ananás e em Santa Isabel, são importantes 
para atividades como a pesca esportiva e lazer. 
Entre os meses de julho e agosto, predominam 
as praias, bastante visitadas por turistas.

O turismo e o lazer na região do empreendi-
mento têm de julho a agosto seus principais 
meses. Para a população local, essa época do 
ano é conhecida como “temporada de verão”, 
devido à diminuição do ritmo e volume das 
chuvas. Atrelado a isso, o rio Araguaia reduz 
o seu volume nesses dois meses. 

O “verão” equivale à temporada de praias 
e sua dinâmica dá-se da seguinte maneira: 
com a baixa do rio Araguaia, surgem praias e 
ilhas temporárias ao longo de todo seu curso, 
alterando naturalmente, todos os anos, o 
patrimônio paisagístico, que ganha novos ele-
mentos de beleza cênica e locais de visitação e 
apreciação. 

A expectativa gerada pela espera do “verão”, 
na população local, transforma o cotidiano 
das pessoas, que se preparam estocando 

Pedral	do	Araguaia,	na	Ilha	dos	Martírios Praia	da	Ilha	dos	Martírios
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Patrimônio	cultural
Nos municípios estudados, são fortes as 
manifestações culturais. Em São Geraldo 
do Araguaia é particularmente importante 
a Festa do Divino Espírito Santo, que inclui 
uma romaria até a Casa de Pedra, no Parque 
Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas. 

A festa conta com a participação de comuni-
dades próximas, tanto de São Geraldo quanto 
de Brejo Grande do Araguaia e Xambioá, mas 
atrai, também, moradores de comunidades 
mais afastadas, como Vila Sucupira.  

As comunidades de Vila de Santa Cruz dos 
Martírios, Ilha de Campo, em São Geraldo do 
Araguaia e Remanso dos Botos, que estão na 
área diretamente afetada pelo empreendimento, 
em Xambioá, são importantes para a manuten-
ção da festa, especialmente por conta da sua 
organização social, costumes e localização.

Outra manifestação cultural importante da 
região é a Folia de Reis, quando moradores de 
comunidades como Vila de Santa Cruz, Ilha 
de Campo e Vila Sucupira participam da festa 
que é realizada na “Casa de Dona Martinha”, 
nas proximidades da Casa de Pedra, em São 
Geraldo do Araguaia. 

A vila de Santa Cruz dos Martírios é uma das 
mais antigas da região e tem sido caracteri-
zada como uma comunidade tradicional. A 
vila possui importância histórica por ter sido 
lar e local de passagem para alguns membros 
da Guerrilha do Araguaia. 

alimentos, procurando por hospedagem e 
comprando produtos principalmente relacio-
nados ao banho e ao lazer.

O rio Araguaia é utilizado durante o ano 
inteiro pela população local, em ativida-
des cotidianas, tais como pescar, navegar 
pequenos percursos, lavar louça, roupa, 
carros, banhar-se. Nessas atividades, inclui-se 
também o ofício dos pescadores artesanais 
e os barqueiros, que transportam pessoas e 
mantimentos.

Nesse período há grande aumento da procura 
por hotéis, pousadas e dormitórios, restau-
rantes e serviços. Há também a criação de 
infraestrutura temporária para os turistas, 
gerando, assim, oportunidades de trabalho e 
ganhos para a população local.

Figura ilustrativa 

14: Principais 

pontos 

mapeados 

em relação 

ao período da 

Guerrilha do 

Araguaia

A	Guerrilha	do	Araguaia
A Guerrilha do Araguaia foi um evento 
histórico organizado contra o governo mili-
tar, iniciado no fim da década de 1960, na 
confluência dos estados de Goiás, Maranhão 
e Pará. Na ocasião, um grupo de militantes do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), recru-
tado na região sudeste e nordeste, iniciou um 
trabalho de base com vistas a mobilizar um 
movimento de guerrilha rural no Brasil.

A partir do ano de 1968, quando o Governo 
Militar da época intensificou a repressão 
aos movimentos urbanos de resistência ao 
regime, militantes de orientação comunistas 
começaram a se deslocar para a região do 
Araguaia. 

Essa área, na época, era coberta por densas 

florestas e a população local vivia com base no 
extrativismo, ocupando construções precárias 
(ranchos) e deslocando-se por meio de liga-
ções (trilhas) de difícil circulação. Em síntese, 
era uma região isolada e pobre, considerada 
apropriada, pelos militantes, para sediar as 
bases do movimento guerrilheiro.

Embora os indicadores apontem para uma 
atividade de guerrilha mais intensa do lado do 
Pará, em especial na região da Gameleira, em 
São Geraldo do Araguaia, os municípios do 
lado de Tocantins também foram objeto não 
só de atuação da guerrilha, como das ações de 
combate movidas pelas forças armadas. Xam-
bioá e Araguanã foram duas das principais 
bases operacionais do exército, apresentando 
ainda atualmente vestígios daquela época. 
Ver figura 14.
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Após um longo processo de repressão e de 
utilização de diferentes estratégias por parte 
das forças armadas, em meados da década de 
1970, o movimento guerrilheiro foi pratica-
mente banido, com seus militantes presos ou 
mortos, sem que fossem dados detalhes sobre 
os desaparecidos. 

Mesmo depois de quase três décadas do fim 
desse movimento, a memória coletiva local 
ainda preserva a lembrança dos acontecimen-
tos da época, pois a população local foi envol-
vida, tanto pelas iniciativas dos militantes 
como pelas ações do exército.

O fato recente mais relevante sobre a Guerri-
lha do Araguaia foi a decisão governamental, 
pressionada pelos movimentos sociais e 
políticos e organizações de familiares de 
desaparecidos, de reiniciar as atividades de 
busca dos restos mortais de guerrilheiros 
e militares que pereceram na região dos 
conflitos. 

Esse esforço está sendo liderado por um grupo 
denominado “Grupo de Trabalho Tocantins”, 

formado por membros da Polícia Federal; 
Exército, peritos forenses do Ministério da 
Defesa; governo do Pará; além de parentes de 
guerrilheiros mortos e desaparecidos durante 
a guerrilha.

Uma importante fonte de informações para 
o desencadeamento do atual processo foi a 
decisão do Major Curió, militar que na época 
combateu ativamente os guerrilheiros, de 
abrir parte de seus arquivos sobre a guerrilha.

Os fatos acima mencionados foram ampla-
mente divulgados pela mídia nacional, o que 
acarretou a veiculação de mapas que procu-
ram reconstituir os movimentos dos guerri-
lheiros e a possível localização dos corpos dos 
que foram mortos no processo.

Conforme mostrado na Figura 15, ao lado,  
observa-se que os resultados das investigações 
realizadas até o momento têm conduzido a 
possíveis locais de enterramento dos desapa-
recidos, aparentemente fora da área que será 
ocupada pelo futuro reservatório do AHE 
Santa Isabel.

Figura ilustrativa 15: Locais possíveis de sepultamento de guerrilheiros
Fonte:	Comissão	de	Mortos	e	Desaparecidos	Políticos	da	Secretaria	de	Direitos	Humanos	da	Presidência	da	República.	In:	http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/	
ult96u592263.shtml,	acesso	em	outubro/2009..
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Diagnóstico do meio físico Clima	e	Meteorologia
O Brasil apresenta grandes variações no 
clima de suas regiões, sendo a região Norte 
aquela onde mais chove durante o ano, com 
temperaturas que variam de 24°C a 26°C. A 
região apresenta dois tipos de clima, segundo 
a Classificação Climática de Koppën. São eles:

•	 Am - Temperaturas elevadas, grande ocor-
rência de chuvas e pequena estiagem (seca) 
na primavera;

•	 Aw	 - Temperaturas elevadas, chuvas de 
verão e seca no inverno.

De modo geral, os meses de inverno na região 
são menos chuvosos (junho, julho e agosto) 
e a precipitação fica abaixo dos 50 mm. Os 
períodos de verão e outono registram precipi-
tação acima de 200 mm. 

O mês de maior incidência do sol é julho e 
a nebulosidade (céu encoberto de nuvens) 
aumenta no período de verão. Predominam 
ventos norte e fracos, com pouca variação na 
direção sobre a bacia do rio Araguaia.

Saiba mais
Classificação Climática de Koppën
É um sistema de classificação global 
dos tipos climáticos, baseado na 
temperatura e no total de precipitação 
(chuva, granizo ou neve) de uma região.

O AHE Santa Isabel está localizado no rio 
Araguaia, sub-bacia do Baixo Araguaia, com 
área de 384.818 km². Está inserido na região 
hidrográfica do Tocantins-Araguaia (11% do 
território nacional), que abrange os estados 
de Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso e 
o Distrito Federal. O rio Araguaia nasce na 
Serra dos Caiapós e segue quase paralelo ao 
rio Tocantins. Apresenta trechos de planícies, 
onde se encontra a Ilha do Bananal (maior 
ilha fluvial do mundo, localizada no estado 
do Tocantins) e quatro trechos de cachoeiras 
e corredeiras.

Principais	usos	de	água	na	região	da	
bacia	estudada:

•	 Irrigação (64%)

•	 Criação animal (23%)

•	 Urbano (9%)

•	 Industrial (4%) 

•	 Rural (2%)

Em outros trechos a água é utilizada para 
atividades de lazer e pesca, bem como na 
diluição de esgotos domésticos e industriais. 

Geologia
A Geologia é a ciência que estuda a estrutura 
atual da camada terrestre e realiza a investiga-
ção das causas que guiaram a sua formação e 
a sua evolução no decorrer dos anos. 

Na área de entorno do AHE Santa Isabel (eixo 
da barragem), em geral, o rio Araguaia corre 
sobre as rochas denominadas de Formação 
Xambioá. 

É importante destacar que, com base em 
referências bibliográficas, não foram localiza-
dos  sítios paleontológicos na área de estudo e, 
nos levantamentos de campo realizados pela 
equipe de Geologia, não foram encontradas 
ocorrências de fósseis.

Morro	do	Campo:	outro	tipo	de	formação	

encontrada	na	região	estudada	

A	Formação	Xambioá	é	a	mais	comum	no	rio	

Araguaia	

Saiba mais
Paleontologia
Refere-se à ciência que estuda os fósseis, 
a vida pré-histórica. Ocupa-se da 
descrição e da classificação dos fósseis, da 
evolução e da interação dos seres pré-
históricos com seus antigos ambientes, 
da distribuição e da datação das rochas 
portadoras de fósseis, etc.

Sítios paleontológicos
Referem-se a restos ou vestígios (fósseis) de 
diversas formas de vida (animal, vegetal, 
etc.), como pisadas, coprólitos (fezes), fósseis 
ósseos, etc., que permitem estudar o passado 
geológico e da vida no planeta Terra.

Fósseis
São restos preservados de plantas ou 
animais mortos que existiram em eras 
geológicas passadas.
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Saiba mais
Ondas sísmicas
São vibrações das camadas de rochas que 
estão abaixo da superfície do solo, que ao se 
deslocarem por movimentos de acomodação, 
liberam energia, sendo percebidos na 
superfície por causa da ocorrência de 
tremores da superfície da terra.

Sismos
São fenômenos naturais de vibração e 
movimentação brusca e passageira da 
superfície da Terra, provocados pela 
acomodação das camadas de rocha que 
estão abaixo da superfície do solo.  São 
comumente chamados de terremotos.

Escala Richter
É a medida usada para determinar a 
intensidade de um terremoto. Quanto 
maior o registro, maior o volume de 
destruição do tremor. Na intensidade 
2, por exemplo, o tremor não é sentido 
por nós. Já a partir da intensidade 5, o 
tremor pode causar danos a construções e 
propriedades.

Recursos	Minerais
Os recursos minerais são concentrações de 
minério formadas na crosta terrestre cujas 
características fazem com que sua extração 
seja ou possa ser economicamente rentável. 
Na Área Diretamente Afetada (ADA) predo-
minam as autorizações de pesquisa, requeri-
mentos de pesquisa de diamante e diamantes 
industriais e áreas disponíveis.  Como essas 
explorações minerais acontecem dentro do 
rio, é possível que com equipamentos mais 
potentes essas atividades possam continuar 
existindo em conjunto com o reservatório.

Sismologia	
A Sismologia é um ramo da Geologia que 
estuda, entre outros fenômenos, os terremotos 
e a propagação das ondas sísmicas na terra. A 
energia da acomodação das camadas da crosta 
terrestre provoca tremores, que são detecta-
dos e medidos por instrumentos sensíveis às 
vibrações, registrando tais movimentações 
chamados sismos ou tremores de terra. 

Na região de entorno da Área de Influência 
Indireta (AII) já foram registrados sismos na 
faixa de magnitude entre 3 a 5 graus na escala 
Richter, utilizada para classificar pela amplitude 
das ondas sísmicas as movimentações naturais 
de terra. Em 1980 foi registrado um sismo de 4 
graus em Conceição do Araguaia (PA) e outro 
em 1988 na cidade de Ananás (TO). 

Vale ressaltar que, no caso do AHE Santa Isabel, 
como o reservatório é de pouca profundidade, 
há poucas chances da ocorrência de sismos 
induzidos, ou seja, provocados pelo peso de 
água do reservatório.

Relevos	
Relevos são os formatos da superfície do solo, 
formado por vales, montanhas, planaltos, planí-
cies e depressões. As unidades que caracterizam 
o relevo da Área de Influência Indireta (AII) 
são: Planalto Residual do Araguaia, Depressão 
do Araguaia e Chapadas do Meio Norte. 

Conheça cada um dos tipos de relevo: 

Planalto Residual do Araguaia - Área 
montanhosa com grande elevação natural do 
terreno, com altitude superior a 300m, e com-
posta por um grupo de morros. As áreas mais 
altas (acima de 500m) encontram-se na Serra 
das Andorinhas, em picos ao Leste da Serra de 
Xambioá, na Serra das Cordilheiras e na Serra 
da Boa Sorte (divisor de águas ao Sul). 

Vista	da	Serra	das	Andorinhas,	no	estado	do	Pará

Depressão do Araguaia - São caracterizadas 
por áreas ou porções do relevo abaixo do nível 
do mar, ou abaixo do nível das regiões de 
onde estão próximas. Possui altitudes médias 
de 200m e com caimento de 160m acompa-
nhando a calha do rio Araguaia. A Depressão 
do Araguaia subdivide-se em: Cinturão do 
Araguaia, Graben de Muricizal e Bacia Sedi-
mentar do Meio Norte. 

Chapadas do Meio Norte - São áreas mais ou 
menos planas, situadas em altitudes variáveis 
(acima de 200m) e com superfície quase 
plana. As chapadas da Área de Influência 
Indireta (AII) são típicos planaltos de erosão 
e apresentam grandes extensões, indo além 
da área mapeada no estudo, abrangendo os 
estados do Piauí e Maranhão. 
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Solos	
Na AID do empreendimento predominam os 
Argissolos, que são constituídos por material 
mineral, possuindo como característica dife-
rencial argila. São solos de profundidade vari-
ável, desde forte a imperfeitamente drenados, 
de cores avermelhadas ou amareladas e, mais 
raramente, escuras ou acinzentadas.

A consistência varia de arenosa a argilosa na 
camada mais superficial, havendo um acrés-
cimo de argila na camada subsuperficial. Há 
sérias limitações quanto à tendência à erosão 
no caso de terrenos com grande variação de 
relevo (com altos e baixos).

Em terrenos com sequência de morros, 
barrancos e planícies (acidentados), há ocor-
rência de muitas pedras e grande quantidade 
de cascalho, sendo muito sujeitos à erosão. 
Reflorestamentos, pastagens ou culturas 

permanentes são os usos mais adequados 
para esse tipo de solo, de acordo com o grau 
de fertilidade do mesmo.

Na AID também ocorrem os chamados 
Neossolos, que são formados por material 
mineral ou por material orgânico pouco 
espesso, e são o tipo de maior ocorrência 
nas margens do rio Araguaia, na área direta-
mente afetada pelo empreendimento. 

Esse tipo de solo geralmente possui profun-
didade menor que 50 cm, restringindo seu 
uso para a agricultura devido ao reduzido 
volume de terra disponível para a sustenta-
ção das plantas e para a retenção de umidade.

Outras classes de solos também podem ser 
encontradas na AID, no entanto são de 
menor ocorrência.

Argissolo Neossolo

Cavernas
Em estudos anteriormente realizados na 
Área Diretamente Afetada (ADA), foram 
identificadas 142 cavidades naturais sub-
terrâneas (fenda, abrigo natural, abrigo aci-
dental, gruta e caverna). Para a composição 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do 
AHE Santa Isabel, novos levantamentos 
foram realizados e, pelas mudanças nos 
critérios de classificação, muitas delas dei-
xaram de ser consideradas cavernas. Ver 
tabela 16, na página 92.

O saldo desses novos levantamentos resul-
tou no cadastro de 26 cavernas, sendo 20 
delas na Área Diretamente Afetada (ADA). 
Grande parte das cavernas é de quartzito 

(tipo de rocha) e pequena em extensão. 
Apenas a caverna Serra das Andorinhas e 
a caverna Chapada, localizadas na Área de 
Influência Direta, mas fora da ADA, são 
maiores que as demais. 

Das 26 cavernas catalogadas, 20 estão 
inseridas dentro da ADA (Figura 16), das 
quais 18 ficarão efetivamente submersas, 
lembrando que a ADA corresponde às 
cotas projetadas do reservatório e mais 
100 metros da Área de Preservação Perma-
nente. Destas 20 cavernas, 11 já permane-
cem periodicamente submersas durante as 
estações úmidas devido à dinâmica fluvial 
do rio Araguaia.

Figura ilustrativa16: Localização 

das cavernas na área de influência 

direta do empreendimento.
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Nome Localização Periodicamente	
submersa

Permanecerá	
submersa

Impacto

Caverna	Serra	das	
Andorinhas	(SI-001)

São	Geraldo	(PA) Não Não Nenhum

Caverna	Rato	(SI-002) São	Geraldo	(PA) Não Não Nenhum

Caverna	Sol	(SI-003) São	Geraldo	(PA) Não Não Nenhum
Caverna	Célia	(SI-006) São	Geraldo	(PA) Não Não Nenhum
Caverna	Macacos	
(SI-007)

São	Geraldo	(PA) Não Não Leve

Caverna	Remanso	dos	
Botos	(SI-008)

São	Geraldo	(PA) Não Não Leve

Caverna	Foz	do	Sucupira	
(SI-010)

São	Geraldo	(PA) Não Sim Alto

Caverna	Boto	(SI-011) São	Geraldo	(PA) Sim Sim Médio
Caverna	Marmita	(SI-014) São	Geraldo	(PA) Sim Sim Médio
Caverna	Araguaia	(SI-015) São	Geraldo	(PA) Não Sim Alto
Caverna	Pedra	Escrita	
(SI-016)	

São	Geraldo	(PA) Não Sim Alto

Caverna	Lobisomem	
(SI-017)	

São	Geraldo	(PA) Sim Sim Médio

Caverna	Santa	Cruz	
(SI-018)

São	Geraldo	(PA) Sim Sim Médio

Caverna	Canil	(SI-019)	 São	Geraldo	(PA) Não Sim Alto
Caverna	Côco	(SI-026) São	Geraldo	(PA) Sim Sim Médio
Caverna	Chapada	
(SI-004)

Xambioá	(TO) Não Não Nenhum

Caverna	Peixe	(SI-005) Xambioá	(TO) Não Não Nenhum
Caverna	Folhada	(SI-009) Xambioá	(TO) Não Sim Alto
Caverna	Babaçú	I	(SI-012) Ananás	(TO) Não Sim Alto
Caverna	Babaçú	II	
(SI-013)

Ananás	(TO) Não Sim Alto

Caverna	Malva	(SI-020) Ananás	(TO) Sim Sim Médio
Caverna	Joboticaba	
(SI-021)

Ananás	(TO) Sim Sim Médio

Caverna	Pitanga	(SI-022) Ananás	(TO) Sim Sim Médio
Caverna	Mamão	(SI-023) Ananás	(TO) Sim Sim Médio
Caverna	Santa	Isabel	
(SI-024)

Ananás	(TO) Sim Sim Médio

Caverna	Macaúba	
(SI-025)

Ananás	(TO) Sim Sim Médio

Tabela 16 - Lista de cavernas mapeadas nas áreas de influência

Relevância	das	cavernas
O estudo demonstrou ainda que na área do 
AHE Santa Isabel ocorrem cavernas de rele-
vância máxima, alta e média, de acordo com 
a classificação de seus graus de relevância 
realizada conforme a Instrução Normativa 
do Ministério do Meio Ambiente. n°2/2010.  

As três cavernas classificadas como de 
máxima relevância estão situadas fora da 
área abrangida pelo empreendimento e 
não serão afetadas pelo mesmo. Essas três 
cavernas (SI-001, SI-028 e SI-030), loca-
lizadas em São Geraldo do Araguaia, já se 
encontram protegidas por estarem localiza-
das dentro do Parque Estadual da Serra das 
Andorinhas.

As cavernas que se situam dentro da área 
do futuro reservatório são de pequenas 
dimensões, não apresentando zona afótica 
(onde a luz do sol já não consegue penetrar) 
ou fauna de caverna adaptada ao ambiente 
subterrâneo. Essas cavidades foram classifi-
cadas como de média relevância e ja passam 
parte do ano inundadas. Com a implanta-
ção do empreendimento, esta situação se 
tornará permanente ao longo da vida útil 
do reservatório. 

As cavernas denominadas SI-011, SI-014, 
SI-017, SI-018, SI-020, SI-021, SI-022, 
SI-023, SI-024, SI-025 e SI-026 estarão 
sujeitas ao mesmo tipo de situação que 
atualmente ocorre anualmente quando 
das cheias do Rio Araguaia. Esta situação 
de alagamento (que após a implantação se 
tornará permanente) não afetará a inte-
gridade física das cavernas ou mesmo a 
fauna identificada nas mesmas, já que esta 
não é adaptada ao ambiente subterrâneo e 
durante os meses de cheia não se abrigam 
nestas cavernas. 

As demais cavidades de média relevância 
estão situadas em áreas que não serão afe-
tadas pela formação do futuro reservatório. 

Instrução Normativa do Ministério 
do Meio Ambiente Nº2/2010

Estabelece critérios de classificação 
em relação ao grau de relevância 
de uma caverna de acordo com 
suas características específicas. A 
classificação determina a importância 
da caverna para a manutenção da 
biodiversidade, tanto biológica e 
geológica como cultural. Por meio da 
aplicação dos critérios referidos, as 
cavernas são classificadas como de 
relevância (importância) máxima (que 
não podem ser impactadas), média  
(podem sofrer impacto, mas requerem 
uma compensação), e de baixa 
relevância.

Saiba mais
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Na AID foi possível verificar que no trecho do 
rio Araguaia, localizado acima do município 
de Xambioá, até o final da área de influência 
do reservatório em Aragominas, a velocidade 
das águas é baixa, apresentando regiões de 
profundidade baixa (menores que 0,5 m) e 
extensa planície de inundação.

No segundo trecho, também no rio Araguaia, 
rio abaixo da cidade de Xambioá até o eixo do 
AHE Santa Isabel, há variação na velocidade 
das águas. Nas margens do rio há pouca 
vegetação e há rochas formando as regiões 
de corredeiras, que dificultam a passagem da 
água, e imediatamente acima desses pontos 
de estrangulamento são formados remansos.

As estimativas das vazões médias no AHE 
Santa Isabel (determinado volume de água 
em certo intervalo de tempo) apresentam 
maiores picos em períodos de cheias, devido à 
contribuição no volume de água proveniente 
de outras áreas da bacia hidrográfica.

O rio Araguaia possui as seguintes vazões 
características:

•	 Vazão média de longa duração. Isto 
significa que o valor médio dos valores 
registrados em toda a série de dados é 
igual a 5.249,0 m³/s (metros cúbicos por 
segundo).

O estudo do comportamento dos sedimentos 
no âmbito do rio Araguaia para o AHE Santa 
Isabel permite identificar as áreas de acumu-
lação de sedimentos e as prováveis alterações 
que poderá trazer o empreendimento, bem 
como as alterações que o barramento trará 
ao meio ambiente.  Durante a avaliação, foi 
constatado que a taxa de erosão real é muito 
baixa na maior parte da bacia e na região de 
implantação do empreendimento.

É possível dizer ainda que, de maneira geral, 
o rio Araguaia apresenta condições estáveis, 
com fundo e base rochosa, ou seja, materiais 
sólidos e impermeáveis, margens estáveis e 
alta capacidade de transportar os sedimentos 
que chegam a ele. 

Recursos	Hídricos	Superficiais	

Produção	e	Transporte	de	Sedimentos	

•	  A vazão mínima garantida em 90% do 
tempo é igual ou superior  a 725 m³/s.

•	 A vazão mínima garantida em 95% do 
tempo é igual ou superior a 542 m³/s.

Os estudos realizados para maior conheci-
mento do comportamento das chuvas e seus 
efeitos na área estudada, bem como as infor-
mações do balanço hídrico mensal, revelaram 
que são comuns inundações de baixa magni-
tude, tanto no município de Xambioá (TO) 
como no de São Geraldo do Araguaia (PA).

Qualidade	das	Águas	
Superficiais -Foi realizada a caracterização 
da qualidade da água através de análises em 
laboratório das amostras de água coletadas. 
Os resultados indicaram que as águas do rio 
Araguaia, seus tributários e lagoas marginais 
(às margens) apresentam atualmente bom 
estado de conservação na maior parte do ano, 
com baixas cargas orgânicas, de nutrientes, 
material em suspensão e de contaminação 
por metais e venenos. Um dos motivos é o 
fato de não existirem grandes empresas ou 
áreas urbanas nas proximidades.

Subterrâneas - As amostras coletadas nos 
poços profundos da Companhia de Sanea-
mento do Tocantins (Saneatins) apresenta-
ram boa qualidade. No entanto, no poço loca-
lizado na vila de Antonina, a água coletada 
foi considerada imprópria para o consumo 
humano por apresentar elevadas concentra-
ções de íons sódio, fluoreto, cloreto e nitrato. 

Saiba mais
Tributário ou afluente
É o nome dado aos rios e cursos de água 
menores que deságuam em rios principais.

Aquífero
São camadas subterrâneas de solo, areia ou 
rochas fraturadas que contém água, podendo 
ser aproveitadas por meio de poços.

Aluviões
Depósitos de matérias orgânicas e 
inorgânicas, que são transportadas pela 
força das águas das chuvas, enchentes e dos 
cursos d’água que, ao reduzir a velocidade 
destas águas, são depositadas no leito e nas 
margens dos rios. São aluviões os bancos de 
argila e de areia observados às margens do 
rio Araguaia e na foz de seus afluentes, por 
exemplo.

Os poços profundos nas margens do rio Ara-
guaia, que captam água dos aquíferos Xam-
bioá (direita) e Couto Magalhães (esquerda), 
apresentaram maior concentração de nitratos. 
Um poço analisado com captação de água no 
Aquífero Pimenteiras apresentou as maiores 
concentrações de cloreto, sódio, sulfato, fluo-
reto e nitrato. Os poços mais rasos nos aluviões 
apresentaram águas com concentrações iôni-
cas mais pobres. Já os poços rasos (cacimbas) 
apresentaram contaminação por bactérias, 
provavelmente causada por infiltração, já que 
nas suas proximidades existem esgotos.

Sobre as características dos sedimentos 
coletados, o material arenoso e uniforme de 
espessura média foi predominante. 

O assoreamento do reservatório ocorrerá, 
principalmente, nos segmentos superior 
e médio inferior acima da barragem. A 
maior parcela dos sedimentos granulares 
será retida no reservatório e praticamente a 
totalidades dos materiais finos em suspen-
são, como argila e coloidais, transpassarão 
a barragem.
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A região proposta para a implantação do AHE 
Santa Isabel, antes de sua ocupação na década 
de 1970, era muito rica em recursos naturais. 
No tipo de desenvolvimento ocorrido na 
região, com base inicial no extrativismo de 
castanha e de madeira, seguiu-se a pecuária 
intensiva, causando expressivo desmata-
mento e a consequente descaracterização dos 
recursos naturais da região. Os levantamen-
tos feitos revelaram a situação atual da fauna 
(animais) e flora (vegetação) locais, também 
chamadas de características bióticas ou do 
meio biótico.

Os principais resultados desses levantamentos 
servem para verificar os efeitos do empreen-
dimento e projetar medidas preventivas, que 
evitem a ocorrência de impactos, e de ame-
nização, para reduzir os efeitos dos impactos 
sobre os recursos ambientais, por consequên-
cia, sobre a natureza, que é constituída pelos 
ambientes naturais, como as florestas, cursos 
de água e pelos seres vivos que os habitam.

Para tal, o meio biótico foi dividido em dois 
grupos, de acordo com os ambientes em que se 
encontram: ecossistemas terrestres (vegetação e 
fauna terrestres, que ocorrem e vivem em terra 
firme) e ecossistemas aquáticos (seres vivos 
aquáticos e comunidades bióticas que ocorrem 
e vivem dentro da água dos rios e lagoas).

Diagnóstico do  
meio biótico

Vegetação
Com o estudo de fotos aéreas, obtidas por 
meio do sobrevoo de aviões ou satélites que 
tiram fotografias da superfície da terra de 
grande altitude, foi possível desenhar mapas 
dos diferentes tipos de matas que cobrem o 
solo (cobertura vegetal), além das áreas que 
já se encontram desmatadas e ocupadas pelos 
usos urbano (cidades), pecuário (pastagens) e 
agrícola (plantações), permitindo a avaliação 
da ocupação e utilização do solo da região.

Na avaliação da Área de Influência Indireta 
(AII) foram constatados três grupos predo-
minantes dos tipos de uso e cobertura do solo 
existentes. São eles: áreas antrópicas (espaços 
utilizados para o desenvolvimento das ativi-
dades da população, como cidades, pastagens, 
etc.), ocupando 55,18% do espaço; áreas 
cobertas por formações vegetais (espaços 
ainda cobertos por vegetação), ocupando 43% 
da área; e outros tipos de usos e de coberturas 
(1,53%).

Na avaliação da AID, os resultados para os 
três gupos de uso e ocupação do solo foram os 
seguintes: Áreas de uso antrópico (utilizadas 
pela população), ocupando 49,54% do espaço; 
formações vegetais (espaços ainda cobertos 
por vegetação), ocupando 44,30% da área; e 
outros usos (6,16%).

Ecossistemas 
Terrestres

Formações	vegetais
São conjuntos de tipos de árvores, plantas e 
demais formas de vegetação, que apresentam 
as mesmas características, cobrindo determi-
nada área. O tipo, sua extensão contínua e o 
estado de preservação da cobertura vegetal é 
a base para dar suporte ao desenvolvimento 
e reprodução da fauna em determinado local. 

Em função de vários fatores, como clima, tipo 
e fertilidade do solo, disponibilidade natural 
de água e estado de preservação, desenvolvem-
se diferentes tipos e portes de vegetação, que 
são classificadas e denominadas da seguinte 
maneira:

Floresta Ombrófila Densa – Ocupa 13,35% da 
AII e 18,95% da AID e é um tipo de floresta 
característica de áreas de climas quente e úmido e 
superúmido, com pouca chuva ao longo do ano. 
Nela, predominam grandes árvores, algumas 
podendo atingir mais de 50 metros de altura, 
como castanheiras, babaçus, mognos e quinas. 
Nessa formação florestal ainda é possível identi-
ficar dois tipos de vegetação: ribeirinha (Floresta 
Ombrófila Densa Aluvial) e de relevos monta-
nhosos e planaltos com solos mais profundos 
(Floresta Ombrófila Densa Submontana).

Interior	de	uma	Floresta		Ombrófila	Densa	

Aluvial	em	período	de	cheias	do	rio	Araguaia
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Floresta Ombrófila Aberta – Ocupa 18,90% 
da AII e 15,51% da AID e é constituída por 
grandes árvores espaçadas, características de 
área de clima quente e úmido, com chuvas 
fortes intercaladas por períodos de seca. Pode 
ser dividida em três formações: Terras Baixas, 
Submontana e Montana. A Área de Influência 
Indireta (AII) possui uma área de vegetação 
Submontana e a presença de formações aber-
tas com influência de alagamento.

Floresta Estacional – Ocupa 3,04% da AII 
e 1,91% da AID e ocorre em áreas de relevo 
favorável e solos férteis. A oferta de madeira de 
boa qualidade é uma característica desse tipo 
de floresta. A vegetação local está condicionada 
a dois climas bem definidos, chuvoso e seco. 
Essas características tornaram sua vegetação 
alvo de derrubadas para cultivos agrícolas e 
pastagens. A Área de Influência Indireta (AII) 
apresenta formações menores ou capões que 
ocorrem isoladamente.

Savana (Cerrado) – Ocupa 8,01% da área 
Estudada (AII) e 4,92% da AID e apresenta 
árvores relativamente baixas (até 10 m de 
altura) e menos numerosas do que os arbustos, 
e é predominante em climas quentes, úmidos, 

Visão	geral	da	Floresta	Densa	Submontana

Capões
É um agrupamento de vegetação 
com árvores de grande porte, 
também conhecido como “fragmento 
ou ilha de mato”.

Saiba mais

com chuvas intensas bem demarcadas pelo 
período seco. Essa vegetação apresenta grande 
variação em sua aparência, podendo abranger 
desde campos com gramíneo-lenhosa baixa 
(tipo de vegetação rasteira) até o Cerradão 
(com árvores de até 8 m de altura), passando 
por uma série de variações intermediárias. 

Nos dados levantados, foi possível identificar 
que, em áreas nas proximidades da sede do 
município de Ananás (TO) e em trecho cor-
tado pela estrada para Riachinho, o Cerradão 
é destaque como vegetação, denominada 
localmente de carrasco (Alto e Baixo). Com-
põem o Cerradão espécies como: 

•	 Folha-larga (Salvertia convallariaeodora)

•	 Sucupira-do-campo (Bowdichia 
virgilioides)

Áreas	antrópicas
São denominadas áreas antrópicas os espaços 
naturais que sofreram forte influência devido 
às atividades de ocupação e produtivas das 
populações, provocando o desmatamento de 
extensas áreas da cobertura original do solo, 
como a retirada da mata para a obtenção de 
madeira e estabelecimento de pastagens para 
a pecuária extensiva ou culturas agrícolas.  São 
elas: 

Pastagem - É o principal uso do solo na Área 
de Influência Indireta (AII) e ocupa mais da 
metade da área (54,92%) da AII e 49,34% da 
AID. Ocorre geralmente de forma extensiva 
nas áreas onde a vegetação natural foi elimi-
nada e substituída por pastagem cultivada 
para alimentação do gado bovino.

As pastagens identificadas dentro da AII e 
da AID estão localizadas em áreas, desde a 
encosta da Serra das Andorinhas até próximo 
à margem do rio Araguaia, intercaladas por 
pequenos capões de vegetação.

Nas áreas mais planas até o início das encostas, 

há palmeiras (babaçu) e árvores isoladas no 
meio das pastagens.  Na margem esquerda 
do rio Araguaia as pastagens ocorrem em 
terrenos mais planos, com presença de áreas 
de pasto sujo, com vasta vegetação arbustiva 
(árvores de pequeno porte) originada da 
rebrota (regeneração), além de plantas em 
crescimento, que ocupavam essas áreas antes 
de serem desmatadas.

Áreas Urbanizadas  - Apresenta percentual 
muito baixo da AII, apenas 0,26% da área e 
0,20% da AID. Consistem em espaços de uso 
urbano, ocupadas pelas cidades com suas 
ruas e construções diversas e infraestrutura 
urbana como residências, comércios, prédios 
públicos, escolas, cemitérios, etc. Embora 
o percentual seja pequeno, onde ocorrem 
caracterizam-se pelo uso intensivo do solo.

Outros	tipos	de	cobertura	do	solo
Solo exposto com formações de areia e de 
rochas - Ocupa apenas 0,19% da AII e 1,3% 
da AID e é composto de áreas com depósitos 
de areia e de cascalho, principalmente ao 
longo do leito dos rios e, em grande parte, 
sem apresentar cobertura vegetal. Em alguns 
casos, os bancos de areia são permanentes e 
apresentam vegetação mais intensa, que são 
submersas nos períodos de cheia do rio. 

Como a região possui períodos de cheias, a 
extensão das áreas de solo exposto varia ao 
longo do ano. No período de clima seco, ban-
cos de areia e rochas são expostos devido ao 
abaixamento do nível das águas do rio, como 

•	 Pindaíba (Xylopia aromatica)

•	 Catolé (Syagrus cocoides)

•	 Cuiarana (Buchenavia tomentosa) 

•	 Pau-amarelo (Vochysia haenkeana)

•	 Sobro (Emmotum nitens)
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Fonte:	Complementação	do	EIA-RIMA	–	GESAI	–P	Agosto	de	2011

Tabela 18 - uso e ocupação do solo na aii do ahe Santa isabel
Tipo	de	Cobertura	/	Uso	do	Solo Percentual	(%) Área	do	Tipo	de	Ocupação	(Ha)

Urbano 0,20% 705,68
Areia	e	Rocha	expostas 1,30% 4.578,51
Corpos	d’Água 4,86% 17.150,31
Pastagens 49,34% 173.908,54
Cerrado 4,92% 17.331,32
Vários	Tipos	de	formações	florestais 39,38% 138.784,26

Total	Geral 100,00% 352.458,62

Tabela 17 - uso e ocupação do solo na aid e ada do ahe Santa isabel

Tipologia AID	(ha.) % ADA

Reservat.	(ha.) % APP	(ha.) %
Floresta	Ombrófila	Densa	
Submontana

66.792,74 18,95 1.403,06 5,93 1.048,61 16,03

Floresta	Ombrófila	Densa	Aluvial 7.232,19 2,05 832,14 3,52 547,51 8,37
Floresta	Ombrófila	Aberta	
Submontana

54.648,88 7,00 1.676,09 7,08 1.201,18 18,36

Floresta	Ombrófila	Aberta	Aluvial 3.379,82 0,96 1.785,64 7,54 93,23 1,43
Floresta	Estacional	Semidecidual* 6.716,51 1,91 - - - -
Cerrado 17.345,79 4,92 60,44 0,26 84,33 1,29
Corpos	d’Água 17.148,87 4,87 11.144,37 47,09 - -
Areia 1.995,56 0,57 888,22 3,75 80,84 1,24
Pastagem 173.909,10 49,34 3.294,54 13,92 3.461,77 52,92
Rochas 2.583,37 0,73 2.562,53 10,83 0,52 0,01
Área	Urbana 705,81 0,20 20,90 0,09 23,77 0,36
Total 352.458,64 100,00 23.667,93 100,00 6541,77 100,00
	 	 	 	 	 	

os pedrais do rio Araguaia e bancos de areia 
que constituem as praias. 

Outras formações com rochas expostas estão 
presentes na área estudada, como na região 
montanhosa de relevo mais elevado, loca-
lizada na Serra das Andorinhas, dentro do 
parque de mesmo nome, localizado entre o 

rio Araguaia e a rodovia BR-153.

Corpos d’água - Ocupam 1,34% da AII e 
4,86% da AID e compreendem as superfícies 
de água dentro do leito do rio Araguaia e seus 
principais afluentes, lagos naturais e açudes. 
O mapeamento desses corpos de água foi 
feito usando imagens de satélite, sobretudo 

Saiba mais
O mapeamento dos diferentes tipos 
de cobertura do solo e seus usos pela 
população foi feito a partir de imagens 
de satélite, tanto para o estudo e 
mapeamento das áreas de solos expostos 
quanto para os corpos d´água. 

Os satélites giram ao redor da terra e 
em períodos determinados passam pela 
região e fotografam a superfície da terra 
de grande altitude. Após o tratamento das 
imagens e verificações em campo, é possível 
identificar as manchas que correspondem 
aos diversos usos e coberturas, permitindo 
a medição de seus tamanhos.

Caracterização	da	Área	Diretamente	
Afetada	(ADA)	e	Área	de	Influência	
Direta	(AID)	

Na Área Diretamente Afetada (ADA), região 
que efetivamente será utilizada para a constru-
ção e futura operação do AHE Santa Isabel, a 
vegetação ainda existente está bastante alterada, 
principalmente em consequência do desenvol-
vimento de atividades de pecuária nas áreas 
mais afastadas das margens do rio Araguaia.  

A vegetação original está restrita a áreas 
isoladas (ilhas ou fragmentos), em especial 
nas grandes propriedades, constituindo suas 
reservas legais, mesmo não regularizadas ou 
averbadas em cartório no registro da proprie-
dade, como determina a lei. 

A ocupação e usos dessas áreas também 
alteraram bastante a paisagem local, marcada 
por desmatamentos, queimadas e a explo-
ração de madeira. Os estudos realizados 
revelaram que apenas 29% da ADA (menos 
de um terço) e 36% (um pouco mais de um 
terço) da AID apresentam vegetação natural 
original. Outros usos do solo também foram 
identificados, como áreas de pastagens, área 
urbana, areia, corpos d´água e rochas, con-
forme mostrado acima.

A presença de Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial (mata mais fechada e com árvores 
maiores) na AID ocorre em trechos de vár-
zea e muitas vezes numa restrita faixa (com 
menos de 10 m de largura) ao longo do rio 
Araguaia e seus afluentes.

para o curso principal do rio Araguaia e suas 
áreas de lagoas marginais. Na tabela anterior, 
apresenta-se os usos do solo levantados na 
análise da paisagem da AID.
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Apesar da intensa exploração por extração 
de madeira ou implantação de pastagens, em 
algumas áreas, a floresta apresenta-se ainda 
com suas características originais, tendo como 
destaque a presença das seguintes árvores:

•	 Capoerana 

•	 Ingá (Inga marginata)

•	 Piranheira (Crataeva tapia)

•	 Leiteira (Sapium cf. lanceolatum) 

•	 Vermelhão (Hirtella racemosa)

•	 Murici (Byrsonima coriacea)

•	 Escorrega-macaco (Vochysia sp.)

•	 Couro-de-sapo 

•	 Arapari 

•	 Bacupari (Garcinia acuminata). 

Entre as palmeiras, destaca-se o tucum (Astro-
caryum jauari) e espécies de trepadeiras. Nas 
margens alagadas do rio, é comum a presença 
de saram (Alchornea castaneifolia) e goiaba 
d’água (Psidium striatulum). Entre as macró-
fitas aquáticas (vegetais flutuantes e semia-
fogados que aparecem em brejos e outros 

Unidades	de	Conservação
Algumas espécies existem somente em 
determinadas localidades. São as chamadas 
espécies endêmicas e, por isso, faz-se neces-
sário sua proteção e preservação. Para tal, 
a legislação ambiental, através do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC (Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho 
de 2000), preocupou-se em criar um sistema 
de áreas protegidas composto por Áreas de 
Preservação Permanente (APP),  Reservas 
Legais,  Reservas Indígenas e as Unidades de 
Conservação (UC).

Essas áreas protegidas podem ser de respon-
sabilidade administrativa e de fiscalização 
dos governos Federal, Estadual ou Municipal 
e possuem suas regras de ocupação, usos e 
restrições determinadas por leis específicas. 
Nas áreas de influência do empreendimento, 
foram identificadas nove unidades de con-
servação, sendo quatro estaduais e cinco 
municipais. Ver tabela 19, ao lado. 

ambientes aquáticos) identificadas, destaca-se 
a presença do mururé.

No trecho entre as cidades de Santa Isabel e 
Xambioá, nas margens do rio Araguaia e ilhas 
rochosas, são vistas árvores de pequeno porte 
adaptadas às áreas inundáveis. Nas áreas em 
melhor estado de conservação, é possível veri-
ficar a presença de espécies como figueiras.

Tabela 19 - unidades de Conservação encontradas 
na aii, aid e ada do empreendimento

Unidade	de	
Conservação Categoria Localização Criação Área Distância	do	

Empreendimento

Parque	Estadual	
Serra	dos	
Martírios/	
Andorinhas

Proteção	
Integral

São	Geraldo	do	
Araguaia	(PA) 1996 24.897,38	ha 0	Km

Área	de	Proteção	
Ambiental	
Estadual	de	

São	Geraldo	do	
Araguaia

Uso	
Sustentável

São	Geraldo	do	
Araguaia	(PA) 1996 29.655,00	ha 0	Km

Área	de	Proteção	
Ambiental	Lago	
de	Santa	Isabel

Uso	
Sustentável

Municípios	
de	Ananás,	
Riachinho,	
Xambioá	e	

Araguanã	(TO)

2002 18.608,15	ha 0	Km

Área	de	Proteção	
Ambiental	
Nascentes	de	
Araguaína

Uso	
Sustentável

Municípios	de	
Araguaína,	

Babaçulândia	e	
Wanderlândia	

(TO)

1999 15.821,50	ha 73,7	Km

Área	de	Proteção	
Ambiental	de	

Barreiro	das	Antas

Uso	
Sustentável

São	Geraldo	do	
Araguaia	(PA) 1990 152,767	ha 14	Km

Parque	Municipal	
de	Meio	Ambiente	

de	Piçarra
- Piçarra	(PA) 1999 3.500	ha

Ausência	de	dados	
precisos	para	

determinar	os	limites	
da	UC

Área	de	Proteção	
Ambiental	de	

Piçarra

Uso	
Sustentável Piçarra	(PA) 1999 Indisponível

Ausência	de	dados	
precisos	para	

determinar	os	limites	
da	UC

Área	de	Proteção	
Ambiental	
Sapucaia

Uso	
Sustentável

Municípios	
de	Piraquê	e	
Xambioá	(TO)

2004 17.208,80	ha 23,9	Km

Área	de	Proteção	
Ambiental	Rio	

Taquari

Uso	
Sustentável Araguatins	(TO) 2002 26.152,00	ha 57,2	Km

Fonte:	GESAI-EIA	2010

102 / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA Relatório de Impacto Ambiental - RIMA  / 103



Unidades	de	conservação	que	terão	
áreas	parcialmente	ocupadas

Cinco Unidades de Conservação terão áreas 
parcialmente ocupadas pela implantação do 
empreendimento. No PE Serra dos Martírios/
Andorinhas, 99,53% de sua área não esta 
localizado na área que será utilizada para a 
formação do reservatório . Já a área da APA 
Lago de Santa Isabel foi constituída para 
proteger o entorno do reservatório no Estado 
do Tocantins.  Abaixo, na tabela 20, estão 
apresentadas estimativas dessas áreas para 
cada unidade de conservação.

Fonte:	GESAI-EIA	2010

ESTADO DO
PARÁ

ESTADO DO
TOCANTINS

SANTA ISABEL
DO ARAGUAIA

SÃO GERALDO 
DO ARAGUAIA

XAMBIOÁ

AHE
SANTA ISABEL

Belém

Marabá

Palmas

PA

TO
ÁREA DO RESERVATÓRIO
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MARTÍRIOS ANDORINHAS
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGO DE SANTA ISABEL

Figura ilustrativa 17: 

Unidades de Conservação 

que serão afetadas pelo 

reservatório 

Tabela 20 - unidades de Conservação que serão afetadas pelo empreendimento
Unidades	de	Conservação Área	da	UC	que	será	ocupada	

pelo	reservatório	(Ha)
%	da	UC	que	será	ocupada	
pelo	reservatório

APA	São	Geraldo	do	Araguaia 2.027,1220	ha 7,88%
PE	da	Serra	dos	Martírios/Andorinhas 118,4843	ha 0,47%
APA	Lago	de	Santa	Isabel 4.007	ha 21,5%
Parque	Municipal	de	Meio-Ambiente	de	
Piçarra Falta	informações	detalhadas	dos	limites	do	Parque,	não	

permitindo	calcular	a	área	do	mesmo	que	seria	afetadaÁrea	de	Proteção	Ambiental	de	Piçarra
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Áreas	Prioritárias	para	a	Conservação
Durantes os estudos, foram identificadas 
15 áreas prioritárias para a conservação na 
AII e AID do empreendimento. Essas áreas 
possuem uma grande variedade de espécies, 
entre animais e vegetais, que fazem parte da 
biodiversidade da região e que precisam ser 
preservadas, as quais foram apontadas pelo 
MMA no Mapa Áreas Prioritárias para a 
Conservação, Uso Sustentável e Repartição 
dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira 
(março, 2007).

As áreas priorizadas refletem preocupações 
com a biodiversidade, a sustentabilidade 
social, o desenvolvimento econômico e 
a manutenção dos serviços ambientais, e 
incluem a recomendação de ações futuras 
para a proteção destas áreas.

O empreendimento afetará parcialmente 
as áreas prioritárias para conservação AM 
114 e AM 832, sendo que grande parte do 
reservatório está fora dessas áreas.  Conheça 
cada uma dessas áreas na figura 18, ao lado.

Figura ilustrativa 18 - Áreas 

prioritárias para conservação na AII 

e AID do empreendimento

AHE
SANTA ISABEL

Santa Fé 

Piçarra

Muriolândia
Aragominas

Araguanã

São Geraldo 
do Araguaia

Ananás

Piraquê

Carmolândia

Xambioá

Wanderlândia

Babaçulândia

Nova OlindaAr Apoema

Pau-D´arco

Carolina

Marabá São João 
do Araguaia

Esperantina

São Domingos 
do Araguaia

Brejo Grande 
do Araguaia

Palestina 
do Pará

São Bento 
do Tocantins

Araguatins

João Lisboa

Imperatriz

Itacuatins

Nazaré

Estreito

Darcinópolis

Cachoeirinha

Luzinópolis

Arquiarnópolis

Maurilândia 
do Tocantins

Palmeiras 
do Tocantins

São Miguel 
do Tocantins

Riachinho

Sampaio

Augustinópolis

Praia Norte

Buriti do 
Tocantins

PARÁ

TOCANTINS

RIO A
RA

GUAIA

RIO
 TO

C
A

N
TINS

Ce 238

Ce 419

Ce 236

Ce 235

Am 114

Am 118

Ce 232

Ce 229

Am 127

Am 832

Am 114

Am 097

Am 542

Am 137

Am 133

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

CURSOS D’ÁGUA

ÁREA DO RESERVATÓRIO

SEDES MUNICIPAIS
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Corredores	Ecológicos
Corredores Ecológicos são áreas que possuem 
ecossistemas florestais prioritários e viáveis 
para a conservação da biodiversidade de ecos-
sistemas como o amazônico, compostos por 
conjuntos de unidades de conservação, terras 
indígenas e áreas de interstício (ligação entre 
fragmentos de vegetação), estas situadas entre 
unidades de conservação, áreas protegidas ou 
áreas indígenas. Sua função é a efetiva prote-
ção da natureza, permitindo a manutenção 
de hábitats viáveis para proteger a fauna e as 
áreas com vegetação ainda conservada.

Os corredores ecológicos tornaram-se uma 
estratégia para ligar essas ilhas com a conser-
vação da biodiversidade existente e recupera-
ção das áreas degradadas. 

Na área do empreendimento destacam-se o 
Corredor do PPG-7, cuja área atingida pelo 
reservatório será de 8.324,40 Ha; o Corredor 
de Biodiversidade Sul-Amazônico, cuja área 
atingida pelo reservatório não foi estimada, 
devido à indisponibilidade de dados para 
mapear o corredor; e o Corredor Ecológico 
Araguaia-Tocantins, que não será atingido 
pelo empreendimento.  Ver figura 19, ao lado. 

O	corredor	Araguaia-Tocantins	
(em	verde)		agrega	os	municípios	
de	Aguiarnópolis,	Ananás,	Angico,	
Araguatins,	Axixá	do	Tocantins,	
Cachoeirinha,	Darcinópolis,	
Luzinópolis,	Maurilândia	do	
Tocantins,	Nazaré,	Palmeiras	do	
Tocantins,	Piraquê,	Riachinho,	Santa	
Terezinha	do	Tocantins,	São	Bento	do	
Tocantins,	Sítio	Novo	do	Tocantins,	
Tocantinópolis	e	Wanderlândia.

O	corredor	PPG-7	(em	cor	de	rosa)	
estende-se	pelos	municípios	de	
Ananás,	Angico,	Aragominas,	
Araguaína,	Araguanã,	Araguatins,	
Augustinópolis,	Axixá	do	Tocantins,	
Buriti	do	Tocantins,	Cachoeirinha,	
Carmolândia,	Carrascio	Bonito,	
Darcinópolis,	Esperantina,	Itaguatins,	
Luzinópolis,	Maurilãndia	do	Tocantins,	
Muricilândia,	Nazaré,	Piraquê,	Praia	
Norte,	Riachinho,	Sampaio,	Santa	Fé	do	
Araguaia,	São	Bento	do	Tocantins,	São	
Miguel	do	Tocantins,	São	Sebastião	do	
Tocantins,	Sítio	Novo,	Wanderlândia	e	
Xambioá.	

O	corredor	Sul-amazônico	abrange	
a	área	que	inclui	todas	as	florestas	
localizadas	entre	a	margem	direita	do	
rio	Madeira	e	o	centro	do	estado	do	
Pará.	A	área	abriga	várias	Unidades	
de	Conservação	e	congrega	14	terras	
indígenas.

APA Lago
de Santa Isabel

APA das Nascentes
de Araguaia

Xambioá

Terra indígena
Apinajé

Figura ilustrativa 19: 

Corredores ecológicos 

presentes na área do 

empreendimento

Amapá

Nordeste

Central da 
Mata Atlântica

Abrolhos

Serra do Mar

Miranda-Bodoqueira

Cuiabá - São Lourenço

Central  da Amazônia

Sul da Amazônia Uruçui - Una - Mirador

Jalapão

Paranã

Emas - Taquari

Ecótonos

Espinhaço

Serra de 
Maracajú Negro
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Fauna	terrestre
Confira abaixo o diagnóstico resumido da 
fauna terrestre presente nas áreas de influên-
cia do empreendimento.

Anfíbios	(Herpetofauna)
No processo de licenciamento, o estudo de 
répteis e anfíbios auxilia na previsão de futuros 
impactos sobre a fauna local, especialmente 
no caso dos anfíbios, que apresentam rápida 
resposta às mudanças ambientais. Foram reali-
zadas quatro campanhas ou coleta de espécies 
em períodos diferentes de pesquisa nas áreas 
de influência (nas estações chuvosas e de seca, 
com o rio enchendo e com o rio vazando) para 
verificar o efeito das mudanças nesses períodos 
sobre os hábitos e a quantidade e variedade 
(diversidade) de répteis e anfíbios. 

Foi levantado um total de 115 espécies, sendo 
54 espécies de anuros (sapos, pererecas e rãs), 
23 de lagartos, 28 de serpentes, uma de anfis-
bena (réptil escamado popularmente chamado 
de cobra-cega ou cobra-de-duas-cabeças), 
cinco de quelônios e quatro de jacarés. 

Entre as espécies registradas na área direta-
mente afetada de Santa Isabel, fazem parte da 
lista de espécies ameaçadas da International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) o 
quelônio Tracajá (Podocnemis unifilis),  consi-
derado vulnerável, o anuro Perereca das folhas 
(Phyllomedusa azurea), que está classificado 

Ranzinha (Allobates aff. brunneus)

Ameerega aff. bracatta como “dados deficientes” e também encon-
trado na AID e AII, as espécies Tartaruga-da-
-amazônia (Podocnemis expansa), Jacaré-açu 
(Melanosuchus niger), Jacaré-anão (Paleosu-
chus palpebrosus) e Jacaré-coroa (Paleosuchu-
sus trigonatus) - esta útlima encontrada em 
todas as áreas de influência - são consideradas 
como baixo risco/conservação dependente.

Vale ressaltar que em paisagens como o 
Cerrado e Amazônia, onde ainda há grandes 
quantidades de áreas naturais, a perda de hábi-
tat, que vem ocorrendo de forma acelerada, 
poderá atingir muitas espécies que podem 

Herpetofauna
Conjunto de animais composto por 
répteis e anfíbios.

Saiba mais

alcançar a condição de espécie ameaçada. 

Nesse contexto, é importante assumir uma 
condição conservadora, não atendendo 
somente às espécies atualmente contempladas 
pelos critérios de espécies ameaçadas.

Não houve uma diferença clara entre as espé-
cies observadas na Área Diretamente Afetada 
(ADA) e na Área de Influência Direta (AID), 
mas sim diferenças que provavelmente estão 
relacionadas com os diferentes tipos de solos, 
relevo e cobertura vegetal. Alguns ambientes, 
como as poças temporárias em Piçarra, as poças 
nos pedrais ou os riachos na Serra das Andori-
nhas apresentam tipos distintos de fauna.

Já a variação do nível do rio Araguaia ao longo 
das diferentes épocas parece influenciar bastante 
a herpetofauna local. Constatou-se uma redu-
ção no número de espécies e um aumento na 
quantidade de anfíbios durante a estação seca. 

Na estação chuvosa, foi detectado um grande 
número de espécies de anfíbios com repro-
dução concentrada e que utilizam ambientes 
aquáticos temporários, como a gia (Lepto-
dactylus fuscus), a rã-cachorro (Physalemus 
cuvieri) e a perereca (Scinax fuscomarginatus). 

Na estação seca, as espécies de pererecas 
mais observadas são aquelas com reprodução 
prolongada e que ocupam ambientes perma-
nentemente úmidos, como as pererecas dos 
tipos Hypsiboas punctatus, Scinax nebulosus e 
Dendropsophus cruzi (pererequinha).

Parelheira (Siphlophis cervinus)

Lagarto (Phyllopezus pollicaris)
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Aves (Avifauna) 
O estudo das aves é importante tanto para o 
ambiente rural quanto para o urbano. Elas 
possuem papel relevante, pois ajudam no 
controle de pragas, espalham sementes aju-
dando na distribuição e no plantio de árvores, 
além de servirem como indicadoras da quali-
dade do ambiente, pois acusam rapidamente 
qualquer alteração no meio onde vivem.

O levantamento de campo realizado na área 
do empreendimento identificou um total de 
344 espécies de 62 famílias. As famílias mais-
numerosas foram 48 espécies de bem-te-vis 
e papa-moscas (Tyrannidae), 21 espécies de 
formigueiros (Thamnophilidae) e 19 espécies 
de papagaios e araras (Psittacidae).

A região de influência direta e indireta do 
empreendimento está situada entre a Floresta 
Amazônica e o Cerrado, o que proporciona 
a localização de diferentes espécies de aves 
encontradas somente nessas regiões. Essas 
espécies são chamadas de endêmicas e, neste 
estudo, foram encontradas 33 da Amazônia e 
três do Cerrado. 

Dentre os endemismos do Cerrado, dois, 

encontrados na área diretamente afetada, 
merecem destaque por sua presença na lista 
de espécies ameaçadas da IUCN, o jacu-de-
-barriga-vermelha (Penelope ochrogaster) e o 
chororó-de-goiás (Cercomacra ferdinandi), 
sendo considerados vulneráveis à extinção.  

Os estudos revelaram ainda o registro de 
algumas espécies que não haviam sido vistas 
antesna região, como o gavião-vaqueiro 
(Leucopterniskuhli), o papagaio-campeiro 
(Amazonaochrocephala), o macuru-de-
-pescoço-branco (Notharcus hyperrhynchus), 
o formigueiro-de-peito-preto (Myrmeciza 
athrotorax) e o caraxué (Turdus nudigenis).

A Ilha da Barreira Branca foi onde se 
encontrou uma maior riqueza, totalizando 
132 espécies de aves. Na região, outra área 
importante é a Área de Proteção Ambiental 
São Geraldo do Araguaia e o Parque Estadual 
da Serra dos Martírios/Andorinhas, onde 
foram encontradas 107 espécies, muitas delas 
registradas apenas nessas áreas protegidas.

Formigueiro-de-peito-preto 

(Myrmeciza athrotorax)

Mamíferos	Terrestes	
(Mastofauna Terrestre)

A área de influência do AHE Santa Isabel está 
em uma região em que mamíferos de caracterís-
ticas e hábitos diferentes existem numa mesma 
localidade. Nas Áreas de Abrangência Regio-
nal (AAR) e AII, foi registrado um total de 109 
espécies de mamíferos, sendo 14 consideradas 
ameaçadas de extinção no Brasil e 24 espécies 
ameaçadas no mundo. Todas são encontradas 
na ADA e AID do empreendimento.

Quando verificada a presença na lista de 
espécies alvo de tráfico ilegal de animais, 
40 tipos foram contabilizados. Dos animais 
ameaçados, destacam-se os carnívoros, 
como a onça-pintada, o cachorro-do-mato-
-vinagre e a ariranha, e os primatas, como o 
cuxiú e o bugio. 

Mais da metade das espécies (51%) de mamí-
feros terrestres encontrados na AAR e AII teve 
sua presença confirmada também na AID e 
ADA. Das 56 espécies identificadas na AID e 
ADA, 35 estão sob pressão de caça e tráfico.

Onça-Pintada

Cuxiú

Mastofauna Terrestre
Conjunto de animais composto por 
mamíferos terrestres.

Saiba mais
Avifauna
Conjunto de animais composto por aves

Saiba mais
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Morcegos	(Mastofauna Alada)
Ao longo das pesquisas, foram feitos 384 regis-
tros de morcegos, distribuídos nas duas áreas 
de interesse (AID e ADA), sendo 31 espécies 
de sete famílias e 24 gêneros. A fauna de 
morcegos local é composta por morcegos de 
pequeno porte (menos de 20g) com 17 espécies 
(54,8%), mas com alta representatividade dos 
morcegos de médio e grande porte, com nove 
espécies (29%). Isso pode ser considerado um 
fator positivo, dado o atual avanço do grau de 
degradação da região como um todo.

As espécies ameaçadas de extinção incluem 
mais espécies amazônicas que do Cerrado, 
todas encontradas exclusivamente na região. 
Essas espécies ameaçadas se distribuem em 
seis famílias registradas com 34 espécies. São 
elas: Emballonuridae (4 espécies), Phyllosto-
midae (21 espécies), Natalidae (1 espécie), 
Thyropteridae (1 espécie), Vespertilionidae (5 
espécies), Molossidae (2 espécies). Nenhuma 
das espécies listadas como ameaçadas para a 
AAR e AII foi capturada ao longo deste estudo.

Morcego	carnívoro (Trachops cirrhosus)

Morcego Thyroptera tricolor

Insetos	(Entomofauna) 
A fauna constituída por insetos foi estudada 
como um indicador do grau de biodiversidade 
da área e também por seu potencial causador 
de doenças. A transmissão de doenças por 
insetos é aumentada pelas modificações cau-
sadas pelo homem ao ambiente natural. 

Foi coletado um total de 4.235 indivíduos. 
No ponto de amostragem no município de 
Piçarra (PA), foi encontrada a maior quanti-
dade de pernilongos e, em Santa Cruz (PA), a 
menor. 

O barbeiro da espécie Triatoma infestans 
é apontado como principal responsável na 
transmissão da doença de Chagas e foi regis-
trado pela última vez na região do empreen-
dimento em 2002, não tendo sua presença 

constatada nos estudos realizados para a 
viabilidade do AHE Santa Isabel. 

No entanto, ainda é possível a ocorrência de 
poucos indivíduos dessa espécie em ambien-
tes naturais. Das espécies de mosquitos (Dip-
tera) que podem ser encontradas na região, 
algumas são causadoras de doenças como a 
febre amarela, malária, filariose, entre outras.

Sobre os mosquitos, na AID e ADA foram 
catalogados 148 possíveis criadouros de 
culicídeos (tipos de mosquitos e pernilon-
gos), sendo que em 20 deles foi confirmada a 
ocorrência desses insetos. Foram encontrados 
mosquitos em desenvolvimento principal-
mente em latas, garrafas pet e copos descar-
táveis jogados na mata indevidamente e que 
funcionam como criadouros artificiais.  

Aedes albopictus, da	espécie	de	

mosquitos Diptera

Mastofauna Alada
Conjunto de animais composto por 
morcegos.

Saiba mais
Entomofauna
Conjunto de animais composto por 
insetos.

Saiba mais
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Formigas	e	Borboletas
(Invertebrados	Bioindicadores)
Os insetos são quase 60% de todos os animais 
do planeta e alguns grupos, como as formigas 
e borboletas, são muito úteis como indica-
dores das condições de qualidade ambiental, 
pois indicam rapidamente a ocorrência 
de alterações no ambiente em que vivem, 
por isso, essas espécies são chamadas de 
bioindicadores. 

Dados sobre a fauna de formigas ainda são 
escassos para grande parte dos estados do 
Brasil, por isso, para a região da implantação 
do AHE, não foi possível identificar a quanti-
dade nem tipo de espécies.  

No entanto, em campo, foi possível verificar 
que a fauna de formigas da área de estudo foi 
considerada típica dos ambientes coletados. 
O grande número de espécies dominantes 

encontrado nas áreas sugere que as popula-
ções estejam em equilíbrio. 

O mesmo ocorre no caso das borboletas. 
Porém, com base em dados secundários, 
por meio de pesquisas bibliográficas, para a 
região leste da Floresta Amazônica, que é a 
localidade mais próxima da região de estudo, 
foi possível identificar a possível ocorrência 
de 241 espécies, de 121 gêneros, distribuídas 
em três famílias. A família Nymphalidae é a 
melhor representada, com 208 espécies de 
104 gêneros distribuídas em 12 subfamílias.

A análise indicou equilíbrio no número de 
espécies e na distribuição nas famílias e subfa-
mílias. Foi encontrada uma espécie de bor-
boleta classificada como passível de extinção 
(Parides panthonus aglaope).  A maior parte 
das espécies apresentou pequena ocorrência, 
mostrando que essas podem ser potencial-
mente raras nos locais amostrados.

Borboleta (Parides panthonus aglaope) Ecossistemas	Aquáticos
Fauna	Aquática
Moluscos	(Malacofauna)
Embora os moluscos (caramujos, lesmas, 
etc.)  sejam organismos importantes para a 
preservação do equilíbrio ambiental, algu-
mas espécies desse grupo dos organismos 
de água doce transmitem doenças, como a 
esquistossomose, a fasciolose, a clonorquíase, 
a paragomíase entre outras. 

Os estudos realizados na área não indicaram a 
existência de criadouros das espécies respon-
sáveis pela transmissão da esquistossomose 
ou de outras doenças transmitidas pelos 
moluscos de água doce. No entanto, não é 
descartada a possibilidade de mudança neste 
cenário, uma vez que casos das doenças cita-
das foram registrados em outros municípios 
da região amazônica.

Pomaceas (Ampullaria)

Estilete (Anodontites)

Caramujo	(Biomphalaria)

Malacofauna
Conjunto de animais composto por 
moluscos 

Saiba mais
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Tartarugas,	cágados	e	jabutis	(Quelônios)
No trecho médio da bacia do rio Araguaia 
localiza-se uma das maiores áreas alagadas da 
bacia Amazônica, na região da ilha do Bananal. 
Nessa região, que não tem efeitos do empre-
endimento, ocorrem as seguintes espécies de 
quelônios: tartaruga-da-amazônia (Podocne-
mis expansa), tracajá (Podocnemis unifilis), 
mata-matá (Chelus fimbriatus) e a capininga 
(Phrynops geoffroanus).  

Dessas espécies, a tartaruga-da-amazônia, 
devido aos anos de exploração desenfreada, 
possui o status de quase ameaçada. O rio 
Araguaia não é uma exceção para esses ani-
mais. Durante a estação de seca, as tartarugas 
migram à procura das áreas de desova. 

O tracajá está amplamente distribuído na bacia 
Amazônica, porém essa espécie está classifi-
cada como vulnerável segundo a lista da IUCN 
(2008). Apesar de haver uma grande população 
de tracajás no rio Araguaia, em algumas regiões 
da Amazônia, a espécie sofre muita pressão de 
caça e encontra-se próxima da extinção local. 

Essa espécie vive em uma grande variedade de 
ambientes (hábitats) e, em algumas áreas, como 

no rio Araguaia, é facilmente vista tomando sol 
em grupos. As duas espécies citadas como ame-
açadas são encontradas nas áreas de influência 
direta, indireta e na área diretamente afetada.

Tracajá	(Podocnemis unifilis)

Mata-matá	(Chelus fimbriatus)

Capininga	(Phrynops geoffroanus)

Mamíferos	aquáticos
(Mastofauna Aquática)
Nos levantamentos de campo na AID e ADA, 
foram encontrados apenas botos da espécie 
Inia geoffrensis. No total, foram observados 
122 indivíduos, sendo a maior parte (93) 
nos períodos de enchente (março) e de cheia 
(maio). 

Nos períodos de vazante (junho) e seca 
(setembro), foram vistos apenas 29 indivíduos. 
Acredita-se que as poucas observações reali-
zadas nos períodos de vazante e seca estejam 
associadas a algumas características específicas 
do rio, como a pouca profundidade, maior 
trânsito de embarcações e aglomerações de 
turistas nas praias, o que gera barulho, pesca 
intensa e lixo nas águas e nas praias do Ara-
guaia. Foram avistados exemplares da espécie 
em 44 pontos do rio Araguaia.

Inia geoffrensis

Quelônios
Conjunto de animais composto por 
tartarugas, jabotis e cágados.

Saiba mais
Mastofauna Aquática
Conjunto de animais composto por 
mamíferos aquáticos como botos.

Saiba mais
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Peixes	(Ictiofauna)	
No estudo dos peixes foram realizados levan-
tamentos nas áreas de influência (AII, AID e 
ADA) nos períodos de enchente (março), cheia 
(maio), vazante (julho) e seca (setembro). O 
total de espécies diferentes registradas nas áreas 
foi de 335, sendo maior do que os registros de 
estudos anteriores para todo o rio Araguaia. 

Na AII, foram coletadas 77 espécies de peixes 
(de 7 ordens e 22 famílias). Já na AID e ADA, 
foram coletadas 310 espécies de peixes (41 
famílias e 11 ordens). Nos pedrais, foram regis-
tradas 100 espécies.  Os dados da AII sobre o 
predomínio de ordens e famílias são semelhan-
tes na AID e ADA.

Dentre as espécies coletadas na AID e ADA, 
quatro só existem na região do rio Araguaia, 
são elas: branquinha (Curimata acutirostris), 
cachimbo jotoxi (Farlowella Henriquei), barri-
gudinho (Melanocharacidium auroradiatum), 
piaba, lambari (Moenkhausia cf. pyrophthalma). 

Três espécies encontradas estão na lista do 
Ibama e do Estado do Pará como espécies ame-

açadas de extinção. São elas: pacu-dente-seco 
(Mylesinus paucisquamatus) e duas variações 
de jacundá (Crenicichla cyclostoma e Crenici-
chla jegui). 

As coletas mostraram uma diminuição no 
número de espécies da cabeceira à foz; o maior 
número de espécies foi registrado nos pedrais 
de Itaipavas (47 espécies) e o menor nos pedrais 
de São Bento (34 espécies), localizados na AID 
e ADA do AHE Santa Isabel.

Bicuda

Ovos	e	larvas	de	peixe	(Ictioplâncton)
A coleta e a avaliação de ovos e larvas de pei-
xes foram realizadas na AII, no ponto Corda 
Montante, localizado no Rio Araguaia, acima 
da entrada do afluente Corda, em função das 
características do local (profundidade e lar-
gura). Na AII, foi registrada apenas a ocorrên-
cia de larvas (54,5%) e peixes jovens (45,5%), 
destacando-se Characiformes, Siluriformes 
(lambaris e piabas) e Anostomidae (piaus).

Na AID e ADA, foram capturadas larvas 
(98,9%), jovens peixes (0,8%) e ovos de 
peixes (0,3%), destacando a atividade repro-
dutiva na área de influência do AHE Santa 
Isabel. Quando verificada a relação com o 
ciclo hidrológico, há maior ocorrência de 
ovos no período de seca (setembro), larvas 
na vazante (julho) e na seca e peixes jovens 
na cheia (maio).

Na área de influência do AHE Santa Isabel 
como um todo, foram identificadas 6 ordens, 
16 famílias, 12 gêneros e 11 espécies de peixes. 
As mais frequentes foram Characiformes, Pla-

gioscion squamosissimus (curvina), Silurifor-
mes (lambaris e piabas) e Pellona spp (apapá). 

De uma maneira geral, os ovos de peixe 
ocorreram apenas na ADA e AID, as larvas 
de peixes foram registradas em todas as áreas 
de influência, (ADA, AID e AII). Já os peixes 
jovens foram registrados em maior quanti-
dade na AID e AII.

Ictioplâncton
Conjunto dos ovos e larvas de peixes

Ciclo hidrológico
Também chamado de ciclo da água, 
é a variação da quantidade de água 
na natureza em função dos diferentes 
climas ao longo do ano, provocando a 
ocorrência de cheias, estiagem e maior 
ou menor quantidade de água que 
infiltra no solo ou é evaporada.

Saiba mais

Pesquisadores	durante	coleta	de	espécies	para	estudo	dos	Ictioplâncton

Jacundá

Ictiofauna
Conjunto de animais composto por 
peixes

Saiba mais
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Comunidades	Bióticas	Aquáticas
Uma comunidade biótica é o conjunto de 
organismos que vivem e interagem numa 
mesma área. Cada uma dessas comunidades 
possui características próprias, como a diver-
sidade e a vegetação dominante. Durante os 
levantamentos realizados foi constatada a 
presença das seguintes comunidades: 

Fitoplânctons - São organismos aquáticos 
constituídos por uma única célula, que 
produzem seu próprio alimento e vivem em 
suspensão na superfície das águas.  No rio 
Araguaia, no tributário e nas lagoas próximas 
à margem, essa comunidade é composta 
por 28 gêneros de Bacillariophyceae, 36 de 
Chlorophyceae, 9 de Cyanophyceae, 2 de 
Dinophyceae, 15 de Zygnematophyceae, 8 de  
Euglenophyceae e 2 de Crysophyceae.

Zooplânctons - São organismos aquáticos 
que não têm capacidade de produzir seu 
próprio alimento e se alimentam de outros 
compostos. Vivem dispersos na água, apre-
sentando pouca capacidade de locomoção.  
A comunidade zooplanctônica do rio Ara-
guaia, dos tributários (rio Lontra, ribeirão 
Xambioá, rio Gameleira, ribeirão Sucupira) 
e de três lagoas estudadas é composta por 140 
espécies, das quais 81 pertencem ao grupo 
Rotifera, 41 ao Cladocera, 9 ao Copepoda, 9 ao 
Tacamebas e os outros organismos restantes 
foram representados por Chaoborus, larva 
de insetos (Diptera), Nematoda e Ostracoda.

Invertebrados Bentônicos -  São organismos 
que vivem em diferentes tipos de espaços 
(compartimentos) aquáticos. Estes podem ser 
compostos de pedaços de vegetais, sedimen-
tos, algas, entre outros. De um modo geral, a 
riqueza de organismos bentônicos foi maior 
nos tributários e lagoas durante as épocas de 
seca e vazante. O rio Araguaia apresentou os 
maiores valores de riqueza durante a cheia.

Macrófitas Aquáticas - São, em sua maio-
ria, vegetais terrestres que se adaptaram ao 
ambiente aquático, sendo encontrados flutu-
ando ou presos às margens e ao fundo do rio 
em áreas calmas e de baixa profundidade. O 
rio Araguaia, seus tributários e lagoas margi-
nais apresentaram 34 espécies. 

Epilíton - São organismos que se desenvolvem 
principalmente colados às superfícies dos 
pedrais, representados por uma comunidade 
variada de plantas (algas perifíticas, bactérias 
heterotróficas e animais - protozoários, 
rotíferos, cladóceros nematodes, ostracodes, 
larva de insetos), que constituem importantes 
fontes de alimentos para os peixes. A comuni-
dade analisada no rio Araguaia no período da 
seca apresentou grande colonização de algas, 
principalmente da classe Bacillariophyceae, 
composta por 34 gêneros.

Espécies	de	Interesse	Especial
Pelas características regionais foi conside-
rado importante o desenvolvimento de um 
estudo mais detalhado de algumas espécies 
como anuros (sapos, pererecas e rãs), que-
lônios (tracajá e tartaruga-da-amazônia) e 
peixes migradores e de pedrais.

Para algumas espécies de anuros, foi veri-
ficado se os pedrais do Rio Araguaia são 
usados exclusivamente para reprodução, 
a partir de um estudo genético nos girinos 
(larvas de anuros), para verificar se as espé-
cies que aparecem nas áreas sem pedrais são 
iguais às espécies das áreas de pedrais.

Foram verificadas espécies diferentes nas 
áreas amostradas, sendo na região da APA 
de São Geraldo, fora da área de influência 
do empreendimento, uma espécie, prova-
velmente nova, da linhagem 1 do gênero 
Pseudopaludicola. 

Na região da Ilha do Campo (localizada rio 
abaixo da cidade de de Xambioá, na ADA 
do empreendimento), foi encontrada uma 
espécie, provavelmente nova, do gênero Pseu-
dopaludicola, e uma espécie de anuro bastante 
comum (Rhinella marina).

No Pedral de Santa Isabel (localizado na 
ADA do empreendimento) e fora da área 
do mesmo (APA São Geraldo e na área rural 
de Xambioá) foi encontrada uma espécie do 
gênero Rhinella.

Já o estudo dos quelônios amazônicos de 
água doce, tracajá e tartaruga-da-amazônia, 
indicou que as populações das duas espé-
cies no rio Araguaia devem ser tratadas de 
forma diferenciada. Para as duas espécies 
de quelônios, barreiras físicas podem pro-
vocar efeitos negativos ao seu ciclo de vida, 
assim, na construção do AHE Santa Isabel 
deverão ser desenvolvidos mecanismos que 
minimizem tais efeitos, como por exemplo, 
mudança do local de desova das espécies 
para praias artificiais que serão criadas, 
em substituição às que forem ocupadas 
permanentemente.

Sobre o estudo dos peixes migradores e de 
pedrais, também foram realizadas amos-
tras para determinar se existe fluxo gênico 
(migração de indivíduos da mesma espécie 
entre as localidades amostradas) ao longo 
do rio Araguaia no trecho onde será implan-
tado o empreendimento e estimar os níveis 
de diversidade genética. 
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Migração
Se refere à passagem periódica da 
espécie de uma região ou clima para 
outra, a fim de procurar alimentação ou 
para procriar.

Montante e jusante
Tudo o que está acima do ponto de 
referência, ao longo do curso do rio até 
a foz, diz-se que se situa “à montante” 
(águas acima), enquanto tudo que 
se situa abaixo, diz-se que se situa 
“à justante” do mesmo ponto (águas 
abaixo).  

Conservação “ex-situ”
É o processo de proteção de espécies em 
perigo de extinção, de plantas e animais, 
pela remoção de parte da população do 
ambiente ameaçado e transportando-a 
para uma nova localização.

Saiba mais

Sobre os peixes migradores não foram 
encontradas diferenças genéticas nas espé-
cies analisadas, indicando que as corredeiras 
e cachoeiras não são um obstáculo em seu 
padrão natural de migração. Para todas as 
espécies migradoras (as duas espécies de 
bagres, curimatã e jaraqui), os resultados das 
análises indicaram alto fluxo gênico.

Para todas as espécies migradoras, os resul-
tados indicaram serem a mesma população 
na área do reservatório, podendo o rio Ara-
guaia ser tratado como uma única unidade. 
No entanto, para essas espécies, barreiras 
físicas podem provocar efeitos negativos ao 
seu ciclo de vida, assim, na construção do 
AHE Santa Isabel deverão ser desenvolvidos 
programas que minimizem tais efeitos, como 
por exemplo, a implantação de mecanismos 
para a transposição de peixes.

Sobre as análises realizadas com os peixes de 
pedrais, a maioria das espécies mostrou dife-
renciação entre as populações dos variados 
pedrais. Mais de 50% das espécies analisadas 
contêm indivíduos de diferentes linhagens. 
Há indicativos de que muitas dessas linha-
gens/espécies só ocorrem nos pedrais e/ou 
grupos de pedrais.

Esta situação também é observada nas espé-
cies identificadas por critérios morfológicos 
tradicionais. Para essas espécies, a constru-
ção do AHE Santa Isabel reduzirá os hábi-
tats de pedrais e sua ictiofauna associada. 
Desta forma, deverão ser desenvolvidos 
mecanismos que minimizem tais efeitos, 
como por exemplo, a preservação de áreas 
de pedrais existentes à montante e à jusante 
do empreendimento e o desenvolvimento 
de um programa de conservação “ex-situ” da 
biodiversidade aquática dessas espécies.
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A	região	com	e	sem	o	AHE	Santa	Isabel
Os levantamentos realizados pelas equipes de 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), prin-
cipalmente na fase de mapeamento da vege-
tação e de uso do solo na AID, permitiram 
analisar as alterações na paisagem, ocorridas 
no período compreendido entre os anos de 
1988 e 2008. 

No gráfico abaixo observam-se as modifi-
cações ocorridas na ocupação do solo e nas 
áreas cobertas por formações vegetais na AID 
do AHE Santa Isabel.

Há uma clara tendência de transformação das 
áreas ainda cobertas pelos diversos tipos de 
vegetação em áreas abertas destinadas à for-
mação de pastagens, principalmente nos últi-
mos anos. Essa tendência indica que a pressão 
sobre as áreas ainda não degradadas continu-

ará forte, a menos que ações de controle bem 
mais enérgicas do que as atuais venham a ser 
implementadas, com a finalidade de provocar 
a reversão desse quadro.

A expansão das áreas utilizadas para desenvol-
ver atividades antrópicas (às relativas a aber-
tura e modificações de áreas para expansão  
de atividades econômicas e de ocupação pelo 
homem) na AID e, por consequência, a dimi-
nuição do tamanho das áreas de formações 
florestais, ocasiona uma maior fragmentação 
da vegetação, dividindo as florestas contínuas 
em pequenas áreas isoladas umas das outras.

Nos estudos foi observado que esse fenômeno 
ocorre de maneira mais intensa junto às 
margens do rio Araguaia, na área diretamente 
afetada pelo empreendimento (ADA), onde a 
conversão de áreas de matas em áreas abertas 
para uso agropecuário aumentou em aproxi-
madamente 30% no período de 1998-2008.

Desta forma, a instalação do empreendimento 
afetará o local onde a velocidade com que 
está ocorrendo a degradação é mais intensa, 
quando comparada com o conjunto da AID.

A análise da paisagem na AID, considerando 
a implantação do AHE Santa Isabel, revelou 
uma baixa modificação na atual fragmenta-
ção da vegetação ainda existente.  A forma-
ção da Área de Proteção Permanente (APP) 
do futuro reservatório contribuirá para 
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Tabela 21- uso do solo nos diferentes períodos de análise na aid do empreendimento
Tipologia/
Ano

1988 1998 2008
Áreas	(Ha) % Áreas	(Ha) % Áreas	(Ha) %

Pastagem 111.642,81 31,67 129.650,33 36,78 173.908,54 49,34
Urbano 355,94 0,1 694,19 0,2 705,68 0,2
Outros	Usos 21.937,99 6,23 21.770,86 6,18 21.728,82 6,16
Cerrado 18.512,50 5,25 15.947,90 4,52 17.331,32 4,92
Formações	
Florestais 200.009,39 56,75 184.395,35 52,32 138.784,26 39,38

a conservação da diversidade de espécies 
vegetais na área. 

A APP contemplará cerca de 3.000 ha ainda 
recobertos por formações vegetais naturais e 
outros 3.600 ha de pastagens, que deverão ser 
convertidos em áreas de recuperação vegetal.

Desta forma, a construção do AHE Santa 
Isabel, com a consequente mudança na dinâ-
mica regional e diante de sua capacidade de 
influenciar a forma como se desenvolvem as 
atividades econômicas na área de influência, 
pode representar uma alternativa viável para 
reverter o quadro de tendência de degradação 
revelado por esta análise, possibilitando frear 

ou pelo menos diminuir o ritmo da degrada-
ção nessas áreas. Ver tabela 21, abaixo.

Além de um empreendimento estruturante 
de grande porte atrair maior atenção dos 
órgãos ambientais fiscalizadores para a 
região, os programas de atenuação de 
impactos e de compensação ambiental  
associados ao empreendimento estarão 
disciplinando os usos das margens do Ara-
guaia, com a implantação de uma Área de 
Preservação Permanente em todo o entorno 
do reservatório e grandes investimentos 
em Unidades de Conservação Ambiental e 
programas de recomposição e de proteção 
da fauna e da flora locais.

Fonte:	GESAI-EIA	2010
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Impactos 
e medidas
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A identificação dos impactos ambientais 
foi realizada conforme as fases do empre-
endimento – Planejamento, Implantação, 
Enchimento e Operação – as quais são carac-
terizadas por ações específicas, com potencial 
de gerar mudanças no meio ambiente.

Para cada fase do empreendimento e com 
base nas respectivas ações, foram identifica-
dos os impactos ambientais com potencial 
de ocorrência, os quais foram avaliados e 
quantificados quanto à:

Natureza - Refere-se aos efeitos dos impactos 
no meio ambiente. Podem ser positivos, se 
tiverem efeitos benéficos, ou negativos, se os 
efeitos forem adversos sobre o meio ambiente.

Localização - Classifica os impactos con-
forme a área de ocorrência e de percepção 
dos seus reflexos. Podendo ocorrer na 
Área Diretamente Afetada (ADA), Área de 
Influência Direta (AID) e Área de Influência 
Indireta (AII).

Espacialização - Está relacionada à forma de 
manifestação do impacto, podendo ser pon-
tual, quando os seus efeitos são restritos a 
uma determinada área, ou dispersa, quando 
os efeitos do impacto se manifestam em 
várias áreas.

Incidência - Forma como se manifesta o 
impacto, ou seja, se é um impacto direto, 
decorrente de uma ação do empreendimento, 

ou se é um impacto indireto, decorrente de 
outro impacto de incidência direta.

Duração - Divide os impactos em temporá-
rios, permanentes ou cíclicos, ou seja, aqueles 
cujos efeitos se manifestam por um período 
de tempo determinado, ou quando os efeitos 
permanecem por tempo definitivo, ou ainda 
quando os efeitos se manifestam em determi-
nados intervalos de tempo. 

Reversibilidade – Está relacionada à condi-
ção do ambiente em retornar, ou não, às suas 
condições naturais após os impactos sofridos, 
classificados em reversíveis ou irreversíveis.

Ocorrência - Critério utilizado para indicar 
a probabilidade de ocorrência do impacto 
diante de uma ação do empreendimento.

Importância - Refere-se ao grau de interfe-
rência do impacto ambiental sobre diferentes 
fatores ambientais. Ela é baixa, média ou alta, 
na medida em que tenha maior ou menor 
influência sobre o conjunto da qualidade 
ambiental local.

Temporalidade - Está relacionada ao 
período de tempo que o impacto irá durar, 
sendo classificado como: Curto Prazo (CP) 
ou Imediato, quando o impacto manifesta-
se no período de execução de obras, enchi-
mento do reservatório e geração plena do 
empreendimento; Médio Prazo (MP), que 
corresponde ao período de 3 anos após a 

geração total do empreendimento; Longo 
Prazo (LP), considerado como o período de 
tempo pós-estabilização do reservatório.

Para melhor compreensão da temporalidade 
de cada impacto, utilizar-se-á uma escala de 
tempo, conforme apresentado abaixo:

Para cada interferência levantada, foram 
sugeridas ações que visam inicialmente evitar 
a ocorrência, atenuar ou compensar os efeitos 
negativos. No caso das interferências positi-
vas, as ações propostas visam à maximização 
dos efeitos.

A seguir, são descritas as principais inter-
ferências geradas pelo AHE Santa Isabel. 
A lista completa pode ser visualizada no 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA do 
empreendimento.

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Médio Prazo
Médio Prazo

Médio Prazo
Longo Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo
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Principais interferências ambientais 
do AHE Santa Isabel
Interferências	no	Meio	Físico

Impacto Aumento	do	conhecimento	dos	meios	físico,	biótico	e	antrópico	da	região

Descrição

Os	estudos	dos	meios	físico,	biótico	e	antrópico	para	a	elaboração	do	EIA/RIMA	do	AHE	
Santa	Isabel,	nas	áreas	de	influência	do	empreendimento,	geram	conhecimento	mais	
aprofundado	da	região,	permitindo	entender	a	dinâmica	local	e	seus	atores,	considerando	
que	no	trecho	do	baixo	rio	Araguaia	não	há	estudos	suficientes	em	muitas	áreas	quando	
comparado	a	outros	trechos	da	mesma	bacia	hidrográfica.

Fase	de	
Ocorrência Planejamento

Natureza Positivo
Localização AII
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Execução	dos	Programas	Ambientais	propostos,	nos	diferentes	temas	abordados	no	âmbito	
do	Estudo	de	Impacto	Ambiental,	os	quais	permitirão	estender	os	estudos	ambientais	e,	
consequentemente,	o	conhecimento	das	áreas	afetadas	pela	implantação	do	empreendimento.

Impacto Alteração	nos	níveis	de	ruídos	(ou	pressão	sonora)	e	vibração

Descrição

A	movimentação	de	equipamentos	pesados	e	o	incremento	no	fluxo	de	veículos,	
especialmente	na	área	do	canteiro	de	obras,	causará	um	aumento	significativo	no	nível	
de	ruídos,	resultando	em	poluição	sonora	decorrentes	de	atividades	para	implantação	
do	empreendimento.	Outra	fonte	de	ruído	ocorrerá	devido	à	detonação	de	explosivos,	
que	poderá	ser	ouvido	à	distância,	causando	desconforto	à	vizinhança	e	afugentamento	
da	fauna	próxima	ao	local	das	detonações/	explosões.	No	entanto,	esses	níveis	devem	
atender	aos	padrões	da	legislação	brasileira.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização AII
Temporalidade
Reversibilidade Reversível
Ocorrência Certa
Importância Média

Medida	
proposta

A	ação	proposta	para	diminuir	esse	impacto	é	a	obrigatoriedade	do	uso	de	Equipamentos	
de	Proteção	Individual	(EPIs)	pelos	funcionários	das	obras.	Também	deverá	ser	realizado	o	
monitoramento	da	emissão	de	ruídos	para	identificar	as	áreas	realmente	afetadas.
Ressalta-se	a	interação	com	o	Programa	de	Comunicação	Social	que	deverá	atuar	junto	
aos	trabalhadores,	através	de	reuniões	e	palestras	quanto	à	utilização	dos	equipamentos	
de	segurança,	esclarecendo	dúvidas	e	diminuindo	resistências.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Alteração	da	qualidade	do	ar	pela	geração	de	material	particulado	e	gases	de	combustão

Descrição

A	emissão	atmosférica	de	material	particulado	e	gases	de	combustão	pela	circulação	
de	veículos	e	equipamentos	estará	presente	em	diferentes	etapas	da	fase	de	construção	
do	AHE	Santa	Isabel.	Toda	a	infraestrutura	demandará,	para	sua	construção,	uma	
grande	quantidade	de	veículos	em	movimento,	com	a	consequente	emissão	de	material	
particulado	e	de	gases	de	combustão.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização AII
Temporalidade
Reversibilidade Reversível
Ocorrência Certa
Importância média

Medida	
proposta

Reforçar	a	umidade	das	vias	de	acesso	ao	empreendimento,	principalmente	na	estação	
seca,	além	de	realizar	manutenção	periódica	de	veículos	e	equipamentos	motores.	
Ainda	nesse	sentido,	ressalta-se	a	obrigatoriedade	do	uso	de	Equipamentos	de	Proteção	
Individual	(EPIs)	pelos	funcionários	das	obras,	além	do	monitoramento	de	emissão	de	
poeira	para	identificar	as	áreas	realmente	afetadas,	cujas	medidas	estão	descritas	no	
Programa	de	Monitoramento	da	Qualidade	do	Ar.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Material particulado
Termo utilizado para uma mistura de partículas sólidas e gotas de líquidos 
encontrados na atmosfera, tendo origem em fontes naturais e artificiais. Dentre 
as fontes naturais podemos citar as poeiras espalhadas pelo vento. Como fontes  
artificiais temos os motores de veículos, as caldeiras industriais ou a fumaça do 
cigarro.

Gases de combustão
Gás produzido pela queima de combustíveis (gasolina, óleo diesel,  gás, álcool, 
entre outros) dos veículos e equipamentos a serem utilizados nas obras da 
Usina.  Os referidos gases são emitidos pelo escapamento de todos os veículos e 
equipamentos que possuem motores à combustão interna.

Saiba mais
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Impacto Possível	alteração	do	microclima

Descrição

A	formação	do	reservatório	poderá	propiciar	leves	alterações	em	alguns	parâmetros	
meteorológicos,	podendo	dessa	forma	causar	pequeno	efeito	sobre	variáveis	climáticas,	
como	a	umidade	relativa	do	ar	e	a	temperatura,	restritas	ao	entorno	do	reservatório.	No	
entanto,	não	são	esperadas	mudanças	significativas	devido	à	formação	do	lago.

Fase	de	
Ocorrência Operação

Natureza Negativa
Localização AII
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Baixa

Medida	
proposta

O	monitoramento	de	longo	prazo	permite	quantificar	as	alterações	e	auxiliar	na	
proposição	de	soluções	alternativas.	Recomenda-se	a	implantação	de	estações	
meteorológicas	manuais,	em	local	de	fácil	acesso,	para	permitir	um	constante	
acompanhamento	de	seus	equipamentos,	devendo	se	situar	em	local	livre	de	obstáculos	
e	o	mais	próximo	possível	do	empreendimento.	As	medidas	fazem	parte	do	Programa	de	
Monitoramento	Climatológico.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Áreas terraplenadas
Áreas que passaram pelo processo de terraplenagem, que movimenta a terra 
em uma determinada área, com o objetivo de ajustar o relevo do terreno para 
implantação de execução de obras civis.

Talude
Inclinação na superfície lateral de um aterro, de um muro ou de qualquer obra. 

Saiba mais

Impacto Alterações	do	relevo	devido	às	obras,	erosões	e	movimentos	de	massa	consequentes

Descrição

Com	a	construção	da	barragem,	vias	de	acesso	e	instalações,	o	relevo	será	modificado.	
Haverão	escavações,	transportes	e	acumulações	de	terra	e	fragmentos	de	rocha.	
Algumas	áreas	serão	terraplenadas	para	alojamentos,	canteiro	de	obras,	pátios	de	
estacionamento;	outras	serão	aterradas	com	bota-fora	e	bota-espera;	outras	fornecerão	
materiais	para	a	construção	como	solos	e	rochas.	Em	todos	esses	locais	a	alteração	do	
relevo	poderá	ocasionar	a	instabilidade	de	taludes	e,	consequentemente,	movimentos	de	
massa	(escorregamentos,	queda	de	blocos	e	corridas	de	terra).

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Média

Medida	
proposta

Deverão	ser	evitadas	áreas	de	alto	potencial	a	movimentos	de	massa	e	erosão	para	a	
instalação	das	estruturas	de	apoio	às	obras	e	de	obtenção	de	materiais	de	construção,	
ou	mesmo	de	vias	de	acesso.	Quando	tal	situação	não	puder	ser	evitada,	deverá	ser	
executado	o	Programa	de	Prevenção	e	Monitoramento	de	Erosões	e	Movimentos	
de	Massa,	visando	à	adoção	de	medidas	que	impeçam	a	ocorrência	de	erosões	e	
movimentação	de	massas	e	o	monitoramento	dos	efeitos	sobre	a	estabilidade	dos	taludes	
ocasionados	pelas	obras	de	implantação	do	empreendimento.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

134 / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA Relatório de Impacto Ambiental - RIMA  / 135



Impacto Escorregamentos	nas	encostas	do	reservatório

Descrição

Com	o	enchimento	do	reservatório	poderão	ocorrer	escorregamentos	das	encostas	devido	
ao	alagamento	de	áreas	rochosas	e	paredes	arenosas	sujeitas	à	erosão	provocada	pelas	
ondas.	Essa	situação	ocorrerá	no	eixo	da	barragem	e	ao	longo	da	área	de	ocupação	do	
reservatório,	sobre	as	rochas	da	formação	Xambioá.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA	e	AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Provável
Importância Média

Medida	
proposta

Deverá	ser	realizado	o	monitoramento	dos	taludes	em	rocha	durante	e	após	o	enchimento	do	
reservatório,	de	modo	a	prever	escorregamentos	que	possam	comprometer	o	reservatório	ou	as	
comunidades	ribeirinhas	que	passariam	a	habitar	em	áreas	de	risco.	As	encostas	que	circundam	
o	reservatório	onde	já	ocorreram	escorregamentos	devem	ser	avaliadas	detalhadamente,	
procurando	estabelecer	contenções	adequadas	para	cada	caso.	As	medidas	propostas	estão	no	
Programa	de	Prevenção	e	Monitoramento	de	Erosões	e	Movimentos	de	Massa.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Impacto Ocorrência	de	sismos	induzidos	pela	formação	do	reservatório
Descrição Poderão	ocorrer	pequenos	sismos	(tremores	de	terra	sensíveis)	relacionados	à	

concentração	de	estruturas	geológicas	na	região	de	Xambioá,	próximas	à	área	do	
aproveitamento	hidrelétrico.	Sismos	induzidos	ocorrem	pelo	alívio	de	forças	das	camadas	
internas	do	subsolo	em	consequência	do	peso	da	água	do	reservatório.	A	subida	do	nível	
da	água	(que	induz	o	sismo),	devido	ao	enchimento	do	reservatório	do	AHE	Santa	Isabel,	
corresponde	aproximadamente	às	cotas	atuais	de	cheias	do	rio	Araguaia.
Se	tivessem	que	ocorrer	sismos	induzidos	por	este	motivo,	provavelmente	já	teriam	
ocorrido.	Porém	a	pressão	exercida	nas	rochas	e	estruturas	pelo	futuro	reservatório	
será	permanente,	diferente	das	cheias	ocasionais.	Além	disso,	estruturas	geológicas	
como	falhas	e	linhas	regionais	de	fraturas	nas	rochas	do	subsolo,	que	cortam	ou	têm	
ramificações	na	área	de	influência	indireta	do	AHE	Santa	Isabel,	apresentam	alguma	
possibilidade	de	ocorrerem	sismos	induzidos	de	baixa	intensidade.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização AII
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Provável
Importância Baixa
Medida	
proposta

O	projeto	estrutural	da	barragem	deve	prever	resistência	para	sismos	de	intensidade	que	
ocorrem	na	área,	bem	como	a	instalação	de	sismógrafo	na	área	do	AHE	Santa	Isabel,	
para	ajudar	no	monitoramento	sismológico	local	e	regional,	que	deverá	ser	feito	antes,	
durante	e	após	o	enchimento	do	lago.	Estas	medidas	propostas	estão	relacionadas	ao	
Programa	de	Monitoramento	das	Condições	Sismológicas.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
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Impacto Supressão	de	áreas	com	direito	minerário
Descrição O	enchimento	do	reservatório	causará	interferências	em	áreas	sobre	as	quais	pessoas	têm	

direitos	minerários	adquiridos	por	meio	de	concessão,	ou	em	fase	de	pesquisa	de	jazidas,	
podendo	causar	perdas	para	os	titulares	de	direitos	ou	instalações	de	exploração,	bem	
como	limitação	da	exploração	dos	recursos	da	região.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Média
Medida	
proposta

Deverá	ser	verificado	o	valor	econômico	das	áreas	passíveis	de	supressão	e	definição	de	
critérios	para	compensação	das	perdas	potenciais.	Sabe-se,	no	entanto,	que	mesmo	em	
fase	de	pesquisa,	a	exploração	dos	bens	minerais	ocorre	em	menor	escala.
Dessa	forma,	como	são	explorações	dentro	no	leito	do	rio,	é	possível	que	com	
equipamentos	mais	potentes	essas	minerações	possam	continuar	existindo	em	conjunto	
com	o	reservatório.	Caso	isso	não	seja	possível,	as	áreas	em	que	a	exploração	já	acontece	
deverão	ser	suspensas,	procurando	recuperá-las	de	eventuais	danos	ambientais	que	
estejam	ocorrendo,	bem	como	compensar	os	detentores	das	concessões	das	perdas	
potenciais.	As	medidas	para	mitigação	desse	impacto	estão	descritas	no	Programa	de	
Gestão	das	Interferências	Minerárias.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Submersão	permanente	de	cavernas,	de	cavernas	periodicamente	inundadas	e	do	
perímetro	de	proteção.

Descrição

Do	total	de	20	cavernas	localizadas	na	ADA,	nove	delas	possuem	dinâmica	em	ambiente	
vadoso	(vazios	preenchidos	por	ar)	e	destas,	sete	serão	submersas	permanentemente	
após	o	enchimento	do	reservatório.	As	cavernas	Macacos	e	Remanso	dos	Botos	não	serão	
submersas,	mas	terão	o	seu	perímetro	de	proteção	legal,	de	250	metros,	parcialmente	
abrangidos	pelo	enchimento	do	reservatório,	embora	existam	indícios	de	que	essa	
alteração	não	provocará	mudanças	na	dinâmica	evolutiva	destas	cavernas.
Outras	onze	cavernas	existentes	na	ADA,	localizadas	na	calha	de	drenagem	ou	em	
porções	rebaixadas	na	margem	do	rio	Araguaia,	já	sofrem	inundações	parciais		ou	
totais	periódicas	nos	períodos	de	enchentes	do	rio.	Ou	seja,	a	dinâmica	natural	de	
evolução	dessas	cavernas	está	associada	à	submersão	periódica.	Com	o	enchimento	do	
reservatório,	essa	condição	de	submersão	passará	a	ser	permanente.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

O	Programa	de	Estudos	Espeleológicos	Complementares	prevê	o	registro	cartográfico	de	
precisão	e	registro	fotográfico	de	detalhe.	Além	disso,	será	feito	o	resgate	de	material	
geológico,	registro	e	descrição	do	mesmo	e	armazenamento	em	coleções	ou	museus	de	
acesso	público	e	com	curadoria	comprovada.
Serão	feitos	ainda	estudos	sobre	a	viabilidade	de	resgate	da	fauna	presente	nas	
cavernas.	Esta	possibilidade	será	verificada	durante	os	estudos	de	bioespeleologia,	ramo	
da	biologia	que	se	dedica	ao	estudo	dos	seres	vivos	que	ocorrem	no	ecossistema	das	
cavernas.
Nas	cavernas	que	terão	apenas	o	perímetro	de	proteção	inundadas,	será	realizado	
o	monitoramento	periódico	de	aspectos	físicos	e	biológicos,	após	enchimento	do	
reservatório,	no	qual	especialistas	farão	a	averiguação	de	possíveis	alterações	em	relação	
a	atributos	físicos	e	biológicos.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo
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Medida	
proposta

Impacto Ocupação	de	áreas	para	a	formação	do	reservatório

Descrição

A	formação	do	lago	do	AHE	Santa	Isabel	abrangerá	áreas	que	atualmente	não	se	
encontram	submersas,	além	de	aumentar	a	frequência	de	inundação	em	áreas	
atualmente	alagadas	somente	em	períodos	de	cheias.
Os	resultados	indicam	uma	elevação	na	cota	do	nível	d’água	que	chegará	a	afetar	
parcialmente	a	orla	das	cidades	de	São	Geraldo	do	Araguaia	(PA),	Xambioá	(TO)	e	
Araguanã	(TO).	Também	verifica-se	que	ocorrerá	a	incorporação	de	áreas	rurais	ao	
reservatório:	algumas	propriedades	com	uso	agrícola	e	também	algumas	das	praias		e	
ilhas	utilizadas	para	atividades	de	pecuária,	e	de	turismo	e	lazer	nas	temporadas	de	
verão.	Todas	as	praias	situadas	abaixo	da	cota	125	serão	permanentemente	inundadas.
Propriedades	urbanas	e	rurais	serão	total	ou	parcialmente	atingidas,	requerendo	que	seus	
ocupantes	sejam	remanejados	para	a	área	remanescente	ou	outra	propriedade.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA

Temporalidade 	

Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Este	é	um	efeito	típico	desse	tipo	de	empreendimento	e	não	há	como	ser	evitado,	pois	
a	formação	do	reservatório	constitui-se	na	essência	de	um	empreendimento	dessa	
natureza.	Para	fazer	frente	ao	impactos,	serão	executados	dois	programas	principais:	
o	Programa	de	Enchimento	do	Reservatório	do	AHE	Santa	Isabel	e	o	Programa	de	
Conservação	e	Uso	do	Entorno	do	Reservatório	(Pacuera).
O	controle	da	extensão	da	ocupação	será	feito	por	meio	do	monitoramento	da	formação	
do	reservatório,	o	que	pode	ser	efetuado	pela	instalação	de	linígrafos	(réguas)	para	
leitura	dos	níves	de	água	alcançados	na	fase	de	enchimento	do	reservatório	e	posterior	
operação	da	usina.
O	monitoramento	dos	níveis	d’água	no	reservatório	ganha	importância	estratégica	
nas	áreas	urbanas	dos	três	municípios	com	sedes	urbanas	atingidas	pelo	futuro	lago.	
Também	é	importante	intensificar	o	monitoramento	na	ocasião	do	enchimento	do	
reservatório	e	nas	épocas	de	cheias	do	rio	Araguaia.
Outra	medida	importante	para	controlar	esta	interferência	é	a	elaboração	de	um	
zoneamento	de	usos	para	o	futuro	lago	e	seu	entorno,	por	meio	do	Pacuera,	onde	
estarão	definidas	as	áreas	do	reservatório	que	podem	ser	utilizadas	pela	população	para	
diversos	fins,	como	lazer	e	navegação,	por	exemplo,	e	as	áreas	de	uso	restrito,	por	se	
configurarem	como	zonas	de	segurança	das	estruturas	hidráulicas	do	empreendimento.
As	medidas	relacionadas	a	ações	de	segurança	durante	o	enchimento	devem	ser	
previstas	e	detalhadas	no	âmbito	do	Programa	de	Enchimento	do	Reservatório	do	AHE	
Santa	Isabel.

Impacto Ocupação	de	áreas	para	a	formação	do	reservatório

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Com	relação	às	interferências	sobre	as	praias	da	região,	como	medida	compensatória,	
propôs-se	a	elevação	do	nível	da	areia	das	praias	existentes	e	utilização	de	ilhas	e	
bancos	de	areia	como	base	para	a	implantação	das	novas	praias.	O	aumento	do	nível	
das	praias	poderá	ser	realizado	com	a	utilização	da	areia	do	próprio	rio,	com	a	dragagem	
de	bancos	submersos	nas	proximidades	das	praias,	ou	por	transporte	rodoviário	a	partir	
de	jazidas	encontradas	na	área,	adotando-se	cuidados	para	repor	o	material	sedimentar	
com	qualidade	e	características	similares	às	existentes	atualmente.	A	localização	das	
novas	praias	deverá	ser	estudada	em	termos	de	pontos	estratégicos	para	o	turismo	
regional	e	pela	facilidade	de	acesso	e	em	locais	estáveis,	ou	seja,	em	áreas	com	potencial	
reduzido	de	erosão.	Essas	medidas	fazem	parte	do	Programa	de	Monitoramento	das	
Praias.
As	medidas	de	caráter	socioeconômico,	referente	às	interferências	geradas	pelo	
enchimento	do	reservatório	e	consequente	submersão	de	praias	e	ilhas	fluviais,	
reduzindo	os	pontos	de	atratividade	turística	da	região,	são	descritas	no	Programa	de	
Fomento	ao	Turismo	e	do	Lazer	na	Área	do	Reservatório	do	AHE	Santa	Isabel,	de	caráter	
compensatório	e	eficácia	alta.	Serão	feitos	estudos	para	a	localização	e	reposição	de	
praias	permanentes,	dotadas	da	infraestrutura	necessária	para	compensar	a	perda	de	
praias	temporárias	pelo	efeito	de	estabilização	do	nível	de	água	do	rio	Araguaia.	Serão	
desenvolvidos	programas	para	preparo	da	população	para	melhor	receptividade	e	renda	
e	para	incentivar	a	atração	de	turistas	para	a	região,	em	vista	da	nova	característica	das	
praias	a	serem	repostas.
Para	compensar	os	efeitos	do	empreendimento	sobre	as	infraestruturas	locais	e	
propriedades,	será	executado	o	Programa	de	Recomposição	e	Manutenção	da	
Infraestrutura	Atingida,	contemplando	medidas	de	recomposição	e	manutenção	da	
infraestrutura	viária	e	hidroviária	afetada	pelas	obras	em	áreas	urbanas	e	rurais,	
e	recomposição	das	áreas	de	atracadouro,	melhoria	da	segurança	e	sinalização	
fluvial.	Também	será	executado	o	Programa	de	Aquisição	de	Áreas	e	Transferência	
de	População,	cujo	objetivo	é	o	de	viabilizar	o	comum	acordo	entre	o	empreendedor	
e	proprietários,	estabelecendo	as	garantias	para	que	os	atingidos	pela	formação	do	
reservatório	tenham	condições	de	optar	entre	as	alternativas	possíveis,	por	aquela	que	
melhor	atender	suas	necessidades.
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Impacto Restrição	de	usos	da	água

Descrição

Durante	o	enchimento	do	reservatório	será	necessário	limitar	alguns	usos	na	área	do	
reservatório	e	à	jusante	do	mesmo	por	questões	de	segurança.	Na	área	do	reservatório,	
acima	do	barramento,	deve	haver	restrição	a	usos	da	água	por	questões	de	segurança,	
uma	vez	que	o	nível	d’água	estará	se	elevando	rapidamente.	Para	o	trecho	após	o	
barramento,	a	restrição	de	usos	pode	ocorrer	pela	redução	da	vazão	de	jusante,	que	
objetiva	o	enchimento	do	reservatório.	As	restrições	de	usos	da	água	serão	mais	intensas	
quanto	mais	próximas	ao	local	do	barramento.	A	proporção	que	o	rio	Araguaia	vai	
ganhando	a	contribuição	de	seus	afluentes,	tal	interferência	vai	sendo	amenizada	e	até	
mesmo	não	percebida.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento	e	Operação

Natureza Negativo
Localização AII
Temporalidade
Reversibilidade Reversível
Ocorrência Provável
Importância Baixa	na	fase	de	enchimento	e	média	na	fase	de	operação

Medida	
proposta

Para	mitigar	este	efeito	no	trecho	após	o	barramento,	deve-se	manter	uma	vazão		
que	garanta	o	atendimento	dos	usos	verificados.	Ressalta-se	que	essa	mesma	vazão	
remanescente	deve	garantir	a	manutenção	dos	ecossistemas	aquáticos	existentes	nesse	
trecho	e	a	manutenção	dos	padrões	de	qualidade	das	águas	ali	verificados	anteriormente	
à	implantação	do	reservatório.
Para	o	trecho	acima	do	barramento,	faz-se	necessário	que	o	Programa	de	Comunicação	
Social	seja	efetivo	ao	avisar	a	comunidade	local	a	respeito	da	operação	de	enchimento,	
para	evitar	que	usuários	da	água	sejam	surpreendidos	pela	subida	das	águas	e	possam	se	
envolver	em	acidentes.
As	medidas	relacionadas	às	ações	de	segurança,	aviso	e	sinalização	de	restrições	de	uso	
durante	o	enchimento	são	previstas	e	detalhadas	no	âmbito	do	Programa	de	Enchimento.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Perda	de	praias

Descrição

Com	a	formação	do	reservatório	são	esperados	impactos	imediatos,	mas	também	de	
longo	prazo	em	praias	da	região.	Todas	as	praias	situadas	no	estirão	do	reservatório,	
abaixo	da	cota	125	m,	serão	submersas	de	forma	permanente,	a	partir	do	início	do	seu	
enchimento.	As	praias	também	poderão	ter	o	perfil	alterado	pela	ação	da	erosão	do	rio	
sobre	as	margens.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Como	medidas	de	recuperação	das	praias,	em	algumas	situações,	poderá	ser	elevado	o	
nível	da	areia	das	praias	existentes	e	utilização	de	ilhas	e	bancos	de	areia	como	base	para	
a	implementação	de	novas	praias.	O	aumento	do	nível	das	praias	poderá	ser	realizado	
com	a	utilização	da	areia	do	próprio	rio,	com	a	dragagem	(cavar	para	extrair	as	terras	
de	um	terreno)	de	bancos	submersos	nas	proximidades	das	praias	ou	por	transporte	
rodoviário	a	partir	de	jazidas	encontradas	na	área.	Cuidados	deverão	ser	tomados	para	
repor	o	material	sedimentar	com	qualidade	e	características	similares	às	existentes	
atualmente.
A	localização	das	novas	praias	deverá	ser	estudada	em	termos	de	pontos	estratégicos	
para	o	turismo	regional	e	pela	facilidade	de	acesso	e	em	locais	estáveis,	ou	seja,	em	áreas	
com	potencial	reduzido	de	erosão.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
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Impacto Alteração	na	qualidade	da	água	pela	implantação	do	reservatório

Descrição

A	formação	do	reservatório	trará	como	consequência	a	transformação	de	um	ambiente	
lótico	(águas	correntes,	movimentadas)	em	semi-lêntico	(águas	pouco	correntes	e	
pouco	movimentadas),	com	redução	da	velocidade	da	corrente	na	área	do	reservatório,	
permitindo	a	deposição/sedimentação	do	material	particulado	em	suspensão	na	água.	
A	gradual	decomposição	do	material	vegetal	que	ficou	submerso	produzirá	um	leve	
aumento	da	DBO	(Demanda	Bioquímica	de	Oxigênio)	em	relação	aos	valores	observados	
na	fase	rio	e	uma	maior	disponibilidade	de	nutrientes	dissolvidos	na	água	do	rio.

Fase	de	
Ocorrência Operação

Natureza Negativa
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Média

Medida	
proposta

Monitoramento	da	qualidade	da	água	pela	execução	do	Programa	de	Qualidade	da	Água	
e	Limnologia.	Execução	do	Programa	de	Supressão	de	Vegetação	e	limpeza	da	área	do	
futuro	reservatório.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Impacto Alteração	na	concentração	de	oxigênio	dissolvido	e	nas	quantidades	de	materiais	em	
suspensão	nas	águas	dos	cursos	de	água

Descrição

Este	efeito	poderá	ser	decorrente	das	atividades	de	implantação	de	infraestruturas	
de	apoio	à	obra	principal,	como	abertura	de	acessos,	instalação	do	canteiro	de	obras,	
construção	de	ensecadeiras,	desvio	do	curso	do	rio,	escavações,	limpeza	das	áreas	a	
serem	ocupadas,	dentre	outras,	que	poderão	transportar	material	(terra,	pedra	e	rochas)	
para	os	cursos	de	água	da	região,	com	o	consequente	aumento	nos	teores	de	materiais	
em	suspensão	nos	mesmos,	tanto	orgânicos	como	inorgânicos.
Com	isso,	poderá	ocorrer	algum	efeito	na	qualidade	da	água	dos	rios	da	região	do	
canteiro	de	obras,	como	a	redução	da	quantidade	de	oxigênio	disponível	na	água	e	o	
aumento	da	turbidez.	Entretanto,	em	virtude	do	grande	volume	de	água	do	rio,	ocorrerá	
a	diluição	desses	materiais	e	não	são	previstas	alterações	significativas	nos	níveis	de	
turbidez	e	oxigênio	nas	águas	do	rio	Araguaia.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização ADA	e	AID
Temporalidade 	
Reversibilidade Reversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Implantação	de	sistemas	de	contenção	do	material	particulado	para	o	curso	dos	rios	
durante	a	execução	das	obras	de	construção	e	demais	providências	a	serem	tomadas	
para	corrigir	as	interferências	decorrentes	dos	processos	erosivos	do	solo.	Implantação	do	
Programa	de	Qualidade	da	Água	e	Limnologia.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Turbidez
Grau da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa quantidade de água, 
conferindo uma aparência turva à mesma.

Oxigênio Dissolvido
Quantidade de oxigênio que a água dos rios absorve da atmosfera, mantendo-o dissolvido 
em suas águas. Este oxigênio é essencial para garantir a respiração dos organismos 
aquáticos como os peixes.

Saiba mais
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Interferências	no	Meio	Biótico

Impacto Supressão	da	vegetação	para	implantação	da	infraestrutura	de	apoio

Descrição

Na	fase	de	implantação	do	empreendimento,	a	vegetação	será	retirada	para	a	abertura	
de	vias	de	acesso	e	linhas	de	baixa	tensão,	direcionadas	à	área	do	canteiro	de	obras	e	
limpeza	das	áreas	destinadas	efetivamente	à	implantação	das	estruturas	deste	canteiro,	
e	por	intervenções	em	áreas	de	empréstimos	e	bota-fora	(de	materiais).	A	definição	
do	projeto	prevê	a	instalação	do	canteiro	de	obras	na	margem	direita	do	rio	Araguaia,	
em	áreas	onde	predominam	áreas	de	Florestas	Abertas	Submontanas	e	Aluviais,	com	
evidentes	sinais	de	alterações	anteriores.	Segundo	dados	preliminares	do	projeto,	a	
retirada	de	formações	florestais	em	diversos	estágios,	necessária	à	implantação	da	
infraestrutura	de	apoio,	será	de	153	hectares	e	pode	contribuir	para	o	processo	de	
redução	de	hábitats	e	de	fragmentação	dos	ambientes	naturais,	principalmente	quando	
associada	à	abertura	ou	melhorias	de	caminhos	e	acessos	à	área	das	obras,	bem	como	
linhas	de	transmissão	que	atravessem	ambientes	florestados.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Reversível,	porém	também	pode	ser	irreversível	em	algumas	áreas.
Ocorrência Certa
Importância Média

Medida	
proposta

A	implantação	de	um	Projeto	de	Supressão	da	Vegetação	da	Bacia	de	Acumulação	pode	
minimizar	as	intervenções	sobre	as	formações	florestais,	delimitando,	com	precisão	as	
áreas	que	serão	desmatadas,	enquanto	o	Programa	de	Recuperação	de	Áreas	Degradadas	
tem	características	corretivas	de	acertar	a	superfície	e	repor	a	vegetação	em	áreas	que	
foram	degradadas	pelas	obras	localizadas	fora	da	área	que	formará	o	futuro	reservatório.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Supressão	da	vegetação	para	formação	do	reservatório
Descrição A	preparação	da	área	que	será	ocupada	pela	formação	do	futuro	reservatório	exigirá	a	

supressão	(remoção	da	vegetação	ou	desmatamento)	de	áreas	atualmente	cobertas	por	
florestas	densas,	florestas	abertas,	formações	de	cerrados,	e	áreas	mais	antropizadas,	
nas	quais	se	incluem	pastagens	e	pequenas	manchas	pouco	representativas	de	áreas	
agrícolas.	A	supressão	faz-se	necessária	para	garantir	a	qualidade	de	água	do	futuro	
reservatório,	que	poderia	ser	afetada	pelo	apodrecimento	do	material	orgânico,	se	
deixado	no	fundo	do	reservatório.	Esse	programa	também	é	realizado	para	permitir	o	
aproveitamento	da	madeira	extraída	da	área.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta
Medida	
proposta

Para	promover	a	mitigação	e	também	a	compensação	desse	impacto	são	propostos	os	
Programas	de	Revegetação	da	Área	de	Preservação	Permanente	nas	margens	do	futuro	
reservatório	e	o	Programa	de	Compensação	Ambiental	–	Unidades	de	Conservação,	
que	consiste	no	investimento	de	0,5%	do	valor	do	empreendimento	em	Unidades	de	
Conservação.
Além	desses	programas,	é	proposto	para	as	fases	de	supressão	da	vegetação	e	
enchimento	do	reservatório,	trabalhos	de	coleta	de	germoplasmas	(Programa	de	Coleta	
de	Sementes	e	Formação	de	Viveiros	de	Mudas	de	Plantas),	voltados	à	coleta	de	estacas	
e	sementes	de	plantas,	para	permitir	a	formação	de	viveiros	para	a	reprodução	dessas	
espécies	e	seu	futuro	plantio	na	região.
Ainda	deverá	ser	executado	o	Projeto	de	Supressão	da	Vegetação	da	Bacia	de	
Acumulação,	que	pode	minimizar	as	intervenções	sobre	as	formações	florestais,	
delimitando,	com	precisão,	as	áreas	que	serão	desmatadas.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Germoplasmas
São instalações formadas por laboratório para triagem, preparação e conservação de 
sementes de plantas e outros materiais vegetais coletados nas áreas do empreendimento, 
que permitirão a produção de mudas, com o mesmo material genético original das áreas 
que formarão o reservatório, permitindo a reprodução de mudas por meio de viveiros 
e a recuperação de áreas degradas com o uso de mudas de plantas nativas da região. 
Os chamados “Bancos de Germoplasma” garantem a perpetuação das espécies e a sua 
reprodução por tempo indeterminado.

Saiba mais
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Impacto Perda	de	área	em	unidades	de	conservação

Descrição

Na	fase	de	enchimento,	constatou-se	que	cinco	unidades	de	conservação	terão	como	
impacto	a	perda	de	área.	São	elas:
•	Área	de	Proteção	Ambiental	São	Geraldo	do	Araguaia;
•	Parque	Estadual	da	Serra	dos	Martírios/Andorinhas;
•	Área	de	Proteção	Ambiental	Lago	de	Santa	Isabel;
•	Parque	Municipal	de	Meio	Ambiente	de	Piçarra;
•	Área	de	Proteção	Ambiental	de	Piçarra.
A	ocorrência	de	perda	de	área	em	Unidades	de	Conservação	refletirá	na	supressão	da	vegetação	
nativa,	na	fragmentação	de	ambientes	(efeito	borda)	e	perda	de	hábitats	para	a	fauna.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Para	que	esse	impacto	seja	compensado,	propõe-se	a	execução	do	Programa	de	
Desafetação	e	Compensação	por	perda	de	área	em	Unidades	de	Conservação,	Programa	
de	Revegetação	da	Área	de	Preservação	Permanente	e	o	Programa	de	Compensação	
Ambiental	-	Unidades	de	Conservação.

Impacto Perda	de	área	em	áreas	prioritárias	para	a	conservação
Descrição A	formação	do	reservatório	afetará	três	áreas	prioritárias	para	a	conservação,	abaixo	

relacionadas,	refletindo	na	supressão	da	vegetação	nativa,	na	fragmentação	de	
ambientes	(efeito	borda)	e	perda	de	hábitats	para	a	fauna.
•	Baixo	Araguaia	(AM	114);
•	Barreira	Branca	(CE	235);
•	Área	de	Proteção	Ambiental	Barreira	Branca	(AM	832).

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta
Medida	
proposta

Para	que	esse	impacto	seja	compensado,	as	medidas	são	aquelas	propostas	no	Programa	de	
Revegetação	da	Área	de	Preservação	Permanente.	O	referido	programa	terá	como	finalidade	
revegetar	a	faixa	ciliar	através	do	plantio	de	espécies	nativas	e	pela	condução	da	regeneração	
natural.	Tal	programa	será	efetivo	para	compensar	a	fragmentação	e	perda	de	hábitat.	Também	
deverá	ser	executado	o	Programa	de	Compensação	Ambiental	-	Unidades	de	Conservação.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Perda	de	hábitat	para	a	fauna

Descrição

A	redução	de	ambientes	terrestres	devido	à	ocupação	de	áreas	para	a	formação	do	
reservatório	poderá	reduzir	a	população	de	diversas	espécies	existentes	na	ADA	do	
empreendimento,	representando	uma	diminuição	da	área	potencial	de	distribuição	
geográfica	dessas	espécies,	o	que	pode	ser	insignificante	para	aquelas	abundantes	de	
ampla	distribuição,	porém	de	importância	crescente,	quanto	menor	a	distribuição	da	
espécie.	Ações	auxiliares	como	instalação	do	canteiro	de	obras,	abertura	de	acessos,	
áreas	de	empréstimo	e	bota-fora,	aterros	e	desvio	do	rio	também	causarão	remoção	
de	vegetação	e	perda	de	hábitat	localizado	para	fauna.	Essa	perda	poderá	até	reduzir	
algumas	populações,	não	havendo	o	risco	de	causar	o	desaparecimento	das	mesmas	
devido	à	pequena	escala	em	que	ocorre.	As	áreas	perturbadas	e	bordas	resultantes	
deverão	causar	aumento	de	populações	de	espécies	oportunistas.
Esse	impacto	de	perda	de	hábitat	ocorrerá	para	todos	os	grupos	da	fauna	terrestre.	É	
de	se	esperar	a	continuidade	dos	efeitos	deste	impacto,	porém	em	menor	intensidade,	
também	na	fase	de	operação	do	empreendimento,	mas	será	atenuado	pela	implantação	
dos	programas	de	proteção	da	flora	e	da	fauna.

Fase	de	
Ocorrência Implantação,	Enchimento	e	Operação

Natureza Negativo
Localização ADA	e	AID	nas	fases	de	implantação	e	enchimento	e	AID	e	AII	na	fase	de	operação.
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta	nas	fases	de	implantação	e	enchimento	e	média	na	fase	de	operação

Medida	
proposta

Serão	tomadas	as	seguintes	medidas:	Seleção	de	áreas	já	degradadas	para	instalação	
de	canteiro	de	obras,	alojamento	dos	trabalhadores,	etc.;	Aumento	da	fiscalização;	
Resgate	da	fauna	durante	a	execução	da	supressão	de	vegetação	e	implantação	das	
infraestruturas	relacionadas	à	obra;	Proteção	do	solo	e	recuperação	da	vegetação;	
Recuperação	de	áreas	degradadas	e	das	áreas	utilizadas	durante	a	construção	do	
empreendimento;	Reposição	Florestal	com	ênfase	na	criação	de	corredores	ecológicos;	
Dar	apoio	a	investimentos	em	áreas	legalmente	protegidas;	E	implantação	de	programas	
de	monitoramento	da	fauna	na	região	do	empreendimento.	
Deverão	ser	executados	os	seguintes	programas	ambientais:	Programa	Ambiental	
da	Construção	–	PAC;	Programa	de	Monitoramento	de	Fauna	Terrestre;	Programa	
de	Resgate	e	Salvamento	Científico	da	Fauna;	Programa	de	Recuperação	de	Áreas	
Degradadas;	Programa	de	Prevenção	e	Monitoramento	de	Erosões	e	Movimentos	
de	Massa;	Programa	de	Educação	Ambiental;	Programa	de	Revegetação	da	Área	
de	Preservação	Permanente	e	Programa	de	Compensação	Ambiental	–	Unidades	de	
Conservação.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

148 / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA Relatório de Impacto Ambiental - RIMA  / 149



Impacto Diminuição	populacional	devido	ao	aumento	do	número	de	animais	caçados,	capturados	
e/ou	mortos	por	pessoas	atraídas	pelo	empreendimento

Descrição

Quando	os	animais	se	deslocarem	de	seu	hábitat	natural	pela	perda	de	ambiente	na	fase	
de	construção	e	enchimento	do	reservatório,	se	tornarão	alvos	mais	fáceis	para	a	caça.	
Um	número	maior	de	pessoas	circulando	na	região	do	empreendimento	pode	aumentar	
essa	atividade	oportunista.

Fase	de	
Ocorrência Implantação	e	Operação

Natureza Negativo
Localização ADA	e	AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Média

Medida	
proposta

Implantação	do	Programa	de	Educação	Ambiental	para	a	população	e	trabalhadores	da	
obra;	Aproveitamento	científico	das	apreensões	de	caça	realizadas,	visando	ao	aumento	
do	conhecimento	da	fauna	da	região	e	sua	relação	com	a	população;	e	aumento	da	
fiscalização,	através	da	execução	do	Programa	de	Monitoramento	da	Fauna	Terrestre.

Impacto Redução	da	disponibilidade	de	hábitat	para	avifauna	aquática

Descrição

A	submersão	temporária	ou	permanente	de	praias	e	ilhas	existentes	na	área	diretamente	
afetada	pelo	empreendimento	provocará	a	redução	de	ambientes	propícios	para	a	
avifauna	migratória,	que	depende	das	ilhas	e	praias	do	rio	Araguaia	para	alimentação	
durante	o	período	de	invernada.	Algumas		espécies	migratórias	também	usam	as	ilhas	e	
praias	para	reprodução	e	a	avifauna	ribeirinha	entre	as	quais	se	incluem	as	duas	espécies	
ameaçadas:	o	jacú-de-barriga-vermelha	(Penelope	ochrogaster)	e	o	chororó-de-goiás	
(Cercromaca	ferdinandi).

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade 	
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Reposição	de	praias	e	o	potencial	surgimento	de	novas	praias	e	ilhas	pela	acomodação	
do	movimento	de	sedimentos	do	rio;	investimentos	e	apoio	para	a	conservação	e	
ampliação	de	áreas	legalmente	protegidas;	implantação	do	Programa	de	Monitoramento	
de	Espécies	Ameaçadas	e	da	Avifauna	Migratória	na	região	do	empreendimento.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Fragmentação	do	ambiente	aquático
Descrição A	implantação	da	barragem	criará	um	ambiente	semilêntico	compartimentalizado	

para	as	espécies	de	mamíferos	semiaquáticos,	pois	a	estrutura	física	das	barragens	é	
intransponível	para	elas,	prejudicando	a	troca	de	genes	entre	os	indivíduos	da	população,	
que	passariam	a	constituir	subpopulações.	No	entanto,	a	corredeira	hoje	existente	
também	pode	atuar	como	uma	barreira	natural	para	essas	espécies.	Dentre	as	espécies	
semiaquáticas	com	ocorrência	na	ADA	e	AID	do	AHE	Santa	Isabel,	a	mais	afetada	por	
essa	quebra	de	fluxo	gênico	seria	a	ariranha,	Pteronura	brasiliensis.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta
Medida	
proposta

Implantação	do	Programa	de	Pesquisa	e	Monitoramento	dos	Mamíferos	Semiaquáticos:	
Ariranha	(Pteronura	brasiliensis)	e	Lontra	(Lontra	longicaudis).
Esses	programas	constituem-se	em	importantes	medidas	para	compensar	as	
interferências	ambientais	causadas	pelo	empreendimento,	com	um	aumento	do	
conhecimento	da	biologia	e	ecologia	básicas	das	espécies,	bem	como	suas	relações	com	
os	impactos	ambientais	do	empreendimento	hidrelétrico.	Esse	programa	também	objetiva	
o	favorecimento	da	conservação	da	fauna	local	e	possibilita	a	detecção	de	alterações	da	
composição	da	população.	A	eficiência	esperada	para	essa	medida	é	alta,	com	aumento	
do	conhecimento	da	fauna	da	região	do	empreendimento.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Genes
Elemento que determina a herança de características de aspectos e funções que são 
passadas de pai para filho (entre gerações), que faz com que indivíduos da mesma espécie 
tenham aspecto, comportamento e aparências parecidas, quando pertencentes a uma 
mesma família e /ou a uma mesma espécie.

Saiba mais

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
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Impacto Aumento	da	população	de	mosquitos,	potenciais	vetores	de	doenças

Descrição

As	populações	de	mosquitos,	que	caso	infectados	podem	tornar-se	vetores	ou	portadores	de	
doenças,	poderão	sofrer	um	aumento	em	consequência	do	surgimento	de	novos	criadouros	e/ou	
ampliação	dos	já	existentes.	A	formação	de	poças	de	água	em	novas	áreas	alagadas	ou	em	áreas	
ensecadas	podem	constituir-se	em	novos	criadouros.	Poças	de	água	formadas	no	solo	devido	à	
movimentação	de	automóveis	e	equipamentos	e	os	pequenos	depósitos	d’água	formados	em	
máquinas	e	equipamentos	ou	em	materiais	descartados	inadequadamente	podem	servir	de	novos	
criadouros	para	algumas	espécies	de	mosquitos.	Também	o	desvio	do	curso	do	rio	pode	levar	a	
formação	de	poças	que	poderiam	ser	utilizadas	como	criadouros	de	mosquitos.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização AID
Temporalidade
Reversibilidade Reversível
Ocorrência Provável
Importância Alta

Medida	
proposta

Para	diminuir	este	efeito,	devem	ser	empregadas	medidas	preventivas,	por	meio	da	
realização	de	drenagens	e	por	meio	do	Programa	de	Monitoramento	da	Fauna	de	Insetos	
Vetores	e	do	Programa	de	Educação	Ambiental,	com	o	objetivo	de	conscientizar	as	
pessoas	envolvidas	nas	atividades	da	necessidade	de	eliminar	e	evitar	o	surgimento	de	
criadouros	artificiais	para	os	mosquitos.
Espera-se	que,	com	essa	medida,	seja	evitado	o	surgimento	de	novos	criadouros	artificiais	
de	mosquitos,	evitando	a	contaminação	dos	mosquitos	e	o	aumento	de	população	dos	
mesmos.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Impacto Alteração	na	composição	dos	insetos	vetores

Descrição

As	mudanças	no	ambiente	como	supressão	da	vegetação,	formação	de	ensecadeiras	no	curso	do	rio	e	
formação	do	reservatório	proporcionaram	condições	de	favorecimento	à	maior	procriação	de	algumas	
espécies	de	mosquitos	(Culicinae	e	Anophelinae)	em	detrimento	de	outras,	o	que	levaria	à	alteração	
na	composição	e	abundância	da	fauna	dos	mosquitos	vetores	(potenciais	transmissores	de	doenças).

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização ADA	e	AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Provável
Importância Média

Medida	
proposta

Adoção	dos	Programas	de	Monitoramento	de	Fauna	de	Insetos	Vetores	e	de	Vigilância	
Epidemiológica,	além	de	programas	de	controle	de	saúde	dos	colaboradores	da	obra	
trazidos	de	outras	regiões	e	o	acompanhamento	do	número	de	casos	de	enfermidades	
transmitidas	por	mosquitos	na	região.	Com	essa	medida,	espera-se	obter	informações	
relevantes	para	o	controle	das	populações	de	mosquitos	próximo	às	moradias.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

152 / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA Relatório de Impacto Ambiental - RIMA  / 153



Impacto Alteração	da	composição	das	comunidades	planctônicas,	bentos,	epilíton	e	macrófitas	
aquáticas

Descrição

Na	fase	de	implantação	poderá	ocorrer	o	aumento	da	turbidez	das	águas,	produzido	
pelas	atividades	de	construção	das	estruturas	ou	por	causa	de	fenômenos	de	
instabilização	de	encostas,	erosões	e	consequente	geração	de	sedimentos,	reduzindo	
a	fotossíntese	da	vegetação	enraizada	submersa	e	das	algas	planctônicas	e	epilíticas.	
O	aumento	do	material	particulado	em	suspensão	poderá	afetar	as	populações	dos	
organismos	aquáticos	por	redução	da	entrada	de	luz,	perda	de	hábitats,	perda	de	fontes	
de	alimento	e	redução	das	concentrações	de	oxigênio	dissolvido.
Na	fase	de	enchimento	e	operação,	a	formação	do	reservatório	irá	transformar	um	
ambiente	lótico	em	um	ambiente	semilêntico,	podendo	criar	condições	mais	propícias	
à	proliferação	de	organismos	planctônicos,	como	o	fitoplâncton	e	o	zooplâncton.	
Os	organismos	bentônicos	serão	os	mais	prejudicados,	podendo	posteriormente	
se	estabelecer	nas	margens	ou	águas	mais	rasas.	Já	a	comunidade	do	epilíton	será	
prejudicada	devido	ao	aumento	da	coluna	da	água,	dificultando	a	entrada	de	luz	até	
as	rochas	nas	quais	ele	se	desenvolve.	A	diminuição	da	comunidade	em	algumas	áreas	
poderá	refletir	diretamente	na	abundância	da	ictiofauna	bentônica,	principalmente	
na	família	Loricariidae,	que	sofrerá	uma	diminuição	devido	à	perda	de	seu	principal	
recurso	alimentar.	As	macrófitas	aquáticas	poderão	sofrer	alterações	na	composição	dos	
estandes	devido	ao	aumento	da	coluna	da	água	e	à	perda	de	hábitats	pelo	alagamento	
de	áreas	outrora	expostas	com	a	flutuação	do	nível	do	rio,	fazendo	com	que	ocorra	uma	
diminuição	das	espécies	enraizadas.	Por	outro	lado,	a	formação	de	áreas	de	remanso	no	
reservatório	pode	favorecer	o	crescimento	das	macrófitas	flutuantes,	as	quais	poderão	
causar	problemas	na	fase	de	enchimento	do	reservatório.

Fase	de	
Ocorrência Implantação	e	Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Reversível	na	fase	de	implantação	e	irreversível	na	fase	de	enchimento
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Implantação,	no	Programa	Ambiental	de	Construção	-	PAC,	de	sistemas	de	prevenção	
da	geração	e	de	retenção	de	sedimentos	para	impedir	que	os	mesmos,	após	mobilizados	
pelas	obras,	cheguem	às	águas	dos	rios	(sistemas	de	drenagem,	bacias	de	contenção,	
revestimento	de	superfícies	e	recuperação	de	áreas	degradadas	pelas	obras).
Acompanhamento	da	qualidade	da	água	e	da	biota	pela	operação	do	Programa	de	
Qualidade	da	Água	e	Limnologia	e	do	Programa	de	Monitoramento	de	Macrófitas	
Aquáticas.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Comunidades planctônicas
Conjunto de seres vivos, constituídos por algas e pequenos animais (microorganismos), que vivem 
em suspensão na água, sendo transportados pelas correntes, flutuando e em parte submersos na 
superfície do rio. 

Bentos ou comunidade bentônica
Os organismos bentônicos são aqueles que vivem no material orgânico (sedimentos, 
pedaços de madeiras, folhas, algas, rochas, etc.) que se acumulam no fundo de rios e lagos.

Epilíton
É uma fina camada (biofilme) normalmente observada como manchas verdes ou pardas, 
que são formadas e ficam  aderidas a objetos submersos na água, como rochas, troncos, 
objetos artificiais (inertes) e vegetação aquática. Esse material aderido às rochas dos 
pedrais podem servir de alimento para certos tipos de peixes que vivem nestes ambientes.

Macrófitas Aquáticas
São plantas aquáticas, enraizadas no fundo, flutuantes ou totalmente submersas que habitam 
rios, desde brejos até ambientes totalmente submersos (isto é, debaixo d’água). As macrófitas 
aquáticas são, em sua maioria, vegetais terrestres que, ao longo de seu processo evolutivo, se 
adaptaram ao ambiente aquático. São exemplos de macrófitas, os aguapés, vitória-régia, alface 
d’água, etc.

Saiba mais
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Impacto Interrupção	de	rotas	migratórias	de	peixes

Descrição

Com	a	implantação	da	barragem	do	AHE	Santa	Isabel,	a	rota	migratória	dos	peixes,	
principalmente	daqueles	migradores	de	longa	distância,	será	interrompida,	impedindo	que	os	
mesmos	prossigam	em	suas	rotas	de	piracema	(movimento	migratório	de	peixes	no	sentido	
das	nascentes	dos	rios,	com	fins	de	reprodução)	rio	acima	e,	posteriormente,	retornem	aos	seus	
locais	de	alimentação.	Além	disso,	o	fluxo	de	jovens	no	sentido	nascente-foz	ficará	interrompido,	
reduzindo	a	reposição	dos	estoques	(taxa	de	procriação	e	aparecimento	de	peixes	jovens).

Fase	de	
Ocorrência Implantação,	enchimento	e	operação

Natureza Negativo
Localização ADA	e	AII
Temporalidade
Reversibilidade Reversível	nas	fases	de	implantação	e	operação	e	irreversível	na	fase	de	enchimento	
Ocorrência Certa
Importância Média	na	fase	de	implantação	e	alta	na	fase	de	enchimento	e	operação

Medida	
proposta

Como	medida	corretiva	será	feito	o	estudo	para	a	necessidade	e	o	tipo	de	procedimento	e	/
ou	instalação	de	mecanismo(s)	para	permitir	a	transposição	de	peixes,	de	maneira	a	permitir	a	
manutenção	do	fluxo	migratório	das	espécies	e,	assim,	manter	as	populações	em	níveis	sustentáveis.	
Execução	do	Programa	de	Monitoramento	da	Ictiofauna.	Estudo	específico	para	verificar	a	questão	
da	transposição	e	implantação	da	solução	a	ser	determinada	nos	referidos	estudos.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Impacto Possível	perda	de	espécies	de	peixes	da	área	do	reservatório
Descrição A	implantação	do	empreendimento	causará	a	modificação	do	pedral	de	Santa	Isabel	e	do	

ambiente	aquático,	promovendo	a	alteração	da	área	de	corredeiras,	levando	a	redução	e	
possível	perda	de	hábitats	de	espécies	endêmicas	dos	pedrais	e	corredeiras.	As	espécies	
e	populações	que	sobreviverem	fora	da	área	do	empreendimento	se	tornarão	mais	
vulneráveis	à	extinção.

Fase	de	
Ocorrência Implantação	e	Operação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta
Medida	
proposta

Conservação	e	preservação	de	áreas	de	pedrais/corredeiras	à	jusante	e	à	montante	do	
reservatório;	implementação	do	Programa	de	Conservação	ex	situ	da	Biodiversidade	
Aquática.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Impacto Redução	na	abundância	de	espécies	migradoras	de	longa	distância	e	reofílicas
Descrição É	inerente	à	formação	de	qualquer	reservatório	a	alteração	na	abundância	de	espécies,	

com	proliferação	de	algumas	e	redução	de	outras.	Nesse	contexto,	os	efeitos	negativos	
ocorrem	principalmente	sobre	aquelas	migradoras,	que	tendem	a	deixar	a	área	do	
reservatório	e	a	viver	no	trecho	livre	à	montante	e/ou	à	jusante	do	reservatório,	ou	ainda	
nos	tributários.

Fase	de	
Ocorrência Operação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta
Medida	
proposta

Para	diminuir	esse	efeito,	sugere-se	a	conservação	ex	situ	das	espécies,	principalmente	
daquelas	ameaçadas	de	extinção,	através	de	banco	de	germoplasma	ou	reprodução	
induzida.	Além	disso,	os	estudos	referentes	à	questão	dos	mecanismos	de	transposição	
deverão	contribuir	para	desenvolver	a	melhor	solução	para	a	manutenção	dos	estoques	
pesqueiros	das	espécies	migradoras.	Implantação	do	Programa	de	Monitoramento	de	
Ictiofauna.	Outro	fator	importante	é	a	manutenção	da	qualidade	e	condições	de	rio	no	
trecho	acima	de	Santa	Isabel,	constituído	por	mais	de	2.000	quilômetros	de	ambiente	
natural	para	a	vida	e	reprodução	dos	peixes.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Impacto Perecimento	de	peixes	nas	operações	da	usina	e	no	funcionamento	das	turbinas

Descrição

Durante	o	processo	de	manutenção	nas	turbinas,	em	função	da	entrada	de	peixes	pela	
tubulação,	por	ocasião	da	retomada	do	funcionamento	das	máquinas,	poderá	ocorrer	
a	invasão	de	peixes	na	tubulação	de	descarga	das	turbinas,	que	seriam	vítimas	caso	as	
operações	forem	retomadas	com	os	peixes	presentes	neste	local.	Além	disso,	pode	haver	
perecimento	de	peixes	que	passarem	pelas	turbinas	arrastados	pela	água,	quando	seu	
funcionamento	em	operação	voltar	ao	normal.

Fase	de	
Ocorrência Operação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Reversível
Ocorrência Provável
Importância Baixa

Medida	
proposta

Procedimentos	preventivos	no	sentido	de	repelir	as	espécies	da	tomada	d’água.	Sistemas	
para	impedir	a	invasão	de	peixes	nos	tubos	de	sucção	das	turbinas	por	ocasião	de	sua	
parada	ou	funcionamento	com	baixa	vazão.	Procedimento	de	verificação	da	presença	de	
peixes	nos	canais	de	fuga	antes	da	retomada	da	operação	das	turbinas.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
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Impacto Interrupção	de	rotas	reprodutivas	dos	quelônios	

Descrição

Com	a	instalação	das	ensecadeiras	e	o	início	da	construção	das	estruturas	de	concreto,	
poderá	haver	uma	concentração	de	indivíduos	e	fêmeas	ovadas	à	jusante	e/ou	à	
montante	da	área	onde	será	instalado	o	barramento.	Nesse	caso,	poderá	existir	
uma	interrupção	do	fluxo	migratório	para	as	praias	da	desova	e	alterações	de	ciclos	
reprodutivos,	que	serão	definitivamente	interrompidos	com	o	início	do	enchimento	do	
lago.
Pode	haver	uma	redução	de	tamanho	do	censo	e	efetivo	de	quelônios	e	possível	perda	
genética,	tanto	à	jusante	como	à	montante	do	empreendimento.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Execução	dos	Programas	de	Monitoramento	de	Quelônios	e	de	Conservação	e	Manejo	
de	Quelônios.	Manejo	de	quelônios	para	locais	preparados	especialmente	para	sua	
procriação,	como	a	reposição	de	ambientes	propícios	artificiais.

Impacto
Isolamento	de	indivíduos	de	Inia	geoffrensis	(botos)	em	lagos,	igarapés	ou	outros	
ambientes	aquáticos	da	barragem	durante	a	construção	da	mesma	e	durante	o	
represamento	da	água

Descrição
A	construção	da	barragem	e	consequente	represamento	da	água	poderão	isolar	alguns	
indivíduos	de	Inia	geoffrensis	(botos)	em	determinados	hábitats	aquáticos	à	montante	e	à	
jusante	da	barragem.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Implantação	do	Programa	de	Monitoramento	de	Inia	geoffrensis,	importante	medida	
que	visa	compensar	os	efeitos	ambientais	causados	pelo	empreendimento,	com	um	
aumento	do	conhecimento	da	biologia	e	ecologia	básicas	das	espécies,	bem	como	
suas	relações	com	as	interferências	ambientais	do	empreendimento	hidrelétrico.	Esse	
programa	também	objetiva	o	favorecimento	da	conservação	da	fauna	local	e	possibilita	
a	detecção	de	alterações	da	composição	do	elenco	sistemático	da	fauna.	A	eficiência	
esperada	para	essa	medida	é	alta,	com	aumento	do	conhecimento	da	fauna	da	região	do	
empreendimento.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Interferência	nas	condições	de	vida,	na	organização	e	no	estilo	de	vida	atual	da	
população	diretamente	atingida

Descrição

A	eventual	sobrecarga	de	sistemas	e	equipamentos	de	uso	público	a	ser	adicionada	pela	
presença	de	população	temporária	de	trabalhadores	para	as	obras	podem	ter	efeito	
negativo	sobre	o	quadro	atualmente	de	condição	de	vida	da	população.	A	comunidade	
que	será	mais	intensamente	afetada	pelas	obras	é	a	de	Santa	Isabel,	no	município	de	
Palestina	do	Pará.	Além	de	Araguanorte	e	Antonina,	ambas	no	município	de	Ananás.
Para	essas	comunidades,	na	fase	inicial	das	obras,	o	impacto	será	grande,	aumentando	
muito	o	número	de	pessoas	residindo	e	circulando	nas	imediações,	oferecendo	tanto	
desconfortos,	por	conta	da	pressão	sobre	a	estrutura	de	equipamentos	e	serviços	públicos	
(atualmente,	em	muitos	casos,	ausente),	quanto	oportunidades	oriundas	das	demandas	
que	surgirão	a	partir	das	necessidades	dessa	população	incremental.	Na	fase	final	das	
obras,	o	impacto	será	o	de	desativação	dos	canteiros	de	obras	e	da	redução	da	população	
residente	e	circulante,	reduzindo	muito	a	pressão	sobre	os	equipamentos	e	serviços	
públicos	locais,	mas	também	subtraindo	as	oportunidades	surgidas	a	partir	da	presença	
da	população	de	trabalhadores.
Contudo,	após	a	fase	de	conclusão	das	obras	e	da	reorganização	do	espaço	urbano	na	
nova	realidade	que	se	desenhar,	é	possível	prever	um	ganho	de	qualidade	de	vida	para	a	
população	remanescente	na	área,	por	conta	da	implantação	de	melhorias	no	período	de	
obras	que,	não	tendo	mais	que	atender	ao	grande	contingente	de	pessoas	presentes	até	
então,	ficarão	disponíveis	para	a	população	local,	possivelmente	em	um	patamar	mais	
elevado	de	cobertura	e	de	qualidade	de	atendimento.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Provável
Importância Baixa

Medida	
proposta

As	medidas	propostas	são	de	natureza	corretiva	e	preventiva,	sendo	que	é	esperada	alta	
eficiência	em	relação	ao	impacto	provocado.	As	medidas	propostas	são:
•	Monitoramento	das	condições	de	vida	e	das	opiniões	e	percepções	da	população	
nos	municípios	atingidos,	através	do	Programa	de	Monitoramento	Socioeconômico	e	
Cultural;

•	Instalação	de	canal	de	comunicação,	ouvidoria	e	fóruns	de	participação	pública	para	
recebimento	e	encaminhamento	de	esclarecimentos	e	demandas	da	população,	a	ser	
desenvolvido	no	âmbito	do	Programa	de	Comunicação	Social;

•	Ações	de	educação	ambiental	voltadas	para	a	população	atingida,	destinadas	a	propor	
novas	práticas	de	relacionamento	com	o	meio	ambiente,	a	ser	desenvolvida	no	âmbito	
do	Programa	de	Educação	Ambiental.

Interferências	no	Meio	Socioeconômico

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo
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Impacto Geração	de	empregos	e	aumento	de	renda	para	a	região
Descrição Considerando	o	total	de	empregados	a	serem	contratados	diretamente	para	as	obras,	

nos	níveis	técnico	e	superior,	a	mão	de	obra	empregada	deve	chegar	a	um	total	de	
4.900	profissionais,	reunindo	tanto	as	obras	civis,	que	empregam	maior	número	de	
trabalhadores,	quanto	as	montagens	eletromecânicas.	Além	desses,	deverão	ser	gerados	
empregos	indiretos	relacionados	ao	atendimento	das	necessidades	geradas	pela	massa	
de	empregos	e	renda	diretos,	durante	o	período	de	construção	do	empreendimento.
Na	fase	de	operação,	o	empreendimento	irá	demandar	um	efetivo	permanente	de	
trabalhadores	e	de	serviços	de	terceiros	a	serem	contratados.	Esses	empregos	e	a	
renda	resultante	serão	incorporados	à	economia	local,	aumentando	o	total	de	renda	
em	circulação,	em	grande	proporção	durante	o	período	de	implantação	e	com	um	
componente	residual	permanente	em	toda	a	fase	de	operação	da	usina.

Fase	de	
Ocorrência Implantação	e	Operação

Natureza Positivo
Localização AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta
Medida	
proposta

Trata-se	de	um	impacto	positivo	e,	nesse	sentido,	as	medidas	propostas	são	de	
potencialização,	das	quais	se	espera	alta	eficiência	na	multiplicação	dos	resultados	
positivos	do	impacto.	As	medidas	propostas	são:
•	Ações	de	comunicação	social,	de	forma	a	orientar	a	população	sobre	os	empregos	
gerados	e	as	reais	oportunidades	criadas;

•	Priorização	da	contratação	de	trabalhadores	residentes	na	região,	potencializando	o	
impacto	local	do	empreendimento;

•	Incentivo	e	priorização	da	contratação	de	serviços	de	terceiros	com	empresas	da	região	
e	compra	de	suprimentos	para	as	obras	no	comércio	regional.

Essas	medidas	ficarão	sob	a	responsabilidade	do	Programa	Ambiental	da	Construção.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Impacto Dinamização	do	mercado	de	bens	e	serviços	e	da	renda	regional

Descrição

O	resultado	indireto	da	presença	do	empreendimento	na	região,	pela	massa	de	salários	
que	será	gerada	diretamente	ou	indiretamente	pelos	serviços	e	empregos	indiretos,	
seja	por	suas	aquisições	de	materiais	e	suprimentos	para	a	obra,	bem	como	por	meio	
da	geração	de	impostos	e	do	aumento	da	arrecadação	municipal,	é	um	processo	de	
dinamização	do	mercado	de	bens	e	serviços,	resultando	em	um	aumento	da	renda	
regional.
Com	o	aumento	da	demanda	gerada	pelo	investimento	na	região,	bens	e	produtos	
necessitarão	ser	fornecidos,	gerando	renda	nos	setores	de	comércio	e	serviços,	bem	como	
no	setor	primário	para	abastecimento	de	alimentos.	Aumentando	a	atividade	comercial,	
eleva-se	também	a	arrecadação	de	impostos	e	a	capacidade	de	gasto	dos	municípios,	
resultando	na	circulação	de	renda	no	circuito	econômico	local.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Positivo
Localização AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Trata-se	de	um	impacto	positivo	e,	nesse	sentido,	as	medidas	propostas	são	de	
potencialização,	das	quais	se	espera	alta	eficiência	na	multiplicação	dos	resultados	
positivos	do	impacto.	As	medidas	propostas	são:
•	Convênios	com	instituições	de	apoio	e	qualificação	profissional	e	empresarial	para	
qualificação	dos	empreendimentos	locais,	a	serem	implementados	pelo	Programa	de	
Gestão	Ambiental.

•	Convênio	e	promoção	de	iniciativas	para	a	preparação	da	mão	de	obra,	por	meio	
da	disponoibilização	de	cursos	para	a	qualificação	técnica	da	mão	de	obra	que	será	
necessária	à	construção	da	Usina.

Médio Prazo Longo PrazoLongo Prazo
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Impacto Interferência	em	infraestruturas	locais

Descrição

Os	dois	principais	sistemas	de	transporte	regional	são	o	rodoviário	e	o	fluvial.	A	formação	
do	reservatório	irá	alterar	parte	dessas	infraestruturas,	necessitando	de	recomposição	em	
seus	trajetos	para	repor	as	ligações	e	os	acessos	existentes	anteriormente	à	implantação	
do	reservatório.
A	regularização	do	nível	do	rio	no	trecho	acima	do	eixo	da	barragem,	por	sua	vez,	vai	
permitir	o	desenvolvimento	de	transporte	fluvial	comercial	no	trecho	correspondente	
ao	lago	do	empreendimento,	em	melhores	condições	de	navegabilidade	do	que	a	atual,	
permitindo	sua	prática	mesmo	nas	épocas	de	estiagem.	Em	todos	os	casos,	não	está	
prevista	a	ocorrência	de	isolamentos	e	necessidade	de	usar	rotas	mais	longas	e	com	mais	
custos	para	os	usuários	do	que	as	atuais.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

As	medidas	propostas	são	de	natureza	corretiva,	e	fazem	parte	do	Programa	de	
Recomposição	e	Manutenção	da	Infraestrutura	Atingida,	como	a	recomposição	e	
manutenção	da	infraestrutura	viária	e	hidroviária	afetada	pelas	obras	em	áreas	urbanas	e	
rurais,	a	recomposição	das	áreas	de	atracadouro	e	melhorias	na	segurança	e	sinalização	
fluvial.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Interferência	sobre	infraestruturas	de	saneamento,	recebimento	de	resíduos	sólidos,	
energia,	telecomunicações,	prédios	e	equipamentos	de	uso	público.

Descrição

A	formação	do	reservatório	irá	ocupar	áreas	que	inviabilizarão	o	uso	de	diversos	
componentes	da	infraestrutura	localizada	atualmente	às	margens	ou	próximas	das	
margens	do	rio	Araguaia.	Trata-se	de	redes	e	instalações	de	saneamento	básico	(água	e	
esgotos),	áreas	de	descarte	de	resíduos	sólidos	(lixo	urbano),	sistemas	de	energia	(redes	
de	distribuição)	e	de	comunicação,	além	de	prédios	e	equipamentos	de	uso	público,	
incluindo	escolas	e	prédios	com	outros	usos	institucionais.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

As	medidas	propostas	são	de	natureza	corretiva,	sendo	que	é	esperada	alta	eficiência	em	
relação	ao	impacto	provocado.	As	medidas	propostas	são:
•	Identificar,	cadastrar	e	avaliar	tecnicamente	todas	as	infraestruturas	diretamente	
afetadas	pelo	empreendimento;

•	Levantar	os	projetos	existentes,	caso	existam,	nas	áreas	afetadas,	adequando-os,	se	for	
o	caso,	à	nova	situação	com	o	empreendimento;

•	Executar	obras	necessárias	para	recompor	todas	as	infraestruturas	e	equipamentos	
afetados	pelo	empreendimento;

•	Negociar	com	as	prefeituras	municipais,	autoridades	estaduais	e	federais,	e	outros	
responsáveis	pela	instalações	as	alternativas	propostas	para	a	reposição	de	tais	
instalações	e	os	planos	para	executá-las;

Estas	medidas	fazem	parte	do	escopo	do	Programa	de	Recomposição	e	Manutenção	da	
Infraestrutura	Atingida,	com	interface	com	o	Programa	de	Comunicação	Social	para	as	
atividades	de	discussão	com	as	instituições	e	comunidades	afetadas.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo
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Impacto Interferência	em	propriedades	rurais	e	urbanas

Descrição

Conforme	informações	do	pré-cadastro	físico	de	propriedades	na	ADA,	foram	registradas	
1.496	propriedades,	sendo	987	em	áreas	urbanas	e	509	em	áreas	rurais.	Do	total	de	
propriedades	cadastradas,	252	estão	localizadas	em	área	urbana	de	São	Geraldo	do	
Araguaia	em	condição	de	potencial	isolamento	devido	à	formação	de	sublagos,	ou	seja,	
poderão	ou	não	vir	a	serem	afetadas	pela	formação	do	reservatório,	mas	podem	ficar	
com	seus	acessos	bloqueados	pela	formação	de	lagoas	nas	partes	baixas	da	cidade,	
atualmente	já	inundáveis	pelas	cheias	do	rio.
Algumas	propriedades	serão	objeto	de	aquisição	para	formação	do	reservatório	do	
empreendimento,	sendo	que	a	maioria,	especialmente	as	urbanas,	não	irá	dispor	de	
remanescente	viável	para	permanência	dos	atuais	ocupantes,	resultando	na	necessidade	
de	transferência	de	população	para	um	novo	terreno	com	novas	instalações	para	
habitação,	conforme	descrito	em	impacto	específico.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa

Importância Alta

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Interferência	em	propriedades	rurais	e	urbanas

Medida	
proposta

As	medidas	propostas	são	de	natureza	compensatória,	e	fazem	parte	do	Programa	de	Aquisição	de	
Áreas	e	Transferência	de	População.	São	elas:
•	Levantamento	cadastral	para	cálculo	da	justa	valoração	das	propriedades	e	benfeitorias	afetadas;
•	Consolidação	do	pré-cadastro	físico	e	realização	do	cadastramento	socioeconômico	das	
propriedades,	famílias	e	outras	atividades	econômicas	presentes	nas	propriedades	rurais	e	urbanas	
afetadas;

•	Avaliação	econômica	e	cálculo	de	valores	justos	de	indenização	das	propriedades	e	benfeitorias	
comerciais,	de	serviços,	agropecuárias	e	outras,	que	serão	identificadas	e	caracterizadas	com	a	
consolidação	do	cadastro	físico	e	realização	do	cadastro	socioeconômico,	parcial	ou	totalmente	
inviabilizadas	pelo	empreendimento,	de	acordo	com	o	grau	de	atingimento	das	mesmas;

•	Cadastramento	e	avaliação	socioeconômica	das	olarias	afetadas	pelo	empreendimento,	visando		
propor	o	remanejamento	ou	indenização	dos	estabelecimentos	afetados,	bem	como	alternativas	
relacionadas	à	estocagem	de	argila	e	identificação	de	locais	alternativos	ou	técnicas	para	
continuidade	da	extração	da	argila;

•	Definição	dos	processos	de	negociação,	propondo	alternativas	de	livre	escolha	dos	interessados	
(aquisição	em	dinheiro,	adequação	do	remanescente	(área	que	sobra)	da	propriedade	para	a	
continuidade	de	seu	uso,	permuta,	reassentamento	individual	ou	coletivo	em	áreas	adquiridas	para	
esse	fim);

•	Aquisição	e	liberação	das	áreas	para	uso	pelo	empreendimento;
•	Assistência	social	para	o	processo	de	preparação	da	mudança,	realização	da	transferência	das	
famílias	e	adequação	de	seu	modo	de	vida	à	nova	propriedade;

•	Monitoramento	socioeconômico,	por	período	determinado,	das	condições	de	vida	e	adaptação	das	
famílias	às	novas	condições	de	vida	após	seu	remanejamento	(mudança	para	nova	propriedade	ou	
adequação	da	propriedade	parcialmente	atingida).

Todas	as	negociações	serão	conduzidas	amigavelmente	e	pautadas	em	acordos	
previamente	aprovados	pelo	Ibama.	As	alternativas	serão	propostas	da	maneira	mais	
transparente	possível,	permitindo	aos	beneficiários	a	livre	escolha	das	opções	oferecidas,	
aplicáveis	à	situação	de	cada	um	dos	atingidos.	
Serão	disponibilizadas	opções	de	pagamento	da	indenização	em	dinheiro,	principalmente	
para	os	casos	de	propriedades	parcialmente	atingidas,	e	opções	de	relocação	para	outra	
propriedade	individual	ou	em	reassentamento	coletivo.	No	caso	do	reassentamento	rural	
coletivo,	após	a	formação	de	um	grupo	de	optantes	por	esta	modalidade,	serão	ofertadas	
opções	de	localização	da	nova	propriedade,	para	escolha	do	grupo	de	famílias.
Em	casos	excepcionais,	em	que	a	família	não	tiver	documentos	que	permitam	a	
transferência	do	registro	da	propriedade,	ou	em	que	não	houver	acordo	em	relação	às	
condições	de	negociação	oferecidas,	após	a	declaração	do	projeto	de	utilidade	pública,	
o	empreendedor	poderá	exercer	a	aquisição	da	propriedade	por	via	judicial,	propondo	os	
termos	da	negociação	à	Justiça,	que	julgará	a	necessidade	da	liberação	da	propriedade	
para	dar	continuidade	às	obras.	
Em	caso	de	decisão	favorável	ao	empreendimento,	o	valor	de	indenização	será	
disponibilizado	em	conta	judicial	e	o	prazo	para	desocupação	da	propriedade	será	
determinado	pela	Justiça,	por	meio	do	instrumento	denominado	“imissão	provisória	na	
posse”,	ocasião	em	que	o	beneficiário	recebe	parte	do	valor	depositado	em	juízo.
A	decisão	final	sobre	o	valor	a	ser	pago	ao	interessado	será	posteriormente	determinado	
pelo	resultado	da	decisão	de	mérito	da	ação	judicial	de	desapropriação,	quando	é	pago	a	
diferença	do	valor	da	indenização.
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Impacto Transferência	de	população	residente	nas	áreas	afetadas	pelo	reservatório

Descrição

O	número	de	famílias	e	atividades	afetadas	está	diretamente	relacionado	ao	tamanho	
da	área	que	será	necessária	para	a	formação	do	reservatório	e	da	área	de	proteção	
permanente	em	todo	o	seu	entorno	(APP).	Dependendo	do	grau	de	afetamento	de	cada	
propriedade,	haverá	a	possibilidade	de	permanência	ou	não	dos	residentes	nas	áreas	
remanescentes	(que	sobram	após	formar	o	reservatório	e	APP).	Conforme	dados	do	Pré-
Cadastro,	das	1.496	propriedades:
•	907	são	utilizadas	para	residência	urbana	(582)	e	rural	(325).	Em	parte	das	residências	
rurais	ocorrem	atividades	agropecuárias

•	88	são	de	usos	mistos	(moradia/comércio/serviços)
•	59	são	áreas/casas	de	lazer
•	40	são	institucionais	(igrejas,	cemitérios,	escolas,	prédios	públicos	etc.)
•	65	são	utilizadas	para	atividades	comerciais	ou	para	serviços
•	282	são	lotes	ou	glebas	sem	residentes
•	19	são	propriedades	em	ilhas
•	36	são	olarias
O	levantamento	socioeconômico	identificou	ainda	a	existência	de	famílias	residindo	
em	áreas	sem	condição	de	titularidade	de	sua	posse,	constituindo-se	principalmente	de	
ribeirinhos,	áreas	urbanas	irregulares,	posseiros,	empregados	e	parceiros	do	proprietário	
residentes	nas	propriedades.	O	levantamento	preciso	da	condição	de	posse	será	objeto	do	
processo	de	desapropriação.

Fase	de	
Ocorrência Implantação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

As	medidas	propostas	são	de	natureza	mitigadora	e	compensatória,	sendo	que	é	
esperada	alta	eficiência	em	relação	ao	impacto	provocado.	As	medidas	propostas	são:
•	Instalação	de	escritório	e	negociação	com	os	proprietários	de	alternativas	de	
indenização	monetária,	permuta	por	outra	área	em	condições	equivalentes	ou	
reassentamento	individual	ou	coletivo	em	condomínios	rurais	ou	áreas	urbanizadas;

•	Definição	de	alternativa	de	reassentamento	de	população	sem	condição	de	titularidade	
de	sua	posse	(ribeirinhos,	áreas	urbanas	irregulares,	posseiros,	empregados	e	parceiros	
do	proprietário	residentes	nas	propriedades);

Essas	medidas	compensatórias	irão	fazer	parte	do	Programa	de	Aquisição	de	Áreas	e	
Transferência	de	População.
•	Monitoramento	das	condições	de	vida	e	das	opiniões	e	percepções	da	população	
nos	municípios	atingidos.	Este	monitoramento	irá	ocorrer	no	âmbito	do	Programa	de	
Monitoramento	Socioeconômico	e	Cultural.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Aumento	da	receita	dos	municípios	da	AID	pela	Compensação	Financeira	pelo	Uso	de	
Recursos	Hídricos

Descrição

Empreendimentos	de	geração	de	energia	hidrelétrica	devem	atender	à	legislação	que	
instituiu	a	Compensação	Financeira	pela	Utilização	dos	Recursos	Hídricos	para	Fins	de	
Geração	de	Energia	Elétrica	–	CF,	cujo	intuito	é	oferecer	retorno	financeiro	efetivo,	regular	
e	contínuo	aos	municípios	e	aos	entes	federados	afetados	ou	responsáveis	pela	gestão	de	
recursos	hídricos,	proporcionalmente	ao	benefício	obtido	pelos	próprios	empreendimentos.
Conforme	estabelecido	na	Lei	Federal	nº	8.001,	de	13	de	março	de	1990,	são	destinados	
45%	dos	recursos	aos	Municípios	atingidos	pelos	reservatórios	das	UHEs,	enquanto	que	
os	Estados	têm	direito	a	outros	45%,	e	a	União	fica	com	10%	do	total.

Fase	de	
Ocorrência Operação

Natureza Positivo
Localização AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta
Medida	proposta Trata-se	de	um	impacto	positivo	e	não	requer	medidas	adicionais.

Estimativa	de	Compensação	Financeira:
Geração	Média MWh 532,7
Tarifa	referência 2009 R$	62,33
CFURH 6% R$	17.451.597,19
Municípios 45% R$	7.853.218,74
Aragominas 5,0% R$	390.605,80
Araguanã 7,2% R$	568.976,41
Xambioá 17,9% R$	1.402.923,67
Riachinho 2,0% R$	156.397,42
Ananás 19,3% R$	1.514.857,69
Palestina	do	Pará 1% R$	556.568,02
São	Geraldo	do	Araguaia 29,1% R$	2.286.762,99
Piçarra 12,4% R$	976.126,73
Estados 45% R$	7.853.218,74
MMA 3% R$	523.547,92
MME 3% R$	523.547,92
MCT 4% R$	698.063,89
MMA	GRH 0,75% R$	2.181.449,65
Total	CFURH 6,75% R$	19.633.046,84

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo
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Impacto Expansão	na	oferta	de	energia	elétrica

Descrição

Constitui-se	na	justificativa	central	do	empreendimento	a	expansão	da	oferta	de	
energia	elétrica	para	o	Sistema	Interligado	Nacional	(SIN),	o	qual	conta	com	previsões	
de	expansão	de	sua	potência	instalada,	com	vistas	a	atender	à	demanda	crescente	de	
energia	do	país.
O	empreendimento	representa	o	aproveitamento	de	parte	do	potencial	hidroelétrico	
disponível	na	bacia	hidrográfica	do	Tocantins-Araguaia	e	uma	oportunidade	vinculada	às	
características	geográficas	da	região.
O	AHE	Santa	Isabel	contribuiria	com	17,5%	da	geração	adicional	média	requerida	para	
o	período	2012/2017,	bem	como	entre	27,2%	e	20,9%	da	expansão	da	capacidade	
instalada	do	sistema	interligado,	nesse	mesmo	período.

Fase	de	
Ocorrência Operação

Natureza Positivo
Localização Sistema	Interligado	Nacional
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Trata-se	de	um	impacto	positivo	e,	nesse	sentido,	a	medida	proposta	é	de	
potencialização,	no	âmbito	da	AII,	das	quais	se	espera	alta	eficiência	na	multiplicação	dos	
resultados	positivos	do	impacto.
Serão	desenvolvidas	ações	de	comunicação	informando	sobre	os	benefícios	do	
empreendimento	para	a	expansão	da	capacidade	de	geração	de	energia	no	país,	
necessária	para	atender	o	crescimento	da	demanda	energética	nacional.	Essa	ação	será	
desenvolvida	no	Programa	de	Comunicação	Social.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Alteração	nas	espécies	alvo	da	pesca	profissional

Descrição

A	alteração	nas	espécies	alvo	da	pesca	profissional	ocorrerá	devido	às	modificações	na	
composição	das	espécies,	o	que	é	esperado	em	qualquer	reservatório,	com	a	proliferação	
principalmente	do	tucunaré,	curvina	e	mapará	e	redução	de	outras	como	o	jaú,	curimatá	
e	outros	que	apresentem	migrações	de	longa	distância.

Fase	de	
Ocorrência Enchimento	e	Operação

Natureza Negativo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Média
Medida	
proposta

Viabilizar	junto	aos	órgãos	oficiais,	a	implantação	de	estruturas	para	a	melhoria	sanitária	
do	pescado	e	também	de	cursos	de	agregação	de	valor	ao	pescado.

Impacto Interferências	na	TI	Sororó

Descrição

Movimentos	populacionais,	especialmente	fluxos	temporários,	em	direção	a	municípios	
próximos	à	TI	e	o	aumento	do	tráfego	de	veículo	e	pessoas	desconhecidas	pelos	índios	
na	BR-153	poderão	gerar	contatos	e	interação	entre	os	índios	e	as	pessoas	atraídas	pelo	
empreendimento	para	a	região,	contribuindo	para	intensificar	a	situação	já	existente	pela	
travessia	da	estrada	e	proximidade	da	TI	com	áreas	rurais	e	urbanas	da	região.

Fase	de	
Ocorrência Implantação	e	Enchimento

Natureza Negativo
Localização AII
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Provável
Importância Alta

Medida	
proposta

É	proposto	o	Desenvolvimento	de	Estudo	Etnoecológico	na	TI	Sororó,	de	caráter	preventivo	e	
eficácia	alta,	e	o	desenvolvimento	de	Programa	de	Contato	Permanente	com	os	Suruí.
Com	base	nos	resultados	do	estudo,	serão	detalhadas	as	medidas	mitigadoras	e	
compensatórias	necessárias	para	fazer	frente	ao	eventual	aumento	de	interferência	na	TI	
a	ser	causada	pelas	diversas	fases	do	empreendimento.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo
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Impacto Interferências	nas	atividades	de	turismo	e	lazer

Descrição

Os	eventos	turísticos	na	área	de	influência	do	AHE	Santa	Isabel	acontecem	na	chamada	
“temporada	de	verão”,	entre	os	meses	de	julho	e	agosto	de	cada	ano,	quando	diminui	o	
nível	das	águas	do	rio	Araguaia	por	causa	da	época	de	seca.	Neste	período,	aumenta	a	
procura	por	hotéis,	pousadas	e	dormitórios,	restaurantes	e	serviços	nos	municípios	da	AID	
pela	população	flutuante	atraída	pelo	lazer	nas	praias	e	atividades	de	pesca	que	ocorrem	
nessa	região.
As	principais	atrações	procuradas	pelos	turistas	são	as	praias	e	ilhas	fluviais	temporárias	
e	a	pesca	esportiva	(torneios	de	pesca).	Com	menor	apelo	de	visitação	às	cavernas	e	
abrigos.
Com	a	formação	do	reservatório,	parte	dos	bancos	de	areia	que	formam	as	atuais	ilhas	e	
praias	serão	permanentemente	submersas,	reduzindo		os	pontos	de	atratividade	turística	
da	região	em	que	se	formará	o	futro	reservatório.

Fase	de	
Ocorrência Implantação	e	enchimento,	estendendo-se	até	a	aprovação	do	PACUERA

Natureza Negativo
Localização AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

Desenvolvimento	de	Programa	de	Fomento	ao	Turismo	e	do	Lazer	na	Área	do	
Reservatório	do	AHE	Santa	Isabel,	de	caráter	compensatório	e	eficácia	alta.	Serão	feitos	
estudos	para	a	localização	e	reposição	de	praias	permanentes,	dotadas	da	infraestrutura	
necessária	para	compensar	a	perda	de	praias	temporárias	pelo	efeito	de	estabilização	
do	nível	de	água	do	rio	Araguaia.	Serão	desenvolvidos	programas	para	preparo	da	
população	para	melhor	receptividade	e	renda	e	para	incentivar	a	atração	de	turistas	para	
a	região	em	vista	da	nova	característica	das	praias	a	serem	repostas.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo

Impacto Criação	de	novos	atrativos	turísticos	pelo	reservatório

Descrição

O	enchimento	do	reservatório	possibilitará	o	surgimento	de	novas	atrações	turísticas,	
oportunidades	para	gerar	atração	de	novos	públicos	e	de	geração	adicional	de	renda	para	a	
população	local:
•	Realização	e	prática	de	esportes	náuticos	típicos	de	reservatórios;
•	Exploração	das	novas	Praias	artificiais;
•	Construção	de	atracadouros,	trilhas,	hotéis,	bares,	restaurantes	e	similares.

Fase	de	
Ocorrência Operação

Natureza Positivo
Localização ADA
Temporalidade
Reversibilidade Reversível
Ocorrência Provável
Importância Média
Medida	
proposta

Desenvolvimento	de	Programa	de	Fomento	ao	Turismo	e	ao	Lazer	na	Área	do	
Reservatório	do	AHE	Santa	Isabel,	de	caráter	compensatório	e	eficácia	alta.

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Impacto Comprometimento	de	bens	arqueológicos	pré-coloniais

Descrição A	implantação	do	empreendimento	poderá	causar	interferências	sobre	os	bens	
arqueológicos	e	seu	contexto	territorial.

Fase	de	
Ocorrência Implantação	e	Enchimento

Natureza Negativo
Localização ADA	e	AID
Temporalidade
Reversibilidade Irreversível
Ocorrência Certa
Importância Alta

Medida	
proposta

•	Preventiva:	execução	de	prospecções	arqueológicas	intensivas	e	sistemáticas,	que	
permitam	localizar,	estudar	e	caracterizar	os	sítios	arqueológicos	localizados	na	ADA	
em	fase	anterior	à	implantação	do	empreendimento.

•	Corretiva:	execução	de	salvamentos	arqueológicos,	que	permitam	recuperar	materiais	
e	informações	sobre	os	sítios	arqueológicos	localizados	na	área	a	ser	ocupada	pelo	
reservatório	e	em	seu	entorno	(ADA).

•	Compensatória:	execução	de	atividades	de	educação	patrimonial	que	compensem	
o	comprometimento	de	bens	arqueológicos	através	de	ações	que	promovam	seu	
conhecimento	e	apreciação	e	incentivem	atitudes	positivas	de	preservação	de	outros	
bens	arqueológicos	existentes	na	região.

•	Instalação	de	casas	de	memória	e	mostras	educativas	dos	recursos	e	história	do	
patrimônio	histórico	e	arqueológico	da	região.

•	Completo	estudo,	caracterização	e	reprodução	por	meio	de	técnicas	de	computação	dos	
recursos	arqueológicos	e	gravuras	rupestres	exitentes	na	área,	com	a	recuperação	de	
amostras	de	materiais	para	testemunhos	das	mesmas.

Médio Prazo Longo PrazoCurto Prazo
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Programas 
Ambientais e de 
Monitoramento
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O conjunto de Programas Ambientais e de 
Monitoramento se caracteriza como um 
instrumento de gestão que tem como objetivo 
geral garantir o cumprimento dos compro-
missos assumidos pelo AHE Santa Isabel, no 
que diz respeito ao correto gerenciamento 
ambiental e social do empreendimento ao 
atendimento à legislação ambiental aplicável.

Impactos e medidas
Os programas propostos foram desenvolvidos 
e orientados para o atendimento de um plano 
regional, de forma a preparar a região para o 
recebimento do projeto de maneira susten-
tável e serão detalhados em etapa posterior 
à obtenção da licença prévia do empreendi-
mento, seguindo os requisitos apresentados 
pelo Ibama para cada programa na licença.
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Descrição dos Programas

Programa	de	Gestão	Ambiental
Se relaciona com todos os programas 
ambientais do AHE Santa Isabel e seu 
objetivo é garantir a execução e o controle 
das ações propostas nos demais programas 
ambientais, visando orientar a mitigação e a 
compensação dos impactos provocados pelo 
empreendimento, bem como o atendimento 
à Legislação Ambiental e às condicionantes 
das Licenças Ambientais.

Além disso, é responsável por fazer com que 
todas as ações previstas nos programas do 
Plano Básico Ambiental (PBA) sejam exe-
cutadas sem deixar passivos socioambientais 
que possam dificultar ou inviabilizar a obten-
ção da Licença de Operação. 

Para isso, devem ser rigorosas a realização 
e fiscalização do cronograma de execução 
das ações de todos os programas ambientais 
que compõem o PBA, assim como o índice 
de desvios detectados entre o planejado e o 
executado na Fase de Implantação.

Este programa coordena e é responsável pelo 
controle e cumprimento dos programas que 
serão executados tanto pelo consórcio cons-
trutor como pelas empresas contratadas e 
subcontratados/conveniados.

Programa	Ambiental	da	Construção	(PAC)
É um documento que apresenta os critérios 
técnicos e os procedimentos operacionais 

para o controle dos impactos ambientais 
potenciais, previamente identificados no EIA/
RIMA, que deverão ser empregados durante 
as fases de implantação das obras do AHE 
Santa Isabel, incluindo as áreas destinadas aos 
canteiros de obras e as vias de acessos e apoio. 

Após ser analisado pelo órgão licenciador, o 
PAC poderá sofrer complementações para 
atender outras possíveis condicionantes 
emitidas pelo mesmo, na sequência do 
licenciamento. 

O PAC fornece ainda critérios e procedimen-
tos ambientais que deverão ser incluídos no 
contrato geral do empreendedor do AHE 
Santa Isabel com as empresas de construção 
e prestação de serviços que vierem a atuar 
no empreendimento, incluindo também os 
subcontratados. 

O PAC deve apresentar as diretrizes ambien-
tais para mitigação e prevenção dos impactos 
ambientais negativos causados pelas obras de 
implantação e potencializar os aspectos posi-
tivos, através do respeito às normas técnicas e 
à legislação ambiental vigentes.

Programa	de	Enchimento	do	
Reservatório	do	AHE	Santa	Isabel	

O objetivo deste programa é relacionar as pro-
vidências necessárias para que o fechamento 
das comportas e o enchimento do reservatório 
ocorram de acordo com os requisitos legais, 
as licenças e autorizações referentes à Licença 
de Operação e início da operação. 

O detalhamento do programa deve ocorrer 
antes mesmo do enchimento e o documento 
final deve ser submetido à aprovação do órgão 
ambiental licenciador. As diretrizes básicas às 
quais este programa deve atentar são: a época 
e o tempo previsto para o enchimento, a vazão 
remanescente, os avisos e apoio às populações 
lindeiras (às margens), a metodologia de 
salvamento, o resgate de fauna, entre outros.

Programa	de	Comunicação	Social	(PCS)
Fundamenta-se nas diretrizes de comunicação 
e responsabilidade social indicadas no EIA/
RIMA, onde foram identificados os impactos 
ambientais e sociais decorrentes das fases de 
planejamento, implantação e operação. 

A este programa cabe intermediar as relações 
entre o empreendedor, os executores da obra, 
as administrações públicas dos diversos níveis 
envolvidos, as comunidades atingidas e a 
população como um todo. 

Em função de seu caráter de canal de comu-
nicação e interação, o PCS é o programa de 
maior abrangência em relação ao público 
afetado e aos impactos a ele associados, antes 
do início das obras até a fase de operação. 

O PCS se articula diretamente com o conjunto 
dos Programas Ambientais, especialmente os 
Programas Socioambientais, e também com 
todos os demais, demandando informações 
e esclarecimentos e atuando conjuntamente 
no relacionamento com as populações locais 
e instituições.

Programa	de	Educação	Ambiental	
Tem o objetivo de contribuir com a prepara-
ção, qualificação e repasse de informações que 
permitam aos diversos públicos compreender 
e colaborar de forma ativa com a mitigação, 
prevenção e minimização dos impactos 
ambientais do empreendimento, em especial 
no que diz respeito às comunidades do seu 
entorno. 

Um dos seus objetivos específicos é fornecer 
informações ambientais qualificadas através 
de oficinas, palestras e materiais específicos, 
favorecendo o diálogo, a gestão participativa 
e a atuação responsável no que diz respeito às 
transformações necessárias e impostas pelas 
obras de implantação do empreendimento. 

Meio Físico
Programa	de	Monitoramento	da	
Qualidade	do	Ar

O principal objetivo deste programa é 
acompanhar a evolução da qualidade do ar 
atmosférico durante a implantação do AHE 
Santa Isabel. Entretanto, durante a fase de 
construção do empreendimento, já deverá ser 
instalada uma estação de monitoramento da 
qualidade do ar junto ao canteiro de obras. 

Esse monitoramento será realizado durante 
toda a fase de implantação do empreendi-
mento, medindo também a temperatura do ar, 
pressão atmosférica, radiação solar, umidade 
relativa e direção e velocidade do vento. Serão 
observados os padrões estabelecidos pela 
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legislação vigente (Resolução CONAMA nº 
03 de 28/06/1990), que determina os padrões 
para todo o território nacional. 

Programa	de	Monitoramento	
Climatológico

O principal objetivo deste programa é acom-
panhar a evolução dos parâmetros climáticos 
locais, antes, durante e após a implantação do 
AHE Santa Isabel, cujo reservatório criará um 
espelho d’água. 

Não são esperadas mudanças climáticas sig-
nificativas em decorrência da implantação do 
AHE Santa Isabel. Entretanto, a implantação 
do Programa justifica-se pela possibilidade de 
instalação de uma rede de estações que pro-
duza dados locais, complementando os dados 
existentes oriundos de outras estações próxi-
mas, de utilidade para o empreendimento em 
estudo e para outros projetos na região. 

Estações Climatológicas deverão ser instala-
das na AID do empreendimento, próximo ao 
local da usina. Este programa está interrela-
cionado com os outros programas do meio 
físico: Programa de Monitoramento Hidros-
sedimentológico, Programa de Qualidade da 
Água e Limnologia e PAC. 

Programa	de	Recuperação	de	Áreas	
Degradadas	(PRAD)

Este programa tem como objetivo a recompo-
sição e/ou recuperação das áreas degradadas 
pelas obras de implantação, promovendo a 
revegetação de áreas impactadas, visando à 

proteção dos solos e dos corpos de água con-
tra os processos erosivos e o assoreamento. 

A recuperação ambiental parte do conhe-
cimento e caracterização diferencial (física 
e biológica) das áreas degradadas e pelo 
emprego de técnicas de recomposição e 
revegetação, as quais serão desenvolvidas de 
acordo com as características locais e históri-
cas do tipo de ocorrência natural na região e 
das características do empreendimento. 

Destaca-se, nesse sentido, um direcionamento 
para a recuperação de áreas situadas na faixa 
ciliar (Áreas de Preservação Permanente 
- APP), onde a seleção de espécies buscará 
respeitar as mudanças ecológicas que se esta-
belecem desde sua margem até o entorno da 
formação florestal ao lado. 

Este programa está interrelacionado com 
os outros programas do meio físico e meio 
biótico: Programa de Revegetação da Área 
de Preservação Permanente, Programa 
Ambiental da Construção – PAC, Programa 
de Prevenção e Monitoramento de Erosões e 
Movimentos de Massa, Programa de Educa-
ção Ambiental e Programa de Comunicação 
Social.

Programa	de	Monitoramento	das	
Condições	Sismológicas

Este programa visa monitorar as atividades 
sísmicas naturais e possíveis efeitos devidos ao 
enchimento do reservatório do AHE Santa Isa-
bel, bem como as obras de construção do eixo. 

Apesar da região do empreendimento ter baixa 
atividade sísmica, a ocorrência não é descartada.  

O acompanhamento das atividades deve 
começar antes do preenchimento do reser-
vatório com a instalação de um sismógrafo 
(instrumento que detecta, amplia e registra 
as vibrações da Terra) nas proximidades do 
eixo, a fim de quantificar a atividade sísmica 
da implantação e enchimento do reservatório. 

Junto ao acompanhamento local, deve haver 
um monitoramento regional, aliado ao con-
junto de dados registrados pela estação de ras-
treamento da Universidade de Brasília (UNB).

Programa	de	Prevenção	e	
Monitoramento	de	Erosões	e	
Movimentos	de	Massa	

O programa tem como objetivo a prevenção 
e monitoramento da erosão e movimentos de 
massa em cortes e aterros nas obras e às mar-
gens do reservatório, devido à ação humana 
sobre o meio ambiente durante a fase de 
implantação e operação do AHE Santa Isabel. 

A ocorrência desses tipos de impactos pode 
acarretar a perda de solos férteis, a poluição 
da água, o assoreamento dos cursos d’água 
e reservatórios e a degradação e redução da 
produtividade dos ecossistemas terrestres e 
aquáticos. Ela também pode colocar em risco 
a vida de trabalhadores e moradores que vie-
rem a transitar próximos às obras e ao reserva-
tório. Por último, também podem ocasionar 
atrasos na implantação do empreendimento. 

A execução do programa, com prevenção e 
monitoramento dos impactos, deve começar 
na fase de implantação do empreendimento 
e ir até a fase de operação. A partir dessa fase 
será feito o monitoramento dos impactos. 

Este programa está interrelacionado com 
o Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas nas fases de prevenção, e com o 
Programa de Monitoramento das Praias nas 
fases de monitoramento, bem como com 
os Programas de Educação Ambiental e de 
Comunicação Social.

Programa	de	Gestão	das	Interferências	
Minerárias	

A execução desse programa visa a solucio-
nar as possíveis perdas ocasionadas pela 
supressão e interferência em áreas com 
direito minerário, bem como não permitir 
que ocorram restrições ou impedimentos 
operacionais que dificultem a implantação 
e operação do AHE Santa Isabel devido à 
atividade de mineração. 

A estratégia consiste em estabelecer acordos 
com os detentores do direito minerário, eli-
minando suas perdas e restringindo ativida-
des mineradoras na ADA que interferem na 
implantação e operação do aproveitamento. 

Áreas com direito minerário
Áreas que já possuem licença de 
exploração de recursos minerais.

Saiba mais
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Programa	de	Estudos	Espeleológicos	
Complementares

O programa trata da elaboração de estudos 
espeleológicos (em cavernas) complementa-
res no AHE Santa Isabel, objetivando a clas-
sificação do grau de relevância das cavidades 
naturais subterrâneas identificadas na área. 

Programa	de	Monitoramento	
Hidrossedimentológico

Este programa abrange as atividades relacio-
nadas à mitigação dos impactos decorrentes 
da implantação e à operação do AHE Santa 
Isabel e está direcionado ao suprimento, 
transporte e deposição de sedimentos, bem 
como à degradação do leito do rio. 

O monitoramento tem como finalidade: 
avaliar o grau de erosão na calha fluvial e 

medir a variação do nível d’água no trecho; 
determinar a curva-chave da carga total 
de sedimentos em suspensão e arraste em 
relação à vazão líquida para níveis baixos, 
médios e altos de escoamento; e acompanhar 
a evolução e as características do material 
sólido que, potencialmente, poderá escoar 
ao sistema gerador, possibilitando a adoção 
de medidas preventivas de estabilização ou 
exclusão dos sedimentos depositados. 

Programa	de	Monitoramento	das	Praias
Este programa centra-se nos impactos 
sobre as praias, possivelmente afetadas pelo 
reservatório na calha do rio e pela alteração 
dos sedimentos ao longo da ADA. O pro-
grama deverá apontar os trechos críticos, 
onde medidas de conservação ou reposição 
sejam necessárias, fornecendo subsídios aos 
processos de licenciamento, manutenção e 
operação do aproveitamento hídrico. 

A partir do programa, serão obtidos detalhes 
da cobertura vegetal, material superficial e 
substrato, os quais permitirão definir com 
maior profundidade o conhecimento atual 
da potencial inundação desses elementos 
nos diversos segmentos da ADA, permitindo 
definir o grau de compensação e de medidas 
de mitigação para recuperar a calha fluvial 
dos elementos morfológicos afetados. 

A realização de acordos restringirá futuras 
pendências legais, possíveis problemas de 
operação do empreendimento devido a 
atividades mineradoras, além de permitir 
ao Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) o conhecimento da loca-
lização do AHE Santa Isabel, para que este 
não autorize lavra na ADA. 

As atividades do programa devem começar 
na fase de implantação, quando da negocia-
ção das áreas atingidas em propriedades de 
terceiros.

Programa	de	Monitoramento	das	
Lagoas	Marginais	e	Interiores	e	
Monitoramento	de	Ilhas	

Estes programas abrangem as atividades rela-
cionadas à mitigação, durante a implantação 
e operação do aproveitamento hidrelétrico, 
e está centralizado nos impactos sobre as 
lagoas marginais e internas, possivelmente 
afetadas pelas seguintes alterações ao longo 
da ADA: inserção do reservatório; alteração 
do nível d’água; mudança do regime hidros-
sedimentológico (sedimentos na água); e 
modificações nas formas na calha do rio. 

Deverá identificar os locais críticos, onde 
medidas de conservação ou reposição serão 
utilizadas, fornecendo informações necessá-
rias aos processos de licenciamento, manu-
tenção e operação do aproveitamento hídrico.

Programa	de	Modelagem	da	Qualidade	
da	Água	no	Enchimento	do	Reservatório

As simulações previstas nesse programa per-
mitirão definir as áreas de cobertura vegetal 
existentes, que deverão ser removidas antes 
do enchimento do reservatório, a partir de 
apuração das previsões sobre a qualidade da 
água represada e no trecho à jusante durante 
a fase de enchimento. 

Este programa deverá ser implementado 
na fase de detalhamento do Plano Básico 
Ambiental (PBA), quando já tiver sido 
definido o cronograma de enchimento do 
reservatório, que determina a época de enchi-
mento e as vazões a serem liberadas à jusante.

Programa	de	Qualidade	da	Água	e	
Limnologia

Os estudos limnológicos (água) na região do 
AHE Santa Isabel devem apontar possíveis 
impactos por conta do empreendimento e 
verificar a qualidade da água para abaste-
cimento público, para manutenção da vida 
aquática, para recreação, manutenção da 
pesca esportiva e comercial e para o desen-
volvimento industrial e usos na agricultura. 

Este Programa deve contemplar possíveis 
fontes de poluição e promover alternativas 
para o controle da contaminação e/ou polui-
ção orgânica e inorgânica. Nele prevê-se 
também o monitoramento dos seres vivos 
aquáticos. 

A determinação da qualidade das águas 
superficiais é fundamental para o acompa-
nhamento das diferentes fases de possíveis 
alterações da qualidade, antes, durante e 
depois do enchimento e na fase de operação 
do reservatório.

Além disso, o monitoramento da qualidade 
das águas possibilitará a adoção de medi-
das preventivas e corretivas referentes aos 
impactos atuais e futuros. 
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Programa	de	Monitoramento	da	
Qualidade	das	Águas	Subterrâneas

Ao se implantar este programa de moni-
toramento físico, químico e biológico das 
águas subterrâneas, pretende-se acompanhar 
possíveis alterações neste meio por conta da 
implantação do empreendimento. A intenção 
é estabelecer um banco de dados da qualidade 
das águas subterrâneas, articulado com os 
bancos de dados das águas superficiais e as 
informações sobre os usos e ocupação do solo. 

A qualidade das águas subterrâneas é um indi-
cador fundamental da intensidade dos usos e 
ocupação do solo, e do grau de preservação 
dos ecossistemas terrestres e das águas super-
ficiais. O monitoramento possibilitará desen-
volver ações de preservação ou mitigação de 
impactos resultantes do empreendimento.

Além disso, este monitoramento deverá dar 
condições para prevenir doenças resultantes 
de contaminação das águas subterrâneas e 
impulsionará a implantação de ações necessá-
rias para corrigir o impacto, desativar poços 
excessivamente contaminados ou tratar a água 
para abastecimento humano ou de animais.

Meio Biótico
Programa	de	Desmatamento	e	Limpeza	
da	Bacia	de	Acumulação

Para compor este Programa, elaboramos dois 
projetos: O Projeto de Supressão da Vegeta-
ção da Bacia de Acumulação e o Projeto de 
demolição, desinfecção e desinfestação das 
áreas a serem ocupadas.

O primeiro prevê a limpeza da área de 
inundação com a remoção de vegetação para 
reduzir a matéria orgânica passível de decom-
posição e a promoção da Demanda Bioquí-
mica de Oxigênio (DBO), além de outros 
processos químicos que venham a prejudicar 
o empreendimento. 

Além disso, contempla a redução do poten-
cial de poluição das águas do reservatório 
pela retirada da vegetação e de outras cargas 
orgânicas dispersas; auxilia no deslocamento 
de animais para fora da área de inundação; 
realiza o aproveitamento dos recursos dispo-
níveis; entre outras.

Já o Projeto de demolição, desinfecção e 
desinfestação das áreas a serem ocupadas 
contempla, primeiramente, a retirada de 
restos de demolições, de resíduos domésticos, 
agropecuários e/ou industriais capazes de 
comprometer a qualidade e os usos do corpo 
hídrico.

Em um segundo momento, pretende evitar 
a contaminação da água do reservatório por 
organismos patogênicos e a transmissão de 

doenças pela água, reduzir o processo de polui-
ção dos corpos d’água, evitar acidentes com a 
navegação ou com quem esteja trabalhando 
no enchimento do reservatório, facilitar o 
monitoramento e resgate da fauna durante 
o enchimento do reservatório, e propiciar a 
utilização do reservatório para atividades de 
lazer ou pesqueiras, eliminando obstáculos, 
impedimentos ou restrições físicas.

Programa	de	Coleta	de	Sementes	e	
Formação	de	Banco	de	Germoplasma

Este programa contempla a coleta de semen-
tes, do maior número de espécies possível, 
visando atingir dois objetivos específicos: 
fornecer material para a formação de bancos 
de germoplasma e abastecer os contratos/
convênios para produção de mudas florestais. 

A formação de bancos de germoplasma 
deverá ainda ser feita através do resgate de 
material, principalmente de espécies herbá-
ceas e epífitas, e posterior manutenção em 
casa de vegetação. 

O alagamento de 57,5 km² de formações 
vegetais, em uma região onde a documenta-
ção científica é escassa e pouco representada 
em coleções oficiais, justifica a implantação 

Organismos patogênicos
São aqueles que transmitem doenças 
pela ingestão ou contato com água 
contaminada.

Saiba mais

de levantamentos sistemáticos antecedendo a 
formação do reservatório. 

Este programa poderá sanar a lacuna de 
estudos atualmente verificada, através do 
registro da composição florística da área a 
ser ocupada e da divulgação dos resultados 
através de publicações. Propiciará ainda a 
adequada destinação científica do material 
botânico presente na área a ser ocupada, que 
deverá ser depositado em Herbários oficiais e 
permitirá a realização de estudos de reprodu-
ção de mudas das principais espécies vegetais 
encontradas na área.

Programa	de	Revegetação	da	Área	de	
Preservação	Permanente

O alagamento de diversos ambientes naturais 
na atual área de preservação permanente do 
rio Araguaia e a formação de uma nova área de 
preservação, ao longo das margens do futuro 
reservatório do AHE Santa Isabel, indica a 
necessidade de implantação de ações de recu-
peração da vegetação. Neste caso, optou-se 
pela execução de duas técnicas de revegetação: 
o plantio de espécies nativas produzidas em 
viveiros e a condução da regeneração natural.

Em áreas onde não há nenhuma cobertura 
florestal, especialmente em pastagens e 
agricultura, serão realizados plantios condu-
zidos, com espécies arbóreas controlando a 
regeneração natural das espécies nativas nos 
primeiros anos, até que as mudas plantadas 
estejam em condições de competição com 
espécies invasoras. 
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Programa	de	Resgate	e	Salvamento	
Científico	da	Fauna

No processo de supressão vegetal, os animais 
que não se deslocarem para as áreas próximas 
podem ser feridos ou ficar aprisionados e, 
posteriormente, morrerem afogados com o 
enchimento do reservatório. 

O programa de resgate de fauna busca miti-
gar esse impacto, onde todo o processo de 
supressão vegetal será acompanhado por 
profissionais especializados, com o intuito 
de capturar e transportar esses animais para 
áreas pré-determinadas e seguras. 

Entre as ações previstas para este programa, 
destacam-se a captura, o manuseio, o aten-
dimento médico veterinário e a destinação 
correta aos animais afetados pela supressão 
da vegetação e enchimento do reservatório 
do AHE Santa Isabel, bem como o resgate 
dos animais que estejam feridos ou em área 
de risco, assistidos por um médico veteri-
nário, de modo a permitir sua soltura em 
áreas pré-estabelecidas (quando essa não 
implicar em problemas de ordem ecológica) 
e/ou encaminhados a criadores científicos e 
zoológicos. 

Os animais mortos serão destinados a 
museus mantenedores de coleções científi-
cas, contribuindo para o conhecimento da 
fauna amazônica.

Programa	de	Monitoramento	de	Fauna	
Terrestre

Prevê o conhecimento e o monitoramento da 
fauna terrestre nas áreas sob influência direta 
e indireta do empreendimento. Assim, serão 
gerados resultados capazes de indicar a quali-
dade ambiental, com base no uso do hábitat e as 
tendências de aumento ou declínio de popula-
ções frente às pressões geradas pelo AHE Santa 
Isabel. Tais informações irão compor a base 
de dados para futuras atividades de manejo 
e conservação, incluindo o estabelecimento 
de parâmetros para minimizar os impactos 
adversos da supressão da vegetação, alaga-
mento de hábitats (ADA) e aqueles relaciona-
dos à intensa movimentação humana na AID. 
Seus objetivos específicos incluem: 

•	 Levantar dados sobre a composição da 
fauna nas áreas sob influência do empreen-
dimento, em três momentos: antes, durante 
e após a sua implantação; investigar a 
diversidade em locais com diferentes graus 
de conservação e níveis de alterações da 
paisagem natural, buscando relacionar os 
dados obtidos com os parâmetros ambien-
tais disponíveis; 

•	 Monitorar as espécies da área de influência 
durante as atividades de implantação e 
operação do empreendimento; 

Onde o solo apresentar cobertura vegetal um 
pouco mais desenvolvida, porém com sinais 
de descaracterização devido às constantes 
intervenções do homem, deverão ser conduzi-
dos plantios de adensamento (consolidados), 
para aumentar a diversidade da vegetação.

O Programa de Revegetação da Área de 
Preservação Permanente inicia-se já na fase 
de implantação do empreendimento, com a 
negociação de terras e estabelecimento da faixa 
de proteção variável e complementa-se na fase 
de operação com a manutenção dos plantios.

Programa	de	Compensação	Ambiental	-	
Unidades	de	Conservação

A implantação de empreendimentos 
hidrelétricos tem como uma de suas 
interferências impactos principais sobre o 
componente biótico a redução de áreas de 
vegetação natural e a consequente perda 
de biodiversidade local.

Para compensar esse impacto, a legis-
lação ambiental brasileira elaborou um 
conjunto de normas legais, que impõe ao 
empreendedor a destinação de recursos 
para preservação ambiental, seja criando 
novas unidades de conservação (UC) ou 
apoio a áreas de preservação ambiental já 
existentes. No caso do AHE Santa Isabel, 
sugere-se um programa de compensação. 

Os objetivos do programa são preservar 
áreas remanescentes dos ecossistemas 

regionais de valor ecológico; contribuir 
para a manutenção da diversidade gené-
tica; oferecer novas áreas para o desen-
volvimento de atividades de educação 
ambiental e pesquisas pelas comunidades 
científicas e afins através da formação de 
convênios com entidades públicas e/ou 
privadas; e atender à legislação ambiental.

Como a implantação do AHE Santa Isabel 
provoca impactos sobre o Parque Estadual 
Serra das Andorinhas/Martírios, essa uni-
dade deverá ser uma das beneficiárias dos 
recursos da compensação ambiental. 

Caso a compensação tenha que atender a 
criação de nova unidade de conservação, 
será necessário negociar com os proprietá-
rios a aquisição da área.

Programa	de	Desafetação	e	Compensação	
por	Perda	de	Área	em	Unidades	de	
Conservação

A Área de Preservação Ambiental São Geraldo 
do Araguaia, o Parque Estadual da Serra dos 
Martírios/Andorinhas, a Área de Proteção 
Ambiental Lago de Santa Isabel, o Parque 
Municipal de Meio-Ambiente de Piçarra e a 
Área de Proteção Ambiental de Piçarra estão 
inseridos no contexto do empreendimento e 
foram criados, respectivamente, pelo Poder 
Público Estadual e Municipal, tendo por 
objetivo geral, proteger os ecossistemas natu-
rais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, a diversidade biológica, entre outros.

Este programa tem como objetivo compensar 
o impacto referente à perda de área das Uni-
dades de Conservação supracitadas, através 
da implementação de ações de compensação 
ambiental nas próprias Unidades de Conser-
vação, visando contribuir na conservação/
manutenção da biodiversidade.
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Programa	de	Conhecimento	Biológico	
e	Taxonômico de	Algumas	Espécies	
Componentes	da	Herpetofauna

Prevê o aprofundamento do conhecimento 
sistemático e taxonômico das espécies, 
principalmente daquelas que não tive-
ram a identificação confirmada durante 
a realização dos estudos para o EIA.  
Os objetivos específicos são: 

Taxonomia
Ciência que lida com a descrição, 
identificação e classificação dos 
organismos, individualmente, em grupo 
ou englobando todos os grupos.

Saiba mais

Programa	de	Estudo	sobre	a	dispersão	
da	herpetofauna	por	balsas	de	
vegetação	no	rio	Araguaia

Este programa destina-se a avaliar a impor-
tância das balsas de vegetação no que se refere 
à dispersão da herpetofauna (répteis) à jusante 
e entre as margens do rio Araguaia e o efeito 
do empreendimento sobre esse processo.

Assim, será verificado quais espécies e em que 
frequência elas ocorrem nas balsas de vege-

tação; como o enchimento do lago afetará 
o transporte dessas balsas através dele nas 
diferentes fases hídricas; a estrutura genética 
das espécies mais transportadas ao longo 
das margens do rio antes do enchimento e 
monitorar as mudanças ocorridas após o 
enchimento. 

A dispersão fluvial através de balsas de 
vegetação é um mecanismo que potencial-
mente deve ter uma grande influência sobre 
a estrutura genética das espécies ao longo 
da bacia, devido às grandes distâncias numa 
mesma direção.  A única forma de conhecer 
esse impacto é realizando um programa bem 
definido para obtenção de informações antes 
e depois do enchimento do reservatório.

Programa	de	Monitoramento	de	
Espécies	Ameaçadas	e	da	Avifauna	
Migratória

Este programa objetiva monitorar espécies de 
aves ameaçadas de extinção. Seus objetivos 
específicos são:

•	 Catalogar as espécies de aves ameaçadas 
de extinção em hábitats sob influência 
do empreendimento (direta e indireta); 

•	 Efetuar censos regulares na AID e AII 
antes, durante e após a implantação da 
AHE Santa Isabel, tendo em vista o cole-
cionamento de dados de densidade popu-
lacional, composição e dinâmica de grupos 
(incluindo dinâmicas intergrupais), demo-
grafia e estrutura social;

•	 Identificar, com base nos resultados, o grau 
de ameaça das espécies avaliadas;

•	 Desenvolver propostas para sua proteção, 
bem como acompanhar sistematicamente 
a avifauna migratória que usa a calha 
do rio Araguaia antes, durante e após a 
implantação do empreendimento. 

Esse programa permitirá diagnosticar as 
modificações na comunidade de aves migra-
tórias, provenientes da transformação de 
um ambiente natural, e verificar a eficácia de 
adotar medidas contíguas de minimização e 
controle de eventuais efeitos negativos.

Programa	de	Monitoramento	de	
Macrófitas	Aquáticas

O programa de monitoramento de macrófi-
tas (plantas) aquáticas emersas, submersas, 
flutuantes e semi-imersas tem a finalidade 
de acompanhar as alterações que possam 
ocorrer no período de implementação, enchi-
mento e operação do empreendimento. Além 
disso, pretende desenvolver um programa de 
monitoramento de invertebrados associados 
às macrófitas aquáticas e realizar medições 
simultâneas de algumas variáveis da quali-
dade da água.

Programa	de	Resgate	da	Ictiofauna
No rio Araguaia, onde o conhecimento do 
comportamento das espécies de peixes é bas-
tante precário, uma atenção especial deve ser 
dada aos eventos geradores de impacto sobre 
a comunidade de peixes (ictiofauna), no sen-

•	 Identificar as principais ameaças às 
espécies e desenvolver propostas para sua 
proteção por meio de ações em programas 
específicos de acompanhamento.

Programa	de	Monitoramento	da	
Malacofauna

Prevê o Acompanhamento das variações do 
perfil distributivo das espécies dos caramu-
jos de água doce na AID, para a detecção e 
avaliação de possíveis efeitos da construção e 
operação da hidrelétrica, que impliquem em 
mudanças dos riscos de propagação de doen-
ças decorrentes da introdução, presença ou 
proliferação de hospedeiros intermediários 
de patógenos (agentes causadores de doença)
humanos e outros vertebrados. 

Os resultados obtidos no monitoramento 
fornecerão subsídios para a definição dos 
riscos da instalação de focos de doenças 
transmitidas pelos caramujos de água doce e 
para os serviços de vigilância da ocorrência de 
doenças, bem como a preservação da saúde 
da população residente nos municípios ou no 
entorno da AID. 

•	 Melhor avaliar o impacto do reservatório 
sobre as espécies não identificadas; 

•	 Identificar as espécies que não foram pas-
síveis de identificação durante os estudos 
para elaboração do EIA/RIMA; 

•	 Determinar entre as espécies não identi-
ficadas quais são endêmicas ou realmente 
restritas a ambientes exclusivos da ADA; 

•	 Obter informações sobre distribuição 
espacial e biologia dessas espécies na área 
de influência; 

•	 Utilizar tais informações para fundamentar 
planos de conservação para essas espécies.
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tido de se evitarem os danos causados durante 
a construção e operação de usinas.

Nesse sentido, com a construção do AHE 
Santa Isabel, a implantação de um programa 
que vise resgatar e garantir a sobrevivência de 
elementos da ictiofauna durante a construção 
e operação do empreendimento torna-se de 
suma importância, pois evitará que ocorram 
mortandades de peixes durante o desvio 
do canal do rio Araguaia, fechamento do 
reservatório e manutenção das turbinas. 
Especificamente pretende-se: 

•	 Capturar os peixes que ficarão aprisiona-
dos no antigo leito, ensecadeiras e também 
nas turbinas; 

•	 Identificar e contar o número de indiví-
duos de cada espécie que serão resgatados; 

•	 Soltar os peixes resgatados à montante e/
ou à jusante da barragem, de acordo com a 
espécie e necessidade; 

•	 Evitar a mortandade de peixes durante 
os procedimentos para a construção da 
barragem.

Programa	de Conservação ex-situ da	
Biodiversidade	Aquática	Enfocando	a	
Ictiofauna	de	Hábitos	Reofílicos

Este programa contempla a coleta e manuten-
ção em cativeiro do maior número de espécies 
de peixes reofílicos (que nada contra a corren-
teza dos rios para se reproduzir) que habitam 

 Conservação ex-situ
É o processo de proteção de espécies em 
perigo de extinção, de plantas e animais, 
pela remoção de parte da população do 
hábitat ameaçado e transportando-a 
para uma nova localização, que pode 
ser uma área selvagem (santuário) ou 
um cativeiro (zoológico ou outro local 
semelhante). É um método de conservação 
de espécies mais antigo e bem estudado.

Fiéis depositários
Termo jurídico usado para designar um 
indivíduo a quem se confia um bem que 
deve ser zelado (cuidado). 

Saiba mais

Programa	de	Monitoramento	da	Ictiofauna
Este programa visa ao monitoramento da 
ictiofauna (peixes) da área de influência do 
AHE Santa Isabel, além da verificação da 
funcionalidade do mecanismo de transposição 
para a manutenção dos estoques pesqueiros. 
Especificamente pretende-se:

•	 Avaliar a efetividade do sistema de transpo-
sição para espécies migradoras;

•	 Avaliar alterações na composição e estrutura 
da assembleia de peixes, descrevendo itens 
como abundância, riqueza e diversidade;

•	 Avaliar alterações na estrutura trófica da 
assembleia de peixes;

•	 Avaliar a influência das variáveis físicas 
e químicas da água sobre a distribuição e 
abundância da ictiofauna;

Trófica
Relativo a ou próprio de alimento ou do 
processo de alimentação

Saiba mais

Programa	de	Monitoramento	do	
Ictioplâncton

O presente programa tem como objetivo 
geral a análise das ocorrências de ovos e larvas 
de peixes na área de influência do AHE Santa 
Isabel, de maneira a verificar os possíveis 
impactos de sua implantação sobre a repro-
dução das espécies. 

Em seus objetivos, o programa pretende:

•	 Determinar os períodos e os locais de deso-
vas, bem como identificar as principais 
espécies que utilizam a área de influência 
do AHE Santa Isabel como áreas de deso-
vas e/ou de desenvolvimento no período 
pré-enchimento; 

•	 Comparar os resultados obtidos na fase de 
pré-enchimento com a de pós-fechamento, 
a fim de verificar as possíveis alterações na 
dinâmica reprodutiva das espécies com a 
implementação do empreendimento;

•	 Determinar as possíveis alterações nas 
áreas e períodos de desova, bem como na 
composição das espécies; 

•	 Determinar as espécies que utilizarão o 
reservatório e sua área de influência como 
local de desova; 

os pedrais na ADA do AHE Santa Isabel, e que 
deverão ser escolhidas em função dos níveis 
de ameaça à integridade de suas populações.

Tal iniciativa poderia incluir a criação e 
coordenação (por parte do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade - ICMBio) de uma rede de aquaristas/
criadores credenciados, na qualidade de fiéis 
depositários de amostras da biodiversidade, 
que trabalhariam de forma organizada para a 
manutenção de amostras vivas dessa parte da 
ictiofauna regional. Os objetivos específicos 
do programa são: 

•	 Documentar a ictiofauna com hábitos for-
temente reofílicos, formando uma coleção 
disponível para a comunidade científica e 
também para fins de reproduzir o maior 

número de espécies e linhagens possíveis;

•	 Manter a biodiversidade dentro de um 
Centro de Estudos de Conservação da 
Biodiversidade Aquática;

•	 Detectar a possível ocorrência de espécies 
endêmicas, raras ou em extinção, entre 
outros.

•	 Avaliar mudanças na estrutura das popula-
ções influenciadas pelo barramento.
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Programa	de	Monitoramento	dos	
Quelônios

O Programa de Monitoramento dos Quelô-
nios objetiva verificar o padrão de distribuição 
espacial, uso de hábitat e movimentação do 
tracajá e da tartaruga-da-amazônia, na região 
do baixo rio Araguaia, após a construção do 
empreendimento. 

Além disso, visa complementar a caracteri-
zação da estrutura populacional dessas duas 
espécies, iniciada durante os trabalhos para 
elaboração do EIA, bem como verificar o 
efeito da caça sobre a estrutura populacional 
de tartaruga-da-amazônia e tracajá no baixo 
rio Araguaia. 

Somado a isso irá, ainda, verificar se as medi-
das de manejo (proteção de áreas de desova) 
terão algum efeito sobre tracajás e tartaruga-
-da-amazônia através de recrutamento dos 
filhotes nascidos em áreas protegidas na 
população destas espécies e verificar a razão 
sexual dos filhotes que estão sendo produzi-
dos em praias manejadas, além de avaliar a 
dieta da tartaruga-da-amazônia e do tracajá 
do baixo rio Araguaia.

Programa	de	Conservação	e	Manejo	de	
Quelônios

De uma maneira geral, com esse programa 
pretende-se ampliar os conhecimentos sobre 
as espécies de quelônios amazônicos, com rela-
ção à dinâmica populacional e ecologia repro-

dutiva, visando gerar informações que possam 
contribuir para o manejo e conservação. 

Os objetivos específicos são manejar e prote-
ger as matrizes, ovos e filhotes das espécies no 
período reprodutivo e avaliar os efeitos desse 
manejo sobre as populações desses répteis. 

Dentre os quelônios que ocorrem na região 
amazônica, serão contempladas neste pro-
grama as espécies tartaruga-da-amazônia 
e tracajá, em decorrência das ações de con-
servação das populações desses animais, já 
implementadas pelo Centro de Conservação 
e Manejo de Répteis e Anfíbios do Instituto 
Chico Mendes para a Conservação da Biodi-
versidade (RAN-ICMBio). Essas duas espé-
cies constituem um dos mais ricos recursos 
biológicos do país.

Programa	de	Monitoramento	de	Botos
Esse programa busca avaliar os aspectos 
biológicos e ecológicos de botos, no que diz 
respeito à estrutura e composição de grupo, 
seu comportamento e uso de hábitat, bem 
como o deslocamento e o tamanho da área 
que a população em questão costuma utilizar 
entre à montante e à jusante do futuro empre-
endimento. Isso ocorre por meio da técnica 
de foto-identificação e marcação. 

O programa busca também avaliar um 
possível aumento da captura acidental e 
intencional de exemplares da espécie em arte-
fatos de pesca na área de influência direta do 

empreendimento, e a dieta dos botos captu-
rados, para se identificar possíveis mudanças 
nos hábitos alimentares em decorrência de 
eventuais alterações na comunidade de peixes 
local. 

A barragem será uma barreira artificial para 
as populações e poderá resultar em fragmen-
tação das mesmas, em mudanças nos hábitos 
comportamentais e alimentares, na estrutura 
dos grupos e em aumento da captura dos 
animais.

Programa	de	Monitoramento	da	Fauna	
de	Insetos	Vetores

A implantação do AHE Santa Isabel levará à 
geração de impactos ambientais que podem 
interferir diretamente na fauna de insetos 
vetores (transmissores de doenças) nas 
áreas de influência do empreendimento. 
Esses impactos podem levar a mudanças na 
composição da fauna e nas densidades e/ou 
comportamento das espécies. 

Este programa fará um levantamento para 
detecção de possíveis mudanças (estruturais 
e comportamentais) na fauna de insetos 
vetores, visando obter informações relevan-
tes sobre os riscos de instalação de alguma 
enfermidade nas populações humanas e/ou 
epidemias, já que alterações na composição, 
abundância ou comportamento da fauna 
de insetos vetores de doenças pode ser um 
indicativo de risco.

•	 Verificar as influências das alterações das 
características físico-químicas e hidrológi-
cas sobre os ovos e larvas de peixes; 

•	 Propor medidas de manejo para a explora-
ção sustentável dos recursos pesqueiros da 
área de influência do AHE Santa Isabel.

Programa	de	Pesquisa	e	Monitoramento	
dos	Mamíferos	Semiaquáticos:	Ariranha	e	
Lontra

Este programa em particular prevê uma 
avaliação detalhada dos aspectos biológicos 
dos mamíferos semiaquáticos, lontra (Longi-
caudis) e ariranha (Pteronura brasiliensis), em 
toda a extensão do rio Araguaia, sob influên-
cia do AHE Santa Isabel. Seu objetivo especí-
fico inclui monitorar aspectos ecológicos das 
populações de lontras e ariranhas, como dieta 
e uso do hábitat. 

As obras do AHE Santa Isabel podem ocasio-
nar mudanças qualitativas e quantitativas na 
fauna de peixes que faz parte da dieta dessas 
duas espécies de mamíferos. Dessa forma, o 
Programa deve ter início logo após a emis-
são da Licença de Instalação e contemplará 
as fases de implantação e de operação do 
empreendimento.
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Meio Socioeconômico
Programa	de	Aquisição	de	Áreas	e	
Transferência	de	População

O objetivo deste programa é apresentar as 
ações que o empreendedor deverá realizar 
para adquirir as áreas necessárias para implan-
tar o reservatório e as obras complementares 
do AHE Santa Isabel.

As terras que ficam dentro do perímetro for-
mado pela área de inundação serão objeto de 
uma avaliação, que tem por objetivo indenizar 
ou ressarcir de forma justa e adequada seus atu-
ais proprietários ou ocupantes, na forma da lei. 

Quanto à forma de execução desse processo, 
o objetivo deste programa é o de viabilizar 
o comum acordo entre as partes, estabele-
cendo as garantias para que os atingidos pela 
formação do reservatório tenham condições 
de optar, entre as alternativas possíveis, por 
aquela que melhor atender suas necessidades.

A aquisição das terras que serão ocupadas pelo 
reservatório e pelas obras complementares 
constitui parte essencial das ações necessárias 
para a disponibilização dessas áreas para o 
empreendimento. 

O pagamento de uma justa indenização aos 
proprietários ou outra forma adequada de 
ressarcimento pelas áreas inundadas, de 
acordo com a legislação vigente, depende não 
apenas de um competente e completo levan-
tamento cadastral das propriedades atingidas, 
mas de uma eficiente comunicação com os 

atingidos, permitindo agilidade e segurança 
às decisões tomadas, minimizando, dessa 
forma, os eventuais danos que a morosi-
dade, a insegurança e falta de comunicação 
adequada possam acarretar para o processo. 
Conheça as etapas de implantação do 
programa:

•	 Cadastro físico e delimitação do perímetro 
das propriedades;

•	 Avaliação das terras e benfeitorias;

•	 Processo de compra ou ajuizamento de 
propriedades;

•	 Cadastramento socioeconômico das 
propriedades produtivas, famílias e outras 
atividades econômicas presentes nas pro-
priedades rurais e urbanas afetadas;

•	 Avaliação econômica e cálculo de valores 
de indenização para atividades comerciais, 
de serviços, agropecuárias, minerárias e 
outras inundadas ou inviabilizadas pelo 
empreendimento;

•	 Cadastramento e avaliação socioeconô-
mica das olarias afetadas pelo empreendi-
mento visando a propor o remanejamento 
ou indenização dos estabelecimentos afeta-
dos, bem como alternativas de estocagem 
de argila e locais alternativos de extração;

•	 Instalação de escritório e negociação com 
os proprietários de alternativas de indeni-

Programa	de	Monitoramento	da	Fauna	
de	Anofelinos	nas	Áreas	de	Influência	do	
Empreendimento

Uma das mais importantes medidas para o 
controle das populações de vetores e impedir 
seu contato com o homem é o monitoramento 
periódico da fauna de anofelinos (mosquitos 
que transmitem a malária). Esse programa de 
monitoramento possui caráter preventivo e 
corretivo, permitindo avaliação dos riscos de 
epidemias, tendo como base os mosquitos nas 
áreas de influência do AHE Santa Isabel. 

Esse trabalho ocorrerá através da detecção de 
possíveis mudanças (estruturais e comporta-
mentais) na fauna desses insetos, que poderão 
gerar informações relevantes sobre os riscos 
de epidemias de malária, já que alterações na 
composição, abundância ou comportamento 
da fauna de anofelinos podem ser um indica-
tivo de risco.

O programa de monitoramento da fauna de 
anofelinos deve ocorrer durante todas as fases 
de implantação e durante os três primeiros 
anos da fase de operação do empreendimento.

Programa	de	Monitoramento	da	Fauna	
de	Borboletas	e	Formigas

Este programa tem como objetivo o moni-
toramento de borboletas e formigas, visando 
detectar possíveis alterações nas comunidades 
desses insetos, em consequência dos impactos 
causados pela implantação do AHE Santa 
Isabel. 

Na região do empreendimento foram regis-
tradas espécies tanto de borboletas quanto de 
formigas que podem ser utilizadas como bio-
indicadores (espécie ou grupo de espécies que 
reflete a qualidade de um meio ambiente). 

O monitoramento da fauna de borboletas 
e formigas fornecerá dados relevantes para 
que possam ser tomadas medidas que visem 
à conservação dessas espécies e também 
podem fornecer dados importantes relativos 
à qualidade ambiental na região do empreen-
dimento, no decorrer de sua implantação.
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zação monetária, permuta por outra área 
equivalente ou reassentamento em condo-
mínios rurais ou áreas urbanizadas;

•	 Proposição de alternativa de reassenta-
mento de população sem condição de 
titularidade de sua posse;

•	 Assistência técnica e social à população 
relocada.

Programa	de	Readequação	da	Atividade	
Produtiva

A implantação de empreendimentos hidrelé-
tricos como o AHE Santa Isabel causa efeitos 
diretos às propriedades localizadas na área 
de influência do barramento e formação do 
reservatório. 

Nessas propriedades, quando não são de uso 
exclusivo domiciliar, são desenvolvidas ati-
vidades produtivas ou comerciais que visam 
à geração de renda e à sustentação familiar, 
seja através da agropecuária comercial ou 
produção para consumo próprio. 

Por isso, o objetivo geral deste programa 
é auxiliar os produtores que tiverem suas 
propriedades atingidas pela implantação 
do empreendimento ou pela formação de 
seu reservatório e APP associada, seja total 
ou parcialmente, a retomar a produção em 
condições de alcançar e manter a sustentabi-
lidade familiar. 

Programa	de	Monitoramento	
Socioeconômico	e	Cultural

O principal objetivo do Programa de Moni-
toramento Socioeconômico e Cultural é pro-
duzir uma avaliação integrada e abrangente 
da condição de vida da população direta e 
indiretamente afetada pelo empreendimento, 
tendo como referência sua situação atual.

Compõe também o elenco de objetivos a 
produção de um informe da condição de vida 
da população, que deverá ser divulgado para 
conhecimento e crítica de toda a comuni-
dade. As interferências sobre as populações 
diretamente afetadas pelo empreendimento 
não se limitarão a um único aspecto, mesmo 
os mais impactantes, como a necessidade de 
transferência de sua residência.

Toda a organização social local será impactada, seja 
pelo aumento da demanda por serviços públicos, 
resultante do aumento temporário da população 
residente, seja pela alteração no perfil de uso dos 
equipamentos e alternativas de lazer, especial-
mente a inundação de praias e outros locais. 

Este programa deverá anteceder o início das 
obras e ser desenvolvido ao longo de todo o 
empreendimento, até que se consolide uma 
situação nova de estabilidade que dê segu-
rança de que o AHE Santa Isabel mitigou e 
compensou adequadamente todos os seus 
impactos sociais.

Programa	de	Conservação	e	Uso	do	
Entorno	do	Reservatório

O programa deverá elaborar diretrizes de 
utilização do reservatório e de sua área de 
entorno, observando a Política Nacional de 
Recursos Hídricos e de Gestão Ambiental 
como um todo, bem como sua integração 
com os demais reservatórios localizados à 
montante e à jusante.

Cabe ao programa, também, indicar formas 
de potencializar os benefícios que possam 
surgir da implantação dos empreendimentos 
na região e comunidades envolvidas, além 
de explorar os usos múltiplos potenciais e 
pretendidos, sem prejuízo para a geração de 
energia, tendo como base a legislação vigente, 
a capacidade de suporte do ambiente e a con-
servação da biodiversidade.

Programa	de	Apoio	às	Administrações	
Municipais

Este programa visa desenvolver processos de 
apoio aos municípios da área de influência 
direta, no que se refere ao desenvolvimento 
sustentável da atividade produtiva e da explo-
ração do potencial turístico da região. 

Além disso, durante o período de obras, a 
presença de um número maior de trabalha-
dores e a potencial atração de outras pessoas, 
a qual será seguida pela desmobilização após 
a conclusão das obras, resulta em um desafio 
para o ordenamento urbano dos municípios 
mais diretamente afetados. 
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Programa	de	Fomento	do	Turismo	e	do	
Lazer	na	Área	do	Reservatório

O programa consiste em contribuir com 
o esforço de outros agentes e organizações 
governamentais e não governamentais empe-
nhadas em incentivar o turismo, incluindo 
o lazer, na região, através de treinamento 
profissionalizante da mão de obra que será 
utilizada. 

O programa prevê, ainda, identificar possi-
bilidades de utilização do reservatório para 
o turismo e o lazer, apresentação da região 
como mais um destino turístico do Brasil e 
dar diretrizes para que se busquem financia-
mentos nos diversos órgãos públicos que se 
dedicam a promover o turismo. 

Tendo em vista que as atividades de turismo 
e lazer serão prejudicadas pela instalação do 
empreendimento, justifica-se o presente pro-
grama como um modo de compensar esses 
impactos negativos sobre o turismo e o lazer 
regionais.

Programa	de	Recomposição	e	Manutenção	
da	Infraestrutura	Atingida

O objetivo deste programa é estabelecer 
as diretrizes e procedimentos metodo-
lógicos para reorganizar o território e 
recompor o sistema viário, de eletrificação, 
de telefonia, de abastecimento de água e 
esgoto, e de saúde e educação, atingidos 
pela implantação do empreendimento. 
É atribuição deste programa:

•	 Rearticular a região afetada, para permitir 
a continuidade das atividades cotidianas 
de seus moradores;

•	 Relocar equipamentos isolados ou benfei-
torias atingidas;

•	 Recompor a infraestrutura de eletrificação, 
telefonia e abastecimento de água e esgoto 
afetados;

•	 Reorganizar a infraestrutura viária a ser 
afetada em função da implantação dos 
empreendimentos, adequando as ligações 
viárias de apoio às obras e contemplando 
melhorias nas estradas vicinais, a fim de 
proporcionar um melhor escoamento de 
tráfego local;

•	 Reestruturar o território afetado pelo 
empreendimento não significa sim-
plesmente refazer o existente antes do 
empreendimento, mas também atender à 
nova realidade, reorganizando o território 
e redimensionando a infraestrutura e os 

serviços atingidos, mantendo sempre, no 
mínimo, as condições já existentes.

Programa	de	Vigilância	Epidemiológica
As ações do programa deverão identificar as 
doenças mais importantes, que serão objeto de 
ações específicas de monitoramento e controle. 

Deverão ser monitorados e controlados o qua-
dro geral de saúde e condições sanitárias dos 
municípios diretamente afetados, assim como 
implantados sistemas de monitoramento do 
aumento da demanda pelos serviços de saúde 
da região, para a correta proposição, quando 
bem demonstrado, de reforço e adequação dos 
serviços de saúde locais. 

Programa	de	Monitoramento	da	Pesca	
Profissional	e	Amadora	

O objetivo do programa é o monitoramento da 
pesca profissional e amadora na área de influência 
do AHE Santa Isabel, a partir das seguintes ações:

•	 Comparar o perfil socioeconômico dos 
pescadores profissionais, nos períodos pré 
e pós-enchimento;

•	 Quantificar a produção pesqueira anual 
capturada pelos pescadores;

•	 Comparar a produção realizada pelos pes-
cadores com aquela registrada nas colônias 
de pesca;

•	 Estabelecer os modelos de rendimento e 
bioeconômicos sustentáveis;

•	 Incentivar o desenvolvimento da pesca 
amadora na região. 

Etnoecologia
Ciência que se refere aos saberes 
tradicionais ou ao conhecimento 
ecológico tradicional. Preocupa-se, de 
um modo geral, com a maneira como os 
povos tradicionais usam e se apropriam 
dos recursos naturais.

Saiba mais

Programa	de	Contato	Permanente	com	
os	Índios	Suruí

O objetivo primário do programa é estabelecer 
um diálogo permanente com os índios, através 
de canais previamente construídos, a fim de 
promover um fluxo de informações sobre o 
empreendimento, suas ações e suas eventuais 
repercussões sobre as atividades dos Suruí.

Com isso, pretende-se permitir que as partes 
negociem compensações, por conta das interfe-
rências negativas da implantação e operação do 
empreendimento na Terra Indígena (TI) Sororó. 

Para desenvolver o Programa, é necessária a 
realização de estudo etnoecológico na TI Sororó,  
treinamento de pessoal de suporte para a execu-
ção do programa, a construção e funcionamento 
do canal de comunicação e negociação entre o 
empreendedor e os Suruí. 
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Projeto	de	Registro,	Contextualização	e	
Socialização	dos	Sítios	de	Arte	Rupestre	

Registrar de todos os modos possíveis e com 
todas as técnicas atualmente disponíveis (físi-
cas e digitais) a topografia e todas as inscrições 
dos sítios arqueológicos rupestres em risco de 
sofrer impactos do empreendimento. 

Além disso, o projeto irá fornecer os melhores 
meios de guardar e atualizar toda a documen-
tação produzida, articular os estudos espe-
cíficos sobre a arte rupestre com as demais 
pesquisas de arqueologia realizadas na região, 
além de buscar compreender a interrelação 
entre os assentamentos.

Projeto	de	Educação	Patrimonial
Sensibilizar as comunidades situadas no 
entorno do empreendimento e os profis-
sionais ligados à sua implantação sobre a 
importância de proteger e preservar os bens 
culturais regionais.

Projeto	de	Identificação,	Resgate	e	
Socialização	dos	Testemunhos	Materiais	
e	Orais	da	História	da	Guerrilha	do	
Araguaia

O objetivo geral do projeto consiste em 
contribuir com o esforço de outros agentes 
e organizações, governamentais e não gover-
namentais, empenhados em esclarecer e 
resgatar os fatos ainda obscuros da Guerrilha 
do Araguaia. 

A Guerrilha do Araguaia, conforme con-
clusões dos estudos feitos em campo sobre 
a história recente da região, é o evento mais 
marcante ali ocorrido, sendo que sua reper-
cussão ultrapassa a área de estudo, pois, na 
atualidade, é objeto de movimentos sociais 
e governamentais, de eventos especiais e de 
publicações diversas (em artigos e livros), que 
envolvem pessoas e organizações de vários 
estados do Brasil. Tem, portanto, alcance 
histórico nacional.

Programa	de	Salvamento,	Preservação	e	
Socialização	do	Patrimônio	Arqueológico,	
Histórico,	Cultural	e	Paisagístico	

As ações deste programa serão subdivididas 
em seis projetos específicos, com os seguintes 
objetivos:

Projeto	de	Prospecções	Arqueológicas	
Intensivas

Identificar os sítios arqueológicos em 
risco em todas as áreas que poderão sofrer 
intervenção do empreendimento, antes que 
essas atividades sejam iniciadas, para que se 
possam implantar medidas para seu estudo, 
conservação e socialização.

Projeto	de	Salvamento	Arqueológico
Resgatar, em campo, dados relativos à cultura 
material e aos sítios arqueológicos em risco 
pela implantação do empreendimento; gerar 
conhecimento sobre cada sítio em particular 
e sobre os conjuntos de sítios identificados 
como pertencentes a uma mesma cultura; 
estabelecer uma cronologia da ocupação da 
área de estudo; verificar as relações existentes 
entre os sítios da área de estudo e entre estes 
e outros sítios conhecidos do contexto arque-
ológico regional, tanto em termos culturais 
quanto cronológicos (tempo).

Projeto	de	Registro,	Valorização	e	
Socialização	do	Patrimônio	Histórico,	
Multicultural	e	Paisagístico	da	AID

O objetivo deste programa é dar o devido 
destaque aos eventos históricos dos quais a 
região participou, ao seu caráter multicultural 
e às belezas cênicas que comporta. Para isso, 
sugere-se a continuação dos estudos iniciados 
no diagnóstico, a apresentação da documen-
tação recolhida aos diferentes grupos sociais 
presentes na AID, e a destinação da docu-
mentação a um acervo permanente regional, 
a ser constituído para as casas de memória 
exigidas pelo Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan).
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De uma maneira geral, conforme os estudos 
elaborados pelo Consórcio GESAI, a região do 
Araguaia onde está prevista a implantação do 
empreendimento não apresenta obstáculos 
naturais ou socioeconômicos que limitem de 
forma severa a possibilidade de implantação 
do AHE Santa Isabel.  

O Aproveitamento Hidrelétrico Santa Isabel 
poderá contribuir com a melhoria de oferta de 
energia no país, que se encontra em expansão 
por ocasião do crescimento econômico do Brasil 

nos últimos anos.  No Plano Decenal de Expan-
são para o setor elétrico nacional, o aumento da 
oferta de energia gerada seria alcançado através 
da implantação de usinas hidrelétricas.

Os estudos ambientais caracterizaram de 
forma consistente a condição ambiental 
atual das áreas de influência da hidrelétrica e 
permitiram a análise de cenários tendenciais 
com a implantação do empreendimento e na 
ausência do mesmo, de forma a identificar 
os impactos gerados pela implantação do 

projeto nas áreas e comunidades do entorno, 
bem como na região como um todo.

A partir dessa abordagem, foram definidas 
medidas para cada impacto ambiental, positivo 
ou negativo, identificado. As medidas foram 
definidas visando à eliminação dos impactos 
negativos gerados e, quando não possível, a 
sua minimização ou compensação, bem como 
a maximização dos impactos benéficos gera-
dos pela implantação do empreendimento, 
observando a execução dessas medidas.

Desta forma, considerando as informações 
acima expostas e que o empreendimento está 
de acordo com as diretrizes apontadas para 
a região no Plano Estratégico de Recursos 
Hídricos da Bacia dos Rios Tocantins e Ara-
guaia, na Revisão do Inventário Hidrelétrico 
da Bacia do rio Araguaia e na Avaliação 
Ambiental Integrada do Rio Araguaia, 
conclui-se pela viabilidade ambiental do AHE 
Santa Isabel, vinculada à implantação dos 
programas ambientais propostos no EIA e 
descritos neste documento.
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