
IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO 

Atividade/fase Impactos Medidas mitigadoras 

e compensatórias 

Terras 

Indígenas  

Enchimento do 

reservatório/implantação 

Alteração na qualidade 

da água por efeito da 

decomposição da 

vegetação inundada, 

causando liberação de 

nutrientes (fósforo e 

zinco), compostos 

orgânicos, depleção do 

oxigênio dissolvido e o 

conseqüente aumento 

da biomassa 

fitoplanctônica. 

Realizar 

monitoramento 

sistemático, e com a 

periodicidade 

requerida, da 

qualidade da água no 

trecho do rio Tocantins 

que corre na TI. 

Apinajé 

Enchimento do 

reservatório/implantação- 

operação 

Alteração da dinâmica 

do fluxo dos 

sedimentos a jusante, 

provocando erosões no 

leito e a intensificação 

do processo natural de 

sedimentação devido à 

modificação do regime 

do rio Tocantins. 

Impacto sem medida 

mitigadora.  

Apinajé 

Enchimento do 

reservatório/implantação- 

operação 

Alteração na qualidade 

da água por efeito da 

decomposição da 

vegetação inundada, 

causando liberação de 

nutrientes (fósforo e 

zinco), compostos 

orgânicos, depleção do 

oxigênio dissolvido e o 

conseqüente aumento 

da biomassa 

fitoplanctônica. 

Realizar 

monitoramento 

sistemático, e com a 

sistematicidade 

requerida, da 

qualidade da água nas 

desembocaduras dos 

rios Manuel Alves 

Grande, Vermelho e 

Manuel Alves 

Pequeno. 

Kraolândia 

Enchimento do 

reservatório/implantação 

Elevação do lençol 

freático, com a 

conseqüente alteração 

das condições do solo e 

a morte de indivíduos de 

espécies da flora 

adaptada e 

afugentamento da fauna 

associada. 

Replantio das espécies 

em áreas propícias e 

indicadas pelos 

proprietários atingidos, 

com acompanhamento 

de técnicos da 

“Frutasã”. 

Todas 

(FrutaSã) 

Enchimento do 

reservatório/implantação 

Contaminação de 

aqüíferos subterrâneos 

provocada pela recarga. 

Limpeza de fossas e 

desativação de 

cemitérios e lixões das 

Kraolândia 



cidades e vilas 

atingidas a montante 

da barragem. 

Enchimento do 

reservatório/operação 

Desestabilização de 

taludes e encostas, 

provocando 

movimentação de terra, 

deslizamentos e 

escorregamentos. 

Realizar 

monitoramento 

sistemático do 

processo erosivo na 

margem esquerda do 

rio Tocantins, no 

trecho dentro desta TI, 

propondo ações 

preventivas efetivas 

para a sua contenção. 

Apinajé 

 

 

IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

Atividade/fase Impactos  Medidas mitigadoras 

e compensatórias 

Terras 

Indígenas 

Enchimento do 

reservatório/operação 

Alteração da dinâmica 

do fluxo dos sedimentos 

a jusante, diminuindo as 

concentrações de 

nutrientes na cadeia 

alimentar da ictiofauna. 

Repovoamento por 

espécies da ictiofauna 

nativa dos rios 

principais da TI e da 

fauna aquática por 

indivíduos capturados 

nas operações de 

salvamento e por 

reintrodução de 

juvenis nas bacias da 

TI. 

Apinajé 

Enchimento do 

reservatório/operação 

Alteração na 

composição das 

comunidades íctias a 

jusante e a montante da 

barragem, provocando 

competição inter-

específica e vantagens 

comparativas para 

espécies mais adaptadas 

ao ambiente lêntico. 

Implantação de 

dispositivo de 

transposição na fase de 

implantação sob 

coordenação de 

especialistas 

contratados. 

Apinajé e 

Kraolândia 

Enchimento do 

reservatório/implantação- 

operação 

Alteração na 

composição das 

comunidades de 

microorganismos a 

jusante e a montante da 

barragem, diminuindo 

as concentrações de 

nutrientes na cadeia 

alimentar da ictiofauna. 

Repovoamento por 

espécies da ictiofauna 

nativa dos rios 

principais da TI e da 

fauna aquática por 

indivíduos capturados 

nas operações de 

salvamento e por 

reintrodução de 

Apinajé e 

Kraolândia 



juvenis nas bacias 

principais das TIs. 

Enchimento do 

reservatório/operação 

Alteração dos ambientes 

marginais, com 

comprometimento dos 

processos sucessionais 

da vegetação das 

margens a jusante por 

rápida elevação dos 

níveis de água pelos 

vertimentos em épocas 

de cheias. 

Monitoramento dos 

impactos no período 

das cheias a jusante, 

com especial atenção 

ao trecho do rio que 

corta a TI. Se 

constatada a 

diminuição da oferta 

de babaçu, a 

comunidade indígena 

deverá ser compensada 

por cálculo de lucro 

cessante. 

Apinajé 

Enchimento do 

reservatório/implantação- 

operação 

Aumento da caça e 

pesca predatórias, por 

aumento populacional 

na região do 

empreendimento. 

Elaboração de um 

Plano de Fiscalização 

das TIs, de longo 

prazo, bancados com 

recursos do Fundo de 

Desenvolvimento a ser 

aportado pelo 

empreendedor, e de 

medidas de 

fiscalização pelos 

órgãos ambientais 

monitoradas pelos 

índios e 

empreendedor. 

Todas 

Enchimento do 

reservatório/implantação- 

operação 

Proliferação de vetores 

de interesse médico por 

modificação do 

ambiente e aumento 

populacional. 

Elaborar em conjunto 

com a FUNASA um 

Plano de Prevenção, 

com eliminação 

sistemática de 

criadouros, 

saneamento básico, 

controle de lixo nas 

aldeias e nos núcleos 

urbanos do entorno da 

TI. 

Apinajé 

Enchimento do 

reservatório/implantação- 

operação 

Alteração na 

composição das 

comunidades íctias e de 

mamíferos aquáticos 

por alteração do regime 

do rio Tocantins a 

montante 

Implantação de 

dispositivo de 

transposição e de 

estudos de 

monitoramento da 

composição da 

ictiofauna no rio 

Tocantins, Manuel 

Alves Pequeno, 

Manuel Alves Grande 

Kraolândia 



e rio Vermelho. 

Enchimento do 

reservatório/implantação- 

operação 

Afugentamento da 

fauna terrestre durante a 

construção e operação 

do empreendimento. 

Salvamento, re-

locando, na medida do 

possível, os espécimes 

capturados para dentro 

da TI Apinajé e 

implantando medidas 

para preservar 

corredores ecológicos 

no entorno da TI. 

Apinajé 

Enchimento do 

reservatório/implantação- 

operação 

Redução populacional 

dos vertebrados 

terrestres. 

Implantação de 

medidas para preservar 

corredores ecológicos 

no entorno da TI. 

Apinajé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACTOS SOBRE OS MEIOS SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 

Efeitos causados 

e/ou induzidos pelo 

empreendimento  

Impactos 

socioeconômicos 

Medidas mitigadoras 

e compensatórias 

Terras 

Indígenas  

Conexão com os Mapas de 

Vulnerabilidade das TIs 

Relocação da 

população atingida 

nos municípios de 

Carolina, Filadélfia e 

Babaçulândia. 

Diminuição da 

produção extrativista 

em função da 

redução dos módulos 

rurais. 

Estabelecer Plano de 

Compensação para a 

FrutaSã. 

Todas (FrutaSã) Nenhuma 

Produção 

agroextrativista 

cessante. 

Diminuição da 

produção extrativista 

em função do re-

ordenamento rural e 

da concentração 

urbana. 

Estabelecer Plano de 

Compensação para a 

FrutaSã. 

Todas (FrutaSã) Nenhuma 

Especulação 

imobiliária. 

Aumento da pressão 

sobre as TIs. 

Medidas 

compensatórias 

abaixo relacionadas. 

Apinajé, 

Kraolândia, 

Krikati e 

Governador 

Apinajé:  

- TO 126 que liga os municípios de 

Tocantinópolis e Itaguatins, passando 

por Maurilândia, seccionando no 

sentido norte-sul toda a TI em seu lado 

leste.  

- BR 230 (Transamazônica) que 

atravessava a área aproximadamente 

por 30 km e continua como limite da 

Terra Apinajé em sua parte oeste.  

- TO 134, entre o entroncamento de 

Luzinópolis e São Bento do Tocantins, 

localizada a oeste desta TI;  

- TO 210 – subtrecho interseção BR 

230 (Tocantinópolis/Prata) no limite 

sul da TI.  

- TO 010, trecho entre município de 



São Bento do Tocantins e Axixá do 

Tocantins, no limite norte da TI; 

- invasão e pesca/caça predatória nos 

limites leste (rio Tocantins) e noroeste 

da TI. 

Kraolândia: limites oeste e sul, na 

área de influência da BR 010; 

pesca/caça predatória no limite leste 

(rio Vermelho) e oeste (rios Manoel 

Alves Pequeno e Riozinho). 

Krikati: margens dos rios Arraias e 

Lajeado (que tem como afluentes os 

rios Raiz e Buenos Aires) nos limites 

sul-sudeste da TI; caça/pesca 

predatória ao longo da MA 281 

(Montes Altos-Sítio Novo) e nos 

limites norte-noroeste da TI. 

Governador: pressão em toda 

extensão dos limites sul, oeste e norte 

da TI; estrada de rodagem municipal 

(?) ligando Amarante-Campo Formoso 

corta a TI em toda a sua extensão. 

Atração de migrantes: 

- Aumento 

populacional nos 

núcleos urbanos 

localizados no 

entorno das TIs em 

função do aumento 

da oferta de 

empregos diretos e 

indiretos; 

Aumento da pressão 

sobre as TIs; 

invasões de 

pescadores e 

caçadores nas TIs; 

roubo de madeira e 

de outras espécies 

vegetais. 

- Redefinir os limites 

das TIs Apinajé, 

Krahô e Governador; 

- Implantar Postos de 

Vigilância e fornecer 

capacitação para seus 

operadores indígenas; 

-Implementar sistema 

de fiscalização 

móvel; 

Apinajé, 

Kraolândia, 

Krikati e 

Governador 

Apinajé:  

- TO 126 que liga os municípios de 

Tocantinópolis e Itaguatins, passando 

por Maurilândia, seccionando no 

sentido norte-sul toda a TI em seu lado 

leste.  

- BR 230 (Transamazônica) que 

atravessava a área aproximadamente 

por 30 km e continua como limite da 

Terra Apinajé em sua parte oeste.  



- Incremento do 

tráfego rodoviário nas 

rodovias que cortam 

TIs ou passam em 

seus entornos. 

- Reaviventar limites 

da TI Krikati e 

finalizar processo de 

extrusão dos 

moradores não-índios 

desta TI. 

- TO 134, entre o entroncamento de 

Luzinópolis e São Bento do Tocantins, 

localizada a oeste desta TI;  

- TO 210 – subtrecho interseção BR 

230 (Tocantinópolis/Prata) no limite 

sul da TI.  

- TO 010, trecho entre município de 

São Bento do Tocantins e Axixá do 

Tocantins, no limite norte da TI; 

- invasão e pesca/caça predatória nos 

limites leste (rio Tocantins) e noroeste 

da TI. 

Kraolândia: limites oeste e sul, na 

área de influência da BR 010; 

pesca/caça predatória no limite leste 

(rio Vermelho) e oeste (rios Manoel 

Alves Pequeno e Riozinho). 

Krikati: margens dos rios Arraias e 

Lajeado (que tem como afluentes os 

rios Raiz e Buenos Aires) nos limites 

sul-sudeste da TI; caça/pesca 

predatória ao longo da MA 281 

(Montes Altos-Sítio Novo) e nos 

limites norte-noroeste da TI. 

Governador: pressão em toda 

extensão dos limites sul, oeste e norte 

da TI; estrada de rodagem municipal 

(?) ligando Amarante-Campo Formoso 

corta a TI em toda a sua extensão. 

Aumento da renda na 

região de abrangência 

do empreendimento. 

Alteração dos 

padrões culturais das 

populações 

Criação do Fundo de 

Compensação para 

financiar projetos de 

Apinajé, 

Kraolândia, 

Krikati e 

Apinajé:  

- TO 126 que liga os municípios de 

Tocantinópolis e Itaguatins, passando 



indígenas em função 

do aumento do 

número de empregos 

nos núcleos urbanos 

freqüentados por 

elas. 

segurança territorial, 

alimentar e de 

fortalecimento 

cultural. 

Governador por Maurilândia, seccionando no 

sentido norte-sul toda a TI em seu lado 

leste.  

- BR 230 (Transamazônica) que 

atravessava a área aproximadamente 

por 30 km e continua como limite da 

Terra Apinajé em sua parte oeste.  

- TO 134, entre o entroncamento de 

Luzinópolis e São Bento do Tocantins, 

localizada a oeste desta TI;  

- TO 210 – subtrecho interseção BR 

230 (Tocantinópolis/Prata) no limite 

sul da TI.  

- TO 010, trecho entre município de 

São Bento do Tocantins e Axixá do 

Tocantins, no limite norte da TI; 

- invasão e pesca/caça predatória nos 

limites leste (rio Tocantins) e noroeste 

da TI. 

Kraolândia: limites oeste e sul, na 

área de influência da BR 010; 

pesca/caça predatória no limite leste 

(rio Vermelho) e oeste (rios Manoel 

Alves Pequeno e Riozinho). 

Krikati: margens dos rios Arraias e 

Lajeado (que tem como afluentes os 

rios Raiz e Buenos Aires) nos limites 

sul-sudeste da TI; caça/pesca 

predatória ao longo da MA 281 

(Montes Altos-Sítio Novo) e nos 

limites norte-noroeste da TI. 

Governador: pressão em toda 

extensão dos limites sul, oeste e norte 



da TI; estrada de rodagem municipal 

(?) ligando Amarante-Campo Formoso 

corta a TI em toda a sua extensão. 

Aumento da pressão 

sobre as infra-

estruturas urbanas das 

cidades freqüentadas 

pelos índios. 

Alteração nos 

padrões de 

relacionamento 

indígenas e não-

indígenas na situação 

urbana. 

Estabelecer em 

conjunto com a 

FUNASA e FUNAI 

medidas visando 

melhorar os núcleos 

de atendimento em 

saúde e cidadania em 

Itacajá, Goiatins, 

Carolina, 

Tocantinópolis, 

Montes Altos e 

Amarante. 

Apinajé, 

Kraolândia, 

Krikati e 

Governador 

 

Incremento do 

número de não-

indígenas em 

circulação nas aldeias 

durante a fase de 

implantação e 

operação do 

empreendimento. 

Alteração do 

cotidiano das 

pessoas indígenas 

nas aldeias. 

Implementar 

Programas de 

Comunicação Social  

e Educação para a 

Saúde, DST-AIDS, 

alcoolismo e  

cidadania. 

Apinajé, 

Kraolândia, 

Krikati e 

Governador 

 



 


