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Introdução 
 

Dizem os Karajá que, no começo do mundo, seus antepassados eram peixes – 

aruanãs – e viviam no fundo das águas do Araguaia. E eram imortais. Kananciué, seu 

criador assim os fizera. Mas tinham uma proibição: não podiam atravessar um buraco 

luminoso no fundo das águas onde viviam. 

Um dia um aruanã desafiou a proibição e atravessou o buraco, saindo nas praias 

brancas de um imenso rio, na altura do povoado conhecido hoje como Furo de Pedra, na 

Ilha do Bananal. Voltando ao fundo das águas, contou aos outros o que vira. E todos 

quiseram sair, ainda que, para isso, tivessem de perder a imortalidade...1 Os grupos de 

Karajá passaram, então, a viver na Ilha do Bananal, ao longo do rio Araguaia, rio abaixo e 

rio acima. 
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1 Trecho de uma lenda karajá contada pelo Jornalista Washington Novaes, na Revista DEMO, cuja capa traz a 
seguinte manchete: “O Araguaia vai morrer suas sete mortes”. Nº 4, setembro/87. 



  

1. A Ilha do Bananal 
 

A planície do Bananal, depressão formada pelos rios das Mortes e Araguaia, é 

caracterizada por um número incontável de lagoas marginais e pela Ilha do Bananal, 

maior ilha fluvial do mundo. Durante a época das cheias, a enorme planície inundada 

reúne as águas do Araguaia e de seus afluentes, sendo os principais: o rio das Mortes e o 

rio Cristalino, que formam a paisagem mais notável da bacia do Araguaia e Tocantins. 

A Ilha do Bananal, com cerca de 2 milhões de hectares, situada na depressão 

Araguaia, entre os rios Araguaia e Javaés, tem cerca de 80 Km de largura (leste-oeste) e 

aproximadamente 350 Km de comprimento, constituindo uma Reserva de Preservação 

Permanente (desde 1959). Inclui, ao norte, o Parque Nacional do Araguaia (PNA) sob 

administração do IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e reconhecido como sítio 

da Convenção Ramsar de Proteção de Áreas Úmidas de importância internacional. O 

Parque tem cerca de 562.312 hectares, aproximadamente  1/3 da área total, localizado no 

sudoeste do estado do Tocantins, abrangendo parte dos municípios de Pium e Lagoa da 

Confusão no médio Araguaia, no extremo norte da Ilha do Bananal.  

O restante integra o Parque Indígena do Araguaia, do povo Karajá, administrado 

pela Fundação Nacional do Índio –   FUNAI. A Ilha do Bananal, em toda sua extensão, 

pertence à Unidade Geomorfológica Planície do Bananal.  

É bastante curiosa a rede hidrográfica da Ilha que, além dos rios Araguaia (braço 

maior, na encosta oeste) e Javaés (braço menor, na encosta leste) inclui, em seu interior, 

os rios Ronditoro, Riozinho e Mercês, todos perenes, piscosos e com grandes populações 

de tartarugas e jacarés. Há também um grande número de lagoas, algumas circundadas 

de pitoresca vegetação ciliar. A superfície da Ilha do Bananal é dominantemente plana, 

com ocorrência de sedimentação recente através de inundações periódicas, com uma 

rede de drenos interligados, a presença de canais isolados, lagoas circulares, meandros 

colmatados, diques fluviais, bancos de areia e praias. 

Em 1959, o decreto nº 47.570, de 31/12, que criou o Parque Nacional do Araguaia, 

abrangendo a totalidade da Ilha do Bananal, ignorou as populações indígenas, que 

habitavam a região. Para resolver o impasse, um segundo decreto presidencial nº 69.262, 

de 22/09/71, criou o Parque Indígena do Araguaia, com 1.540.000 hectares e, e, 1973, 

delimitou-se uma área de 1.395.000 hectares para o parque indígena. Em 1980, um 
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terceiro decreto presidencial nº 84.844, de 24/06, alterou a área dos dois parques, de 

modo a integrar a aldeia Macaúba, dos Karajá, no Parque Indígena2. 

Os grupos indígenas que habitam a Ilha do Bananal – TO, na reserva denominada 

Parque indígena, são basicamente os Karajá e Javaé. Há uns poucos Avá-canoeiros, 

espremidos pela barragem da Serra da Mesa, perfazendo um total de 1801 pessoas, 

ocupando uma superfície de 1.358.499 hectares, com 943 km de perímetro.  

A principal característica deste Parque é sua ampla rede de drenagem, formada 

por vários rios de grande e médio porte. Alguns rios formam belas praias, de areias claras 

e praticamente desprovidas de vegetação. 

As temperaturas máximas ocorrem de agosto a setembro (38°) e a mínima média 

mensal, em julho (22°). A temperatura média anual nessa região, é de aproximadamente 

26°C. A umidade relativa ao longo do ano no período chuvoso fica em média em 80%, e 

próximo a 60% no mês de julho.  

A Ilha do Bananal está situada numa zona de ecótone, apresentando 

características de transição com componentes da vegetação amazônica, pantanal e 

cerrado. Predominam os campos (popularmente conhecidos como varjões) que são 

inundados na época de cheias, durante o período das chuvas. Podem ser encontradas, 

ainda, as formações cerrado, cerradão, mata seca de transição, mata inundada, campo 

inundado, mata ciliar inundada, vegetação das encostas secas, vegetação de bancos de 

areia.  

A fauna da Ilha do Bananal tem, em muitos aspectos, características que lembram 

a fauna do pantanal mato-grossense. Dentre as espécies merecem destaque: Onça 

pintada, Ariranha, Suçuarana, Cervo, Cachorro-do-mato-vinagre, Boto, Preguiça, Garça-

Moura, Pomba-Pedrês, Araraúna, Uruatu, Tucano-açu, Anambé-branco, Uirapuru, Garça-

Azul, Soco-Dorminhoco, Tuiuiú, Colheiro, Pato de Crista, Urubu-Rei, Uiraçu, Apacamim, 

Cigana, Coleira, Jacaré-Tinga, Jacaré-Açu, Pavãozinho-do-Pará, Mutum, Ema, Perdiz, 

Rolinhas, Águia-pescadora, Marrecão-de-Marajó, Tartaruga-da-Amazônia, Jacaretinga, 

Jibóia, Surucucu, Sucuri, Pirarucu, Tucunaré, Pintado, Arraia, Poraquê, Piranha. 

Apesar de serem escassas as informações sobre a fauna da ilha, o Plano de 

Manejo do Parque Nacional do Araguaia, de 1981, indicou a existência de algumas 

espécies ameaçadas de extinção: 01 espécie de peixes, 05 espécies de répteis e 17 de 

mamíferos. 
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Ocupação e desocupação da Ilha do Bananal por fazendeiros e pequenos criadores 
de gado 

 

O decreto nº 69.262, de 22/09/71, que criou o Parque Indígena do Araguaia, 

designou a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para promover as “medidas de proteção 

à pessoa e ao patrimônio dos silvícolas localizados na área delimitada” e facultava 

também à FUNAI o poder de “impedir ou restringir o ingresso, o trânsito ou a permanência 

de pessoas ou grupos, cujas atividades sejam julgadas inconvenientes ou nocivas ao 

processo de assistência aos Índios na área reservada ao Parque”. Entretanto, a FUNAI 

usou esse poder para favorecer a invasão do Parque Indígena por fazendeiros dos 

municípios vizinhos, que arrendavam as pastagens naturais da Ilha, para aí colocar o seu 

gado. A Prelazia de São Félix do Araguaia denunciou a existência de, pelo menos, 40 mil 

cabeças de gado, e a presença de dez mil pessoas, na Ilha do Bananal, nos anos oitenta. 

O turismo foi incentivado na Ilha, sob pretexto da utilização do Hotel JK que havia sido 

construído em 1957. Comerciantes, pescadores, turistas introduziram o alcoolismo na 

Ilha, com altos prejuízos para os índios Karajá, que eram freqüentemente aliciados para 

conduzir os barcos de pesca ilegal, abarrotados de peixe, que saíam para as localidades 

de Santana do Araguaia e Barreira de Campo. 

Durante anos a Ilha do Bananal foi ocupada por grandes fazendeiros e pequenos 

criadores de gado. Essas atividades provocam alterações ambientais, modificam a 

paisagem, propiciam perda da qualidade do solo e favorecem a proliferação de doenças, 

o que coloca em risco esta importante reserva genética de espécies vegetais e animais 

raras, algumas em extinção. 

Dessa maneira, a Ilha foi sofrendo um processo acelerado de degradação 

ambiental até que os índios Karajá decidiram por exigir a sua completa desocupação. Foi 

um processo doloroso porque, ao lado de grandes fazendeiros que tinham para onde tirar 

o seu gado, havia também os pequenos criadores de gado que não tinham para onde ir. 

O processo, que culminou com a retirada do gado da Ilha e com o assentamento das 

famílias carentes residentes na área, teve uma ampla participação de órgãos do governo 

e entidades interessadas em ajudar a resolver o impasse: FUNAI, lideranças indígenas do 

Parque, representantes do governo do Goiás e do Tocantins, da procuradoria geral da 

República, CPT, CIMI, prefeitos do Formoso e Dueré, IBAMA, Prelazia de São Félix do 

Araguaia, Associação de Conservação do Meio Ambiente e Produção Integrada de 

Alimentos da Amazônia (GAIA).  
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Os debates foram sempre muito polêmicos, sobretudo, quando se tratava dos 

pequenos posseiros e do aproveitamento dos recursos naturais da Ilha. Ao argumento de 

que seria “um desperdício deixar todo este potencial produtivo apenas para o usufruto do 

índio, porque ele não vai saber aproveitá-lo” (Jornal do Tocantins, 3-5/12/91), referindo-se 

à possibilidade de produzir arroz irrigado na ilha, aproveitando-se dos inúmeros riozinhos 

que a cortam, tomando como exemplo experiências na região do Mississipe, nos Estados 

Unidos, o índio Karajá, Daniel Coxini, representante das aldeias da Ilha, respondeu:  Não 

é do interesse do índio usar a Ilha para extrair lucro e riquezas, mas sim como um local 

onde as comunidades possam viver em paz, livres, seguras e em  plena harmonia com a 

natureza (idem). Interesses diferentes! Os primeiros visam o lucro. O índio Karajá visa a 

vida! E sabe o quanto equipamentos, implementos agrícolas, agrotóxicos seriam danosos 

para a fauna, a flora e para os rios da Ilha do Bananal. 

Com base em levantamento fundiário realizado a respeito dos ocupantes não-

índios da Ilha, as ações previam o assentamento das famílias carentes e a indenização 

das benfeitorias dos ocupantes de boa-fé. Ao INCRA se atribuiu a responsabilidade de 

eleger uma área semelhante à da Ilha para o assentamento das famílias; Santo Antônio, 

no rio das Mortes, foi um dos lugares mais indicados, uma vez que, para lá já se tinham 

dirigido muitos posseiros, porque desde há muito tempo já se falava em desocupar a Ilha 

para os Karajá; e também por causa de prejuízos que vinham sofrendo por conta de 

enchentes. Ficou estabelecido que o INCRA iniciaria, em 1995, a retirada e assentamento 

das famílias que não possuíssem outra fonte de renda fora das atividades que 

desenvolviam na Ilha e nem outro imóvel rural fora da Ilha. A essas famílias se garantiu a 

permanência na Ilha até que fossem devidamente transferidas e assentadas. 

Em uma carta aberta, de 16 de dezembro de 1994, assinada por caciques e lideranças 

de todas as aldeias, os Karajá colocam as suas deliberações exigindo que aqueles que 

não se enquadrassem nos critérios de assentamento deviam iniciar a sua retirada  no 

começo de janeiro/95; e aos que aguardavam os encaminhamentos do INCRA que 

permanecessem, mas sem plantar roças de qualquer tipo. E concluem: Os nossos 

corações se alimentam da esperança de novos dias, onde nosso povo, nossos filhos e 

netos possam andar livremente, orgulhosos, como um dia nossos antepassados 

andaram3.  
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Além da depredação ambiental da Ilha ocasionada por uma pecuária primitiva e 

mal planejada, políticos e criadores de gado ainda tentaram, por várias vezes, a 

construção de estradas que atravessariam a Ilha ao meio: a BR-242, em 1979, entre o 

Formoso do Araguaia e a margem do rio Javaés, e a GO-262, também conhecida como 

Transaraguaia, em 1984. Ambos os projetos foram derrubados pela brava oposição e 

firmeza de índios Karajá e de outros setores ligados aos movimentos de preservação 

ambiental dentro e fora do governo, sobretudo pela coragem e dignidade da então 

diretora dos Parques do IBDF, a Drª Maria Tereza Pádua Jorge que, em troca, perdeu o 

seu posto.  

 
A Ilha do Bananal e o seu entorno 

A Ilha do Bananal é área de preservação permanente que, com a criação e 

instalação do Estado de Tocantins, passou a integrar o território dessa nova Unidade da 

Federação. Falar na preservação da Ilha do Bananal é lembrar que, dada a diversidade e 

riqueza do seu ecossistema, qualquer ação humana de interferência é vedada pelo 

próprio regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, cujo artigo 8º nomeia que obras 

de aterros, escavações,  construção de encostas, ou atividades de correção, adubação ou 

recuperação de solo são proibidas em tais áreas. O art. 9º do mesmo Regulamento, por 

sua vez, refere-se à proibição de quaisquer obras de barragens, hidrelétricas, de controle 

de enchentes, de retificação de leitos, de alteração de margens e outras atividades que 

possam alterar suas condições hídricas naturais. É preciso lembrar que não somente as 

ações antrópicas locais podem colocar em risco a Ilha do Bananal, mas também as 

intervenções nos canais de drenagem e nos principais rios da Bacia como o Araguaia, 

Tocantins, Javaé e rio das Mortes. 
Preservar a Ilha do Bananal significa trabalhar as populações ribeirinhas e seus 

modos de cultivar a terra, de praticar a pesca, de fazer/sofrer o turismo, etc significa 

preocupar-se com tudo o que diz respeito à bacia Araguaia-Tocantins. 
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2. A bacia Araguaia-Tocantins: uma “assinatura hidrológica” 
 

O Prof. Dr. Carlos Walter Porto Gonçalves, em Navegar é preciso, viver não é 

preciso, um estudo sobre o Projeto de perenização da hidrovia dos Rios Araguaia, 

Tocantins e Rio das Mortes, fala de uma “assinatura hidrológica”, expressão feliz que 

ajuda a caracterizar a singularidade e a complexidade que envolvem esta bacia. Segundo 

o autor, 

 

todo rio, toda bacia hidrográfica configura um traçado que, tal como uma 

impressão digital é, sempre, própria, singular (...). Apresenta-se como se 

fora um traço esculpido pela própria natureza da água no seu fluxo ao 

longo do tempo, ao longo de sua história. Como toda assinatura, é 

individualizada e, assim, (...) cada rio, cada bacia hidrográfica tem sua 

identidade configurada na sua ‘assinatura hidrológica’4. 

 

Uma assinatura hidrológica é, portanto, o resultado da própria história dos rios, da 

sua formação geológica, das interações vividas no meio; conhecer essas interações ajuda 

a compreender a dinâmica atual e o comportamento dos rios e bacias, em suas diferentes 

dimensões. 

Geologicamente, os rios que compõem a bacia Araguaia-Tocantins são rios ainda 

em formação; passam por um processo de milhões de anos e que ainda não está 

acabado. Por isso mesmo são rios que precisam ser estudados com profundidade e com 

muito cuidado, pois quaisquer interferências sobre eles podem produzir efeitos muito 

negativos, com sérias conseqüências sobre a bacia e todo o ecossistema que ela 

envolve, podendo prejudicar ainda a disponibilidade de recursos naturais, tais como os 

bens minerais, a água, o ar, a flora e a fauna5.  

Grande parte da bacia Araguaia-Tocantins situa-se na região Centro-Oeste: o rio 

Tocantins nasce no planalto de Goiás, numa altitude em torno de 1000 metros, formado 

pela junção dos rios das Almas e Maranhão. Da junção desses dois rios, até a sua 

confluência com o Araguaia, o rio Tocantins tem cerca de 1400 km de comprimento, e daí 

à foz, outros 560 km, totalizando aproximadamente 1960 km. Na altura do paralelo 6 S, 

                                                 
4 Terra Livre nº 15-16, revista da AGB, trabalho apresentado no XII Encontro Nacional de Geógrafos – 
Florianópolis, SC, julho/2000. 
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junta-se com o rio Araguaia e, ao final, recolhe a contribuição do rio Itacaiunas, pela 

margem esquerda. 

O Araguaia também nasce em Goiás, próximo à cidade de Mineiros, nas 

formações mais elevadas existentes no Parque Nacional das Emas, uma reserva de 

proteção ambiental, situada na divisa dos estados de Goiás e Mato Grosso. Desenvolve-

se na direção sul-norte e flui por cerca de 2115 km quase paralelamente ao Rio 

Tocantins, com o qual conflui, depois de formar a ilha do Bananal. Com leito sinuoso e 

águas turvas, resultado da grande carga sedimentar que transporta, o Araguaia e seus 

afluentes formam inúmeros braços, lagos e lagoas marginais. 

Estes dois rios apresentam diferenças importantes entre si: o Araguaia evolui em 

seu alto e médio curso, como um notável rio de planície, erodindo sedimentos outrora 

depositados, transportando-os para, novamente, depositá-los em áreas alagáveis, os 

varjões, em um processo contínuo de grande escala.  

Já o Tocantins é um rio do tipo canalizado, com poucas planícies de inundação; 

caracteriza-se como sendo um rio de planalto, bastante erosivo, porém estável, com 

margens encaixadas e águas geralmente límpidas, indicativas de pequena carga 

sedimentar que transporta. Forma corredeiras e cachoeiras por entre o relevo das 

depressões. As lagoas marginais são raras no rio Tocantins, mas mesmo assim, integram 

importantes planícies de inundação na sua confluência com o Araguaia, e logo abaixo da 

represa do Tucuruí. 

O Araguaia, em seu baixo curso, também se comporta como um rio de planalto, 

mais erosivo, e apresenta alguns trechos de corredeiras e cachoeiras, abaixo da Ilha do 

Bananal, próximo a Conceição do Araguaia; a partir daí, como o Tocantins, o Araguaia 

também se torna encaixado, condicionado a uma estrutura geológica semelhante àquela 

que controla o Tocantins.  

O principal afluente do Araguaia é o rio das Mortes, que se assemelha muito ao 

próprio Araguaia onde deposita suas águas, a 40 km da cidade de São Félix. E também 

se caracteriza por ter uma grande área de deposição de sedimentos em processo de 

formação. 

Além dessas diferenças fundamentais, ditadas pela geologia de substrato, entre os 

dois rios – Araguaia e Tocantins – rio de planície, o primeiro e rio de planalto, o segundo, 

outro aspecto precisa ser lembrado: o Tocantins já tem o seu fluxo regulado em vários 

pontos por hidrelétricas, Tucuruí I e II, Serra da Mesa, Santa Isabel, Cana Brava, Lajeado,  

em operação,  e propostas de construção de barragens em estudo, algumas já licitadas, 
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num total de 20, o que não ocorre com o Araguaia, que flui em toda a sua extensão sem 

interferências antrópicas6.  

Na caracterização da “assinatura hidrológica” é preciso observar, ainda, nos rios 

que formam a bacia Araguaia-Tocantins, os trechos  rochosos, correntes naturais de 

pedras que controlam o fluxo da água, a sua velocidade. Verdadeiras represas naturais 

que funcionam como diques, dando origem à própria bacia sedimentar do Araguaia. 

Couto Magalhães (1837-1898), em Viagem ao Araguaia (1863), já fazia referência a 

esses trechos rochosos e, convocando o leitor a encarar o Araguaia do ponto de vista 

comercial7, já no final do século XIX, propunha pôr em prática um dos planos sugeridos 

pelos competentes, a desobstrução das cachoeiras pelo quebramento das itaipavas8. 

O rio das Mortes nasce na Chapada dos Guimarães e deságua no Araguaia a 40 

km de São Félix do Araguaia. Em suas margens estão as cidades de Nova Xavantina, do 

tempo da Fundação Central do Brasil, e Novo Santo Antônio, esta última, recentemente 

desmembrada de São Félix do Araguaia. 

Os movimentos migratórios dos peixes estão fortemente relacionados ao ritmo de 

cheias e secas da  planície do Araguaia.Nas cheias os rios inundam as áreas adjacentes 

favorecendo o deslocamento dos peixes para as lagoas que passam a receber grande 

quantidade de alevinos e adultos, de tamanhos e espécies variados. Muitos deles 

permanecem nas lagoas, mesmo quando o nível da água diminui.   

A diversidade de ambientes da planície sedimentar do Araguaia, com vastas 

planícies, lagoas marginas extensas e corpos de água temporários, permite uma alta 

produtividade ao sistema. Formam-se verdadeiros berçários e celeiros naturais 

principalmente para peixes e aves piscívoras.  

Os corpos d’água temporários comportam uma grande quantidade de peixes que 

fica aprisionada, servindo de alimento para outras espécies ou morrendo por falta de 

oxigênio. Já nos corpos d’água perenes as espécies permanecem até a próxima estação 

da cheia.  

Na bacia Araguaia-Tocantins já foram identificadas cerca de 300 espécies de 

peixes9. Comparado à diversidade da Amazônia (com cerca de 2.000 espécies 

                                                 
6 Veiga, CEBRAC, Painel de Especialistas Independentes. p. 61. 
7 Couto de Magalhães, Viagem ao Araguaia  p. 74. 
8 Idem, p. 25. 
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catalogadas), este número parece baixo, porém existem importantes espécies endêmicas 

na região. 

Através das  extensas áreas inundáveis de toda a Bacia Amazônica, ocorre um 

intercâmbio genético entre espécies da fauna e flora. No baixo-médio Araguaia-Tocantins 

a influência Amazônica pode ser evidenciada pela ocorrência de  algumas espécies de 

peixes típicas da Amazônia Central. Os estudos sobre migração de peixes na região 

deixam a desejar, sendo que a grande maioria das espécies comerciais e de interesse da 

pesca turística é migratória, reunindo-se em cardumes nos meses de abril-maio (início 

das águas baixas) a montante da Ilha do Bananal. O jaraqui e o curimbatá são as duas 

espécies comestíveis mais abundantes, integrando a dieta alimentar usual dos ribeirinhos. 

A pesca na região é altamente seletiva, sendo um dos peixes mais vulneráveis, 

atualmente, o pirarucu. As principais espécies de interesse na pesca esportiva são 

aruanã, dourada, bicuda, tucunaré, cachorra e a matrinchã. Dos peixes de escama de 

preferência alimentar entre turistas estão o pacu, a caranha, o pirarucu (também 

conhecido por pirosca), piaus, sardinha, corvina e traíra. Entre os de couro estão o filhote, 

o pintado e o fidalgo, entre outros.  

Para melhor completar esta identificação da bacia Araguaia-Tocantins, através da 

sua “assinatura hidrológica”, será preciso ainda uma referência às tartarugas e tracajás 

que, a cada ano, visitam as praias do Araguaia e do rio das Mortes para a postura. Pedro 

Novaes10 mostra como estes animais demandam condições ambientais bastante 

específicas para sua reprodução, crescimento e manutenção. As tartarugas reconhecem 

as praias onde nasceram e sempre a elas retornam para efetuar a desova. E qualquer 

alteração no ambiente pode atingir diretamente os processos biológicos e ecológicos de 

suas populações. 

O regime hidrológico da bacia é bastante definido. No rio Tocantins, a época de 

cheia estende-se de outubro a abril, com pico em fevereiro, no curso superior, e março, 

nos cursos médio e inferior. No Araguaia, as cheias são maiores e e atrasam um mês em 

decorrência do extravasamento da planície do Bananal. Ambos os rios têm o nível de 

seus leitos reduzido entre maio e setembro, com picos de seca em setembro.  
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3. Um pouco de história 
 

3.1. Os primeiros habitantes do Araguaia 
 Os karajá, e muitos outros povos indígenas do Brasil, viveram em paz antes que 

os colonizadores europeus os vissem como “súditos de Cristo e vassalos da coroa” 

(Padre Vieira, apud Fernandes, J. 1993) como os:  Javaé, os Avá-canoeiros, os Tapirapé, 

os Xavante, os Krahô, os Krikati, os Xerente, os Apinayé, os Bororo,  citando apenas as  

etnias de trinta terras indígenas hoje mais diretamente ameaçadas com o fantasma da 

Hidrovia Araguaia-Tocantins. 

Pesquisas realizadas nos tempos atuais confirmam que os Karajá são o  povo  

mais antigo da região do Araguaia. Ao lado deles, estão os Tapirapé e, nas margens do 

rio das Mortes, os  Xavante. Vamos falar um pouco da história desses três povos11. 

 
• POVO KARAJÁ 

O povo Karajá está localizado em toda a região do vale do  Araguaia. Seu território 

abrange parte dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará. A sua maior 

concentração está principalmente no Parque Indígena do Araguaia, localizado na Ilha do 

Bananal, estado de Tocantins.  

A população Karajá soma aproximadamente 2.500 pessoas organizadas em 20 

aldeias. O povo Karajá se subdivide em três subgrupos: os Karajá, localizados numa 

extensa área que vai de Santana do Araguaia, no Pará, até Aruanã, em Goiás; os Javaé, 

localizados no rio Javaé, braço direito do Araguaia; os Xambioá, instalados no extremo 

norte do estado do Tocantins.  

Os três subgrupos são caracterizados por dialetos diferentes, ou seja, cada 

subgrupo tem diferenças na fala em relação ao outro. Porém, os três são da mesma 

família lingüística, o macro-Gê, um agrupamento de povos que apresentam algumas 

semelhanças nas línguas que falam.  

O subgrupo Karajá conta com mais ou menos 1500 pessoas, habitam 

tradicionalmente aldeias ribeirinhas, formadas por uma linha de casas construídas na 

beira do rio. Elas são organizadas por grupos de famílias extensas, ou seja , famílias 

formadas pelos avós maternos e pelas novas famílias surgidas com o casamento das 

filhas, por tios e tias maternas, etc. Por isso se diz que a sociedade Karajá é matrilocal. 

Isso quer dizer que é na casa da mãe que residem as filhas casadas com seus maridos e 
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filhos. Os novos casais formam novas unidades familiares quando têm quatro filhos ou 

mais. A subsistência do Povo Karajá se baseia na pesca e nas roças onde plantam 

mandioca, batata, cará, milho. Coletam, também, frutas silvestres e mel. No verão gostam 

de acampar nas praias para a coleta de ovos de tartaruga e tracajá. Uma característica 

essencial do povo Karajá é o empenho que dedica à realização de suas cerimônias 

religiosas, conhecidas com o nome de Aruanã. A passagem de idade dos rapazes e das 

moças é comemorada dentro destes rituais com muita solenidade. Há uma regra 

cerimonial de distribuição dos bens que tem o nome de brolyrè, na qual é impressionante 

o desprendimento com que eles “pagam” os brolyrè, entregando bens valiosos aos que 

acompanharam a criança durante sua festa.  

 Os contatos dos Karajá com a sociedade não indígena iniciaram por volta dos 

séculos XVII e XVIII, ao serem atingidos pelas primeiras frentes dos jesuítas da província 

do Pará e dos bandeirantes paulistas, que penetraram essa região do território brasileiro. 

No século XIX, surgem projetos de exploração de ouro e se procura garantir a 

navegabilidade do Rio Araguaia. Com a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) 

pelo Governo Federal em 1910, houve um verdadeiro processo de integração dos 

indígenas à sociedade envolvente. A partir da década de 40 inicia-se a ocupação da Ilha 

do Bananal por criadores de gado. O Araguaia torna-se local de vários projetos de 

desenvolvimento do turismo. Várias cidades ribeirinhas começam a se desenvolver na 

região: Santa Terezinha, Luciara e São Felix do Araguaia, como se verá mais adiante, na 

história de ocupação da região. 

Os Karajá passam a enfrentar muitos problemas com a ocupação de seu território: 

invasão de pescadores que se dedicavam ao marisco de pirosca; caçadores de peles de 

jacaré; criadores de gado na Ilha; e caravanas de turistas, nas praias do Araguaia, 

praticando pesca predatória. 

Outra conseqüência do contato são os conflitos decorrentes de costumes de 

outras crenças religiosas, quando igrejas e outros grupos religiosos começaram a atuar 

entre eles. Os objetivos evangelizadores ou assistenciais desses grupos contradizem o 

sistema tradicional de crenças e da cultura própria dos karajá, como a proibição de 

práticas rituais e alimentares. 

A arte Karajá com madeira é muito desenvolvida. A temporada de praia é o tempo 

mais produtivo pra eles, nesse sentido. Antigamente, eram os karajá que ocupavam as 

praias no verão; faziam suas roças no inverno e no verão saiam para a beira rio, com toda  

a família, onde viviam durante um bom tempo, pescando, fazendo um cultivo chamado 
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“roça de praia”, uma técnica adequada ao regime das cheias e vazantes do rio. Hoje, 

inverteu-se: os turistas e as populações ribeirinhas de não-índios é que ocupam as praias, 

com seus familiares, seus negócios, seus sons estridentes. São os festivais de praia que, 

a cada ano se sucedem com mais novidades, e nos quais as prefeituras investem 

politicamente. Os karajá aproveitam, então, para vender seu artesanato. As cenas são um 

tanto desoladoras, com muito álcool, prostituição e muito, muito barulho e lixo. 
 

O POVO TAPIRAPÉ 
Os Tapirapé são um povo de língua e cultura Tupi. Segundo relatos dos mais 

velhos, esse povo ocupa a margem esquerda do rio Tapirapé desde há muito tempo. 

Conforme alguns estudiosos, há mais de trezentos anos, vindos de regiões mais próximas 

do litoral.  

A história atual dos Tapirapé é bastante conhecida na região. Contando com uma 

população de aproximadamente 1.500 pessoas no início do século XX, esse povo se viu 

reduzido a 47 indivíduos, por volta do ano de 1950, vitimado por doenças trazidas de 

sociedade não indígena e por ataques de seus inimigos Kayapó. Após um último ataque, 

em 1947, os Tapirapé se dispersaram, sendo que um grupo continuou a viver na região 

do rio Gameleira, um outro grupo continuou em regiões próximas à Vila Rica e o grupo 

maior foi reunido numa aldeia localizada na foz do rio Tapirapé. 

 Apoiados pela presença das Irmãzinhas de Jesus desde 1952, religiosas 

francesas que vieram morar na aldeia e que, diferentemente de missionários, não tinham 

nenhuma pretensão de pregar o evangelho e mudar a cultura dos índios, os Tapirapé 

iniciaram um processo de recuperação populacional e de reconstrução de sua 

organização social. Desde aquela época esse povo teve a sua população aumentada em 

dez vezes, contando hoje  com mais de 500 pessoas. 

Os Tapirapé são um povo com forte tradição agrícola. Plantam roças de mandioca, 

banana, milho, cará, batata, abóbora. É interessante notar que a grande maioria desses 

vegetais era desconhecida pelos europeus que aqui chegaram. Muitos alimentos que o 

povo da região consome, até hoje, são de origem das lavouras cultivadas pelos povos 

indígenas. Os Tapirapé também apresentam uma rica variedade de rituais festivo-

religiosos. No meio de uma aldeia Tapirapé constrói-se normalmente uma grande casa 

cerimonial, a Takãra (casa dos homens), centro da vida social deste povo. Um dos rituais 

mais importantes é a marakayja, quando é realizada a festa de passagem de idade do 

rapaz para a vida adulta. 
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Desde a década de 1940 as terras do povo Tapirapé começaram a ser ocupadas 

por sertanejos. Essa aproximação da sociedade não indígena foi se tornando cada vez 

mais conflitiva, sobretudo a partir da década de 60, com a chegada do latifúndio na região 

do Araguaia. 

Na década de 70 os Tapirapé tiveram que intensificar sua luta pela demarcação de 

uma área na região da foz do rio Tapirapé, que dividem, hoje, com o povo Karajá. Depois 

de uma luta de mais de dez anos, que teve momentos de grande tensão, com intervenção 

do exército e da polícia militar do Estado de Mato Grosso, os Tapirapé viram, finalmente, 

suas terras demarcadas e devidamente registradas em cartório pela União, já na década 

de 80. 

Mesmo morando nas proximidades do rio Araguaia, os Tapirapé nunca deixaram 

de marcar presença em suas terras tradicionais, da região que eles chamam Tapi’tãwa, 

localizadas na serra do Urubu Branco. Com o crescimento populacional, com o avanço do 

desmatamento nas terras onde se localizavam suas antigas aldeias, os Tapirapé 

decidiram, em 1993, retornar ao local onde, durante séculos, viveram seus antepassados. 

Atualmente a área do Urubu Branco se encontra demarcada, porém, está seriamente 

ameaçada pelos não indígenas que ocupam sua parte norte e promovem grandes  

desmatamentos, retirada ilegal de madeira e plantio de capim, os quais tornam 

imensamente dificultosa a recuperação da mata e o reflorestamento. 

 

O POVO XAVANTE 
O povo Xavante, que se auto-denomina A’uwê, conta hoje com uma população de 

12.000 pessoas que vivem em 104 aldeias. Pertencem ao Tronco jê e constituem o povo 

indígena mais numeroso do Mato Grosso. Esse povo habitava, há quatro séculos, a 

região onde hoje é o Estado de Goiás e são parentes muito próximos do povo Xerente, 

cujas aldeias estão no Tocantins. A descoberta do ouro em Goiás, no século XVIII, 

provocou grandes guerras contra os povos indígenas. Guerras para desocupar suas 

terras, guerras para aprisioná-los nos chamados “aldeamentos”, onde os índios perdiam a 

liberdade e tinham que trabalhar como escravos. Os bandeirantes tinham até uma licença 

do Rei D. João VI para aprisionar e exterminar os povos Karajá, Apinajé, Canoeiro e 

Xavante12.    
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Os Xavante conseguiram fugir desse verdadeiro massacre, atravessaram o Rio 

Araguaia por volta do ano de 1800 e formaram aldeias ao longo do rio das Mortes e do rio 

Xavantinho, cujo nome foi atribuído em homenagem aos indígenas. Na região onde se 

localiza atualmente o município de Ribeirão Cascalheira havia uma grande aldeia 

chamada Sõrepre (Serra Vermelha), chamada de “aldeia mãe” pelos Xavante. Ali foram 

se concentrando os que chegavam de Goiás para depois formarem novas aldeias. 

Perto da cidade de São Felix do Araguaia havia várias aldeias. Já fazia mais de 

um século que os Xavante estavam habitando essa região, quando os sertanejos 

começaram a ocupar a beira do Araguaia. Os conflitos surgiram quando algumas posses 

começaram a ser instaladas próximas às áreas ocupadas pelos Xavante.  

Estava muito presente na memória dos Xavante o que significava a presença dos 

não-índios! Por isso, eles resistiram tanto, por muito tempo, às aproximações dos 

sertanejos, dos sertanistas enviados pelo Governo e dos padres, que vinham  com a 

intenção de “pacificação”. Houve mortes e muito sofrimento dos dois lados. Eles 

acabaram aceitando o contato com a sociedade não indígena, por volta de 1945, após um 

longo trabalho de aproximação feito pelo indigenista Francisco Meireles.  

Começaram a chegar na região grandes empresas latifundiárias e uma delas, a 

agropecuária Suyá-Missu, instalou- se justamente no lugar da aldeia Maraiwatsede. Em 

1963, a população desta aldeia – 241 pessoas – foi levada em aviões da FAB para outras 

aldeias Xavante. Morreram cerca de 60 pessoas por causa de doenças contraídas nesta 

transferência forçada. Uma aldeia inteira foi retirada do lugar para ceder terras para o 

latifúndio! O povo Xavante até hoje não se esqueceu desta área e tem lutado pela sua 

recuperação. 

Em 1992, durante a realização da Eco-92, o grupo Agip, novos donos desta área, 

prometeu a devolução para o povo Xavante. Entretanto, para impedir a volta dos Xavante, 

políticos locais incentivaram a ocupação dessa área por posseiros de boa fé. É um 

conflito bastante sério, pois a área indígena Maraiwatsede está criada por decisão do 

Governo Federal e a Constituição brasileira reconhece os direitos originários dos índios à 

sua terra13.  

O povo Xavante se destaca por manter vivas suas tradições culturais. Em qualquer 

lugar que se encontrem pessoas do povo Xavante, estão sempre falando em sua língua, 
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os homens usando cabelos longos e um pedacinho de madeira na orelha. É um povo 

altivo, que demonstra orgulho em ser indígena.  

Os jovens passam por um período de reclusão numa casa separada, 

acompanhado por padrinhos que lhes ensinam as artes da luta, da caça e da pesca. 

Depois de vários anos nessa casa, passam pela cerimônia da furação de orelha, 

passando a usar o brinco de madeira. Uma parte desse ritual é feita no rio, quando os 

jovens têm que passar vários dias dentro do rio batendo as águas com as mãos. 

Dentro de um outro ritual ocorre a famosa corrida de tora, na qual os jovens se 

revezam carregando toras de buriti que chegam a pesar 80 quilos. É uma prova de força e 

resistência física, valores admirados pelos Xavante. 

Possuem um conselho chamado Warã, formado por homens adultos, que se 

reúnem sempre de manhã e ao entardecer. Nesse conselho, os velhos são ouvidos como 

sábios e é nele que são tomadas as decisões sobre os trabalhos a serem feitos. 

O povo Xavante sempre constrói suas aldeias em forma de ferradura com a frente 

voltada para um rio. A água é importante para beber, cozinhar, banhar e como fonte de 

alimentos, além das práticas rituais que nela se realizam. Por isso, o povo Xavante quer 

garantir a pureza desta fonte de vida, e por isso, também entrou plenamente na luta 

contra a Hidrovia Araguaia-Tocantins, conseguindo, através de uma liminar, a paralisação 

das obras que afetariam profundamente o rio das Mortes. 

 

3.2. A ocupação da região do Araguaia por não-índios 
A cobiça da chamada “civilização” sobre os territórios indígenas vem de tempos 

coloniais e do Império, com as organizações paramilitares de bandeirantes paulistas, 

responsáveis pelo extermínio de várias nações, prisões e escravização de sobreviventes. 

Já os governos do Estado Novo usaram suas forças contra os povos indígenas e em favor 

de seringalistas, garimpeiros e comerciantes de todo tipo. 

No Araguaia, o início da ocupação das terras por não-índios se deu a partir de 

1910, começando, num primeiro momento, pela margem esquerda do rio Araguaia, 

ocupada pelos povoados de Santa Terezinha (1910), Luciara (1934), São Félix do 

Araguaia (1942). Num segundo momento, na década de 40, deu-se a ocupação do 

Araguaia, a partir de seus afluentes: às margens do Tapirapé, surgiu Porto Alegre do 

Norte, e, às margens do rio das Mortes, surgiu Santo Antônio. 

Esses primeiros moradores eram sertanejos oriundos de Goiás, Maranhão e Pará, 

em busca de terras para cultivar e onde pudesse criar seu rebanho. Viviam praticamente 
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da agricultura de subsistência, da pesca, da caça, da coleta de frutos nativos e da troca 

entre a vizinhança. Entre eles não havia delimitação do espaço com marcos e não tinham 

a preocupação do registro de posse14.  

A partir de 1930, criaram-se as chamadas “colônias nacionais” do Programa 

Marcha para o Oeste, de Getúlio Vargas, e começou a escalada da política colonizadora. 

Como parte dessa política federal de ocupação do Centro-Oeste, criou-se, em 1943, a 

Expedição Roncador-Xingu que, segundo Valdon Varjão (Senador biônico do Mato 

Grosso), tinha como finalidade precípua alcançar Santarém, no Estado do Pará, 

penetrando pelo Brasil-Central e Amazônia, desbravando e colonizando regiões 

desconhecidas, passando por áreas jamais alcançadas15. 

Neste mesmo ano, criou-se a Fundação Brasil Central (FBC) que, no Estado de 

Mato Grosso, foi instalada em Nova Xavantina, às margens do rio das Mortes, dando 

origem à cidade hoje conhecida como Nova Xavantina. 

Na verdade, a política das chamadas “colônias nacionais”, do Programa Marcha 

para o Oeste, não era simplesmente a de ocupação do território, mas a expansão da 

fronteira agrícola do país. Grandes propriedades de grupos estrangeiros, localizados em 

Cáceres e Corumbá, eram motivo de preocupação e, em contraposição, incentivava-se a 

pequena propriedade. Mas isso fracassou, pois, os chamados “espaços vazios” já 

estavam sendo ocupados por mais de trezentos mil garimpeiros e a propriedade da terra 

dava sinais de concentração, agravando a situação de pobreza da população local16. 

Já na segunda metade da década de 50 começa a ser traçado o mapa do 

latifúndio no cartório do senador Valdon Varjão, em Barra do Garças; terras da região, 

inclusive áreas indígenas e povoados já existentes, são recortadas, no mapa, e vendidas. 

Não é difícil imaginar os conflitos que perturbaram a região nesse período: com as cercas 

das fazendas vinham os jagunços; a dor, o medo e o desassossego bateram à porta dos 

posseiros e de pequenos criadores de gado.  

Com a criação da SUDAM, na segunda metade da década de 60, começa a 

grande corrida de empresários do Centro-Sul para a região, aproveitando-se dos 

incentivos fiscais oferecidos pelo governo. Criaram-se assim os grandes projetos 

agropecuários. Abre-se a estrada BR-158, ligando São Félix a Cuiabá e, mais tarde, ao 

                                                 
14 SILVA, Dailir R. O Processo de Ocupação da Microrregião Norte Araguaia – Discurso de Progresso e 
Desenvolvimento. Luciara, 2001 (monografia a ser apresentada no IVº Encontro de Jovens Pesquisadores – 
Luciara, MT). 
15 VARJÃO, V. 1980:47, apud Cadernos do Neru Especial -  A Colonização Oficial em Mato Grosso. 
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Pará, passando por Porto Alegre do Norte, Confresa, Vila Rica, Santa Terezinha. E, logo 

mais, na década de 70, a BR-80 cortaria as terras indígenas do Xingu, ligando essa 

região a São Félix e Cuiabá. 

Com a abertura dessas duas estradas, não só as grandes empresas ocupam a 

região, mas pessoas vindas de diversos lugares do país ocupam os espaços às margens 

destas rodovias. Assim se formou, primeiramente, Ribeirão Cascalheira (década de 70) e, 

posteriormente, muitos povoados surgiram à beira ou próximos das rodovias, geralmente 

em terras devolutas; hoje, quase todos transformados em pequenas cidades: Alto da Boa 

Vista, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada. 

Ao lado da colonização oficial da região do Araguaia, a partir da década de 50, a 

ocupação se faz também através de projetos de colonização particulares, os quais 

propiciam muitos problemas como  as transações imobiliárias que ocorrem, quase 

sempre, sem bases legais. Embora a documentação fosse dada sempre por órgãos 

credenciados pelo governo, o próprio governo reconhece não ter o controle dos títulos 

que foram expedidos pelo Estado: foram fornecidos títulos de propriedades que definiam 

a área total do imóvel, mas que não estabeleciam seus limites reais. Há casos de 

remontagem de títulos em que foram expedidos os documentos sem existirem as áreas. 

Em  muitos casos a área ocupada é maior que a área titulada (...). Os negócios ilícitos de 

terra se acentuam sob a tutela dos Cartórios17. 

É este o período em que o governo tenta integrar a Amazônia à economia 

nacional, impondo uma política de desenvolvimento que aliou capital nacional e 

estrangeiro, o qual passou a receber os mesmos incentivos que o capital nacional. 

O Estado passa a se responsabilizar pelo investimento em infra-estrutura, 

pesquisa e planejamento para facilitar a atuação do capital privado. A década de 70 foi 

marcada pela construção das estradas Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, Porto 

Velho-Manaus. Instala-se o Programa de Colonização Dirigida que tinha como objetivo 

assentar um milhão de famílias até o ano de 1980. O fracasso desse empreendimento 

levou o governo a investir, a partir de 1973, nos projetos de colonização privada. Na 

região do Araguaia, as cidades que nasceram, como resultado de colonização privada, 

foram: Vila Rica, Canarana, Água Boa, Querência e Santa Cruz do Xingu. Na década de 

70, em todo o Estado de Mato Grosso, estabeleceram-se muitas colonizadoras 

particulares. Elas aproveitavam uma Linha de Crédito do governo chamado Crédito 
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Fundiário que estabelecia que, a empresa que tivesse um projeto de Colonização 

aprovado, receberia do Banco do Brasil 80% do valor de cada lote vendido. O comprador 

deveria pagar os 20% restantes à empresa e ficava com o débito junto ao Banco do Brasil 

que poderia ser saldado em 20 anos. Um “negócio da China” para as empresas de 

colonização, ou seja, uma grande transferência de recursos públicos para o setor privado.  

Muitos fazendeiros apostaram nessa empreitada e investiram em colonizadoras. 

Com a venda de uns poucos lotes todas as despesas de abertura e formação das 

fazendas estariam cobertas e ainda restaria um bom saldo. Com essas vantagens se 

implantaram todas as colonizações particulares, no Estado de Mato Grosso18. 

No período de ditadura, a FUNAI, na época sempre ocupada por militares, 

anunciou que pretendia ajustar os interesses e anseios dos índios às necessidades do 

Projeto de Integração Nacional (PIN), preparando a penetração, em massa, de grandes 

empresas nacionais e internacionais no paraíso das riquezas naturais da Amazônia. A 

região foi loteada pelo governo para grupos econômicos. D. Tomás Balduíno, na época, 

bispo de Goiás Velho, denunciou numa CPI sobre problemas fundiários, na câmara dos 

deputados, que as terras dos Tapirapé tinham sido doadas a três agropecuárias, entre 

elas, a CODEARA, do grupo do extinto Banco de Crédito Nacional (BCN). A pecuária 

passou a ter mais importância do que a vida humana. Começaram as expulsões de 

posseiros e as áreas indígenas sofreram uma brutal redução.  
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4. A turbulência anunciada: uma “Assinatura hidrológica” 
ameaçada de rasura 

 
 Araguaia Rio Vivo, Hidrovia Canal Morto 

(Dom Pedro Casaldáliga) 
 

Não é de hoje que interesses econômicos têm se chocado com questões sociais, 

culturais e ambientais, provocando conflitos, tensões, problemas sociais e desastres 

ecológicos. Com relação à bacia do Araguaia não tem sido diferente. Desde o século XIX, 

Couto Magalhães já proclamava: 

 
A prosperidade desta Província depende do Araguaia, esse imenso rio, 
que constitui uma verdadeira maravilha, já por sua beleza, já pela 
fertilidade das regiões que atravessa, já por oferecer uma navegação de 
cerca de 700 léguas. O futuro é grandioso com a navegação do 
Araguaia; sem ela, tudo é raquítico e mesquinho, como tem sido até o 
presente (p. 61).  

 

Em maio do ano de 1868 seria inaugurada, em grande estilo, a navegação a vapor 

do rio Araguaia e Couto Magalhães mandou gravar, num rochedo de uma grande 

cachoeira, em tupi, a língua falada pelos canoeiros, a seguinte inscrição: Sob os auspícios 

do Sr. D. Pedro II, passou um vapor da bacia do Prata para a do Amazonas, e veio 

chamar à civilização e ao comércio os esplêndidos sertões do Araguaia, com mais de 20 

tribos selvagens, no ano de 1868 (pág. 19). 

Consagrado como “empresário da navegação do Araguaia e Tocantins”, dividiu o 

serviço da navegação em três secções, sendo duas a vapor; quanto à terceira, nas áreas 

de cachoeiras, continuaria com os antigos botes, até que se pudesse realizar os trabalhos 

sugeridos pelos “competentes”: desobstrução das cachoeiras, pelo quebramento das 

itaipavas (filas de pedras que cercam o rio) e construção de um sistema de tração pelo 

talvegue do rio, na hipótese de faltar fundo para o calado dos barcos, as comportas e, 

finalmente, estrada de ferro marginal, de todos os  planos, este o mais econômico 

(pág.25). 

Felizmente o “quebramento das itaipavas” não aconteceu. A Empresa de 

Navegação do Araguaia entrou em decadência, foi vendida, passou de mão em mão até 

chegar a uma Companhia Norte-americana, em 1888: “Mas veio a República e cassou 

tudo, contratos, transferência, privilégios, etc” (pág.27).  
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Um ex-praticante maquinista, que era de São Paulo, lamentou que a navegação 

do Araguaia não pudesse ter passado para as mãos dos yankees, para ter o mesmo 

impulso como a Ligth and Power, operando nas regiões de ouro e diamante... Veremos, 

mais adiante, como os técnicos e experts do AHITAR, que fizeram o EIA-RIMA para a 

implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins, apresentaram a mesma proposta de quebrar 

as rochas para dar fundo ao rio. 

Bendita República que não entregou o Araguaia aos Yankees! Porém o gesto que 

interrompeu a Navegação do Araguaia há mais de um século não perdurou para sempre. 

De lá para cá, a vida do Araguaia tem sido ameaçada por garimpos, pelos 

desmatamentos, pela monocultura, agrotóxicos, pesca predatória, poluição e, , pelas 

hidrelétricas. Estão previstas onze novas grandes barragens para a região, entre elas a 

Santa Isabel (já em andamento), Marabá e Araguanã. 

Intervenções, na bacia que provoquem a simplificação e homogeneização dos 

ambientes, atingem os ecossistemas como um todo, pois, estão intimamente relacionados 

aos pulsos de inundação e diversidades de hábitats. Porém, nenhuma ameaça tem sido 

mais insistentemente preparada e criminosa como a da hidrovia! Com o objetivo de 

explorar os recursos e ocupar as áreas de influência das bacias hidrográficas do 

Amazonas e Centro-Oeste, o Governo brasileiro vem investindo em pesquisa há já algum 

tempo. No início dos anos 80, criou o Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia 

Araguaia-Tocantins (PRODIAT), um projeto feito em colaboração técnica com a 

Organização dos Estados da América (OEA) e concebido para ser executado nos Estados 

de Goiás, Mato Grosso, Pará e Maranhão, exatamente na área de abrangência da bacia 

Araguaia-Tocantins, onde, desde o início, previa-se e se anunciava a construção da 

hidrovia, como se pode conferir no relatório diagnóstico feito e publicado pelas equipes 

responsáveis19. Este projeto é parte de uma série de obras do chamado “Corredor 

Intermodal Centro-Norte”, que incluía, paralelamente à construção da hidrovia Araguaia-

Tocantins, objetivo principal, outros projetos de “exploração mineral, de ampliação da rede 

viária, de implantação de núcleos populacionais e de aproveitamento agropecuário20”. 

O PRODIAT, que se diz integrado, envolve apenas os setores do governo, 

inclusive os órgãos SUDECO e  SUDAM e um diretor internacional; é apresentado como 

                                                 
19 Ministério do Interior – PRODIAT – (Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia Araguaia-Tocantins) 
Diagnóstico da Bacia Araguaia-Tocantins Brasília, outubro de 1982. 4 vol. Ilustrados. Contém mapas e 
gráficos. 
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prioridade do governo federal e, em nenhum momento, o relatório faz referência a estudos 

direcionados aos saberes construídos pela população que habita a área de interesse: 

índios e sertanejos das comunidades ribeirinhas. Impossível pensar em desenvolvimento 

integrado sem a participação das comunidades envolvidas! A implantação da hidrovia 

Araguaia-Tocantins se impôs à sociedade sem a discussão e a participação popular; foi 

um dos projetos que compôs o PPA 2000-2003, Plano Plurianual da Presidência da 

República, o “AVANÇA BRASIL” no qual se definem as prioridades do governo federal 

para o período. 

Aparentemente, teria sido feita uma preparação séria pelos órgãos do governo, 

para a implantação da hidrovia, cumprindo as formalidades jurídicas para obtenção da 

Licença Ambiental, tudo dentro do previsto na legislação que, a partir da Constituição de 

88, obteve um grande avanço ao colocar a questão ambiental no âmbito mais amplo da 

“função social da propriedade”, destacando que a dinâmica da natureza não se restringe 

aos limites das fronteiras dos países, nem tão pouco das propriedades particulares. Que a 

natureza deve permanecer como um bem em si, uma vez que ela é condição de vida para 

qualquer sociedade, que o desenvolvimento sustentável deve ter em vista, não só as 

demandas atuais, mas as demandas das gerações futuras. Assim, o processo de 

licenciamento prevê as Audiências Públicas, no sentido de garantir a participação dos 

interessados, onde “o contraditório, condição de toda democracia, se estabeleça21”. No 

entanto, a julgar pelo desenrolar dos fatos, não foi o que ocorreu, conforme se pode 

comprovar pelos fatos: 

- Em 1996 a AHITAR, grupo que administra a hidrovia, protocolou no IBAMA a 

primeira versão do EIA/RIMA, elaborado pela  Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), órgão da Universidade Federal do 

Pará, vinculado à Companhia das Docas do Pará. Foi rejeitado e devolvido 

após Audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, 

pelo IBAMA e FUNAI e pela FEMAGO, porque não contemplava, entre outros, 

aspectos antropológicos, ignorando as 35 aldeias indígenas espalhadas ao 

longo do rio Araguaia, de um lado e de outro das suas margens. Em resumo, 

ficou provado que o EIA não atendia aos critérios mínimos que se exige para 
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um trabalho do gênero e estava totalmente inadequado para a análise dos 

verdadeiros impactos do projeto.  

- Uma segunda versão foi apresentada em 1999 também sob responsabilidade e 

execução da Fadesp/UFPA. A primeira audiência pública foi marcada. Mas 

uma enorme reação da sociedade civil, a partir de estudos e das graves 

denúncias feitas por  entidades ambientalistas, mostrando os impactos 

ambientais não apontados no RIMA/99, fez com que a audiência fosse 

suspensa por uma liminar do Ministério Público. Antropólogos que deram 

assessoria à elaboração do EIA/RIMA  vieram a público denunciar a omissão 

de dados importantes a respeito das comunidades indígenas que seriam 

prejudicadas pela hidrovia.  

Preocupados com esta situação foi formada uma coalizão de organizações não 

governamentais que realizaram um estudo independente de análise do EIA/RIMA do 

Projeto da Hidrovia Araguaia - Tocantins que resultou no relatório “Painel de Especialistas 

Independentes”, sob coordenação técnica e executiva da Fundação CEBRAC. Fazem 

parte desta coalizão o Instituto Sócio - Ambiental (ISA), Coalizão Rios Vivos, o Fundo 

Mundial para a Natureza (WWF), a Rede Internacional de Rios (IRN) e a Rede Cerrado. O 

estudo concluiu que o “projeto causará graves danos a ecossistemas preciosos por sua 

diversidade e impactos sociais e econômicos sobre as populações de influência do 

projeto. Do ponto de vista econômico, a hidrovia não tem razão de ser – as alternativas 

existentes (Ferrovia Norte – Sul), patrocinadas pelo próprio governo, proporcionam 

transporte a menor custo”. 

A dinâmica de uma “assinatura hidrológica” está seriamente ameaçada. Segundo 

o Painel dos Especialistas Independentes (CEBRAC), a alteração de 2.516 km do sistema 

fluvial Araguaia-Tocantins e rio das Mortes produzirá impactos de duas naturezas, 

incluindo, num primeiro grupo, as intervenções do meio físico e, num segundo grupo, os 

impactos resultantes das atividades econômicas que a hidrovia se propõe a estimular – a 

lavoura de grãos para exportação – tendo como base a expansão agrícola dos cerrados, 

uma vez que, hoje, não há o que transportar através dessa hidrovia. 

A preocupação maior recai sobre as intervenções previstas sobre o Araguaia e o rio das 

Mortes, rios de planície, cuja principal característica é o transporte e deposição de grande 

quantidade de sedimentos, responsável pela enorme diversidade de ambientes.  

No primeiro grupo de intervenções, para garantir uma profundidade de, no mínimo, 1,5 m 

de profundidade, estão previstos:  
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• Dragagens (retirada de areia do fundo dos leitos)   para abrir o rio das 

Mortes para comboios de barcaças entre Nova Xavantina (MT) e São Félix 

do Araguaia (580 km de percurso), seriam dragados 72 390 metros cúbicos 

de sedimentos; no Araguaia, entre Aruanã  - MT  e Xambioá – PA (1 516 

km de extensão) seriam feitas dragagens em 24 locais, e seriam dragados 

675 000 metros cúbicos de sedimentos; no rio Tocantins, de Miracema – 

TO até o Estreito – MA  (420 km rio abaixo) seriam dragados 660 000 

metros cúbicos de sedimentos. Acredita-se que, pela dinâmica e 

capacidade de transporte desses rios a dragagem de manutenção dos 

canais exigiria, a cada ciclo anual, a remoção de volumes equivalentes ao 

da dragagem inicial, senão maiores22. O que configura a hidrovia como 

uma obra infindável, sempre inacabada.  

• Derrocamentos (explosão e retirada das rochas, travessões de pedra, 

diques naturais que controlam o fluxo das águas) ao longo dos três rios, 

num volume mal calculado pelo EIA/RIMA, uma vez que não há 

concordância quanto a esse dado nos dois documentos; enquanto o EIA 

fala num volume de 699 000 metros cúbicos, o RIMA se refere a 421 124 

metros cúbicos de rochas a remover nos três rios.  

 

Conseqüências:  
Conforme o geólogo Tadeu Veiga (CEBRAC),  as  intervenções com dragagens e 

derrocamentos nos rios provocariam impactos altamente relevantes nos rios Araguaia e  

das Mortes, tais como a intensificação dos processos erosivos; prejuízos na qualidade e 

uso dos solos e águas superficiais; mudanças locais na morfologia das planícies de 

inundação; alteração nas condições de transporte e de deposição dos sedimentos, nos 

locais a serem desobstruídos. 

Tadeu Veiga coloca também a respeito do que o RIMA chamou de “impactos 

moderados”: instabilidade dos taludes marginais, ou seja, o desbarrancamento das áreas 

de superfície; alteração na paisagem degradada, sobretudo nos locais de bota-fora das 

rochas explodidas; mudanças nas condições de fluxo dos rios, no uso da água para 

consumo humano e irrigação. Nos rios de planície, como o Araguaia e o rio das Mortes, 

as conseqüências são imprevisíveis e incontroláveis. E além disso, no caso desses dois 
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rios, especificamente, as populações dependem dos rios para sobreviver. Os travessões 

de pedra mantêm a planície estável, de forma que se estes diques naturais forem 

removidos, ocorrerão conseqüências em toda a bacia, pois as águas liberadas escavam 

mais e transportam maior quantidade de sedimentos a uma maior distância e com maior 

velocidade, o que acarretaria um grande transtorno para toda a bacia. 

Outra conseqüência séria, que o Painel de Especialistas Independentes coloca 

num segundo grupo de intervenções e que tem sido debatida, é a questão da  expansão 

da fronteira agrícola: como não há, hoje, grandes cargas  a transportar na região do 

Araguaia, é pressuposto que haverá um grande incentivo à expansão da fronteira 

agrícola, com o aumento da ocupação dos cerrados, facilmente erodíveis na bacia de 

captação dos rios Araguaia e das Mortes: os dois rios drenam extensos planaltos 

arenosos no sul de Goiás e leste de Mato Grosso, que atuam como fonte de sedimentos 

acumulados na planície do Bananal e entorno. Ora, a ocupação das chapadas arenosas 

por agricultura mecanizada, em larga escala, tem acelerado o processo natural de erosão, 

quase sempre de modo descontrolado.  

A monocultura da soja e  também a do arroz, em Mato Grosso, tem sido o principal 

agente destruidor do cerrado brasileiro. No sul, a produção intensiva da soja provocou a 

desertificação do solo e os produtores do sul migraram para todas as regiões do país, à 

procura de novas fronteiras e terras a baixo custo. Encontraram, principalmente no Mato 

Grosso, o paraíso! O governo festeja a safra de grãos, mas a natureza do Planalto Central 

agoniza, já dizia, em 1996, Valdo França23: A vegetação do cerrado sucumbe ano após 

ano, frente aos correntões, carvoeiros, monocultores da soja e da braquiária. O 

desmatamento e o movimento mecânico para o cultivo da soja limitam a penetração da 

água, empobrecendo o lençol freático, as fontes, os córregos, as lagoas e os rios que 

nascem na região. O solo carreado pelas enxurradas provoca o assoreamento dos rios. O 

cerrado é generoso com o homem, possui frutos saborosos e aromáticos, como o pequi, o 

buriti, a bacaba, centenas de plantas utilizadas pelos índios e sertanejos, pastagens 

nativas, madeiras de lei, rios, lagos, animais de caça... durante séculos os xavante e 

bororo viveram do cerrado que hoje desapareceu, dando lugar à soja, que está 

enriquecendo os exportadores e industriais de óleo e de ração. Incentivar a utilização do 

cerrado com a monocultura de grãos é aumentar ainda mais a miséria do sertanejo que 

migrou para a região do Araguaia, depois de ter sido expulso de muitos outros latifúndios. 
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A implantação da hidrovia não atende às necessidades da população que vai sofrer as 

suas conseqüências. Eliminando a cobertura vegetal do cerrado, com a monocultura, 

reduz-se terrivelmente a biodiversidade que caracteriza a região. 

Os interesses econômicos se empenham em retomar as obras da hidrovia. E têm 

pressa. Mas a sociedade brasileira se colocou à frente e disse “NÃO” ao Governo e aos 

grupos econômicos organizados e prontos para porem a mão sobre a “assinatura” viva e 

surpreendente dos rios vivos da bacia Araguaia-Tocantins, o que provocaria a sua morte 

e a destruição dos ecossistemas que geram a vida.  

A firme reação popular e de grupos de intelectuais especialistas comprometidos 

com a produção do conhecimento e com a vida das populações estimula a realização de 

um urgente plano de ação para a região do Araguaia-Tocantins que faça frente às 

diretrizes da ANA (Agência Nacional das Águas), que instituiu políticas nacionais de 

aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia Araguaia - Tocantins que inclui, sobretudo, 

a construção de barragens e hidrelétricas 
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5. 
 
Atentos à surda mobilização de grupos econômicos sempre rápidos para conseguir a 

implementação de políticas nacionais favoráveis a seus interesses, é importante e urgente 

que a sociedade esteja articulada e fortalecida para delinear propostas de 

desenvolvimento adequadas às características ambientais e vocação da região. 

 O fortalecimento local é uma das principais condições para garantir a sustentabilidade e 

a qualidade de vida das populações das comunidades indígenas e tradicionais, que ficam 

quase sempre excluídas dos debates e de informações sobre a implantação dos projetos 

e os impactos que eles produzem sobre suas vidas.  

São várias as iniciativas em andamento com potencial de promover mudanças 

significativas no atual modelo de desenvolvimento, entre elas: 

 

-  “Projeto Casadão”, do MOTRABA: Movimento das Organizações dos 

Trabalhadores Rurais do Baixo Araguaia Mato-grossense. Um projeto que está 

em pleno desenvolvimento, tem uma visão realista do que seja uma agricultura 

sustentável, tem pretensões de ampliar essa prática na região, necessita 

contar, com um forte apoio na área da educação. 

- Projetos da Associação dos Retireiros, que constroem uma cultura própria 

de criação de gado, plantio de roça e pesca, fazendo um trabalho coletivo e 

protegendo uma área de grande importância para a região. 

- Associação Nossa Senhora da Assunção, Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), Conselho Indigenista Missionário e outras organizações ligadas à 

Prelazia de São Félix têm desenvolvido um papel importante na formação e 

organização de lideranças locais, contribuem para institucionalizar as 

populações para que estejam inseridas nos processos de tomada de decisão 

de maneira consistente. 

Estas e outras ações necessitam de apoio estratégico, de informações 

atualizadas, de investimento na construção da consciência de pertencimento ao 

meio, estimulando propostas que envolvam os vários setores das sociedades 

indígenas e não indígenas que, não sendo contra o progresso, exigem o respeito à 

natureza e à vida. 
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A integração destas iniciativas e a articulação entre as organizações podem ser 

favorecidas através do trabalho em rede, criação de comitês e incentivo à 

participação de reuniões e eventos de escala regional e nacional. 

Uma importante ferramenta de articulação e representação social é o Comitê 
Águas Vivas do Araguaia, constituído recentemente com o apoio da Coalizão 

Rios Vivos, com a finalidade de promover ações de difusão de informações e 

mobilização contra mega-projetos e obras que constituam um risco para o 

desenvolvimento sustentado da bacia e propor alternativas para as comunidades. 

Outro aspecto importante são as iniciativas de Educação, entre as quais se 

destaca o trabalho da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), que 

integra pesquisa e ensino nos seus cursos de licenciatura, os quais podem ser 

fortalecidos com aporte técnico, sobretudo quanto à sensibilidade social e 

ambiental. 
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