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PREFÁCIO 

C
~m a edição do Atlas do Zoneamento Ecológico Econômico da 
Area Sul do Amapá no ano de 2000, a população amapaense 

passou a dispor de uma importante forma de informação para me
lhor compreender a condição estratégica da referida área frente às 
suas possibilidades de expansão produtiva, de consolidação dos sis
temas sociais já estabelecidos e de conservação dos recursos naturais. 
Nos dois a três anos seguintes, praticamente, toda a tiragem de 2.500 
exemplares foi esgotada, o que reflete o interesse dos usuários em 
conhecer as fundamentações e conclusões propostas pelo estudo. · 

Em 2005-06, em conta da lacuna instalada para continuar subsi
diando o desenvolvimento regional, o Governo do Estado e Minis
tério do Meio Ambiente voltaram a envidar esforços para viabilizar 
uma segunda edição do citado documento, que felizmente pôde ser 
efetivada com as ações do Projeto de Gestão Ambiental Integrada 
referentes ao ano de 2006. 

Após todo esse tempo, gasto com reuniões, apresentações e ofici
nas destinadas a divulgar e a internalizar os estudos do ZEE na 
Área Sul do Amapá nos setoriais de planejamento e gestão territo
rial, era necessário um acontecimento que de fato configurasse o 
elo do documento técnico como instrumento de política pública. E 
isso aconteceu quando o setor de desenvolvimento econômico do 
Estado passou a assumir, como base de planejamento estratégico, o 
acúmulo de informações do Zoneamento Ecológico Econômico e 
de outras fontes disponíveis. Desse ponto em diante ficou eviden
ciada a condição de importância do referido estudo e de sua va
lorização pelo poder público, de modo a oferecer maior segurança 
técnica ao planejamento do Estado. 

Restava, ainda, voltar a oferecer à sociedade amapaense o continuado 
acesso ao Atlas do Zoneamento Ecológico Econômico da Área Sul do 
Amapá. Neste momento, quando com satisfação apresentamos a 
segunda edição do referido Atlas, temos a certeza de que além de 
cumprirmos um grande compromisso, também demonstramos o ele
vado respeito que o Governo do Estado tem por todos os técnicos e 
pesquisadores que com dedicação profissional, possibilitaram a rea
lização de tão valioso estudo. 

Antonio Waldez Góes da Silva 

Governador do Estado do Amapá 



APRESENTAÇÃO 

O Zoneamento Ecológico Econômico da Área Sul do Estado do 
Amapá, elaborado na forma de um atlas comentado, integra, 

num só formato, o conjunto dos resultados cartográficos e seus 
respectivos conteúdos analíticos. De fato, a experiência que a equi
pe executiva deste Projeto vem acumulando na difusão do zonea
mento estadual, evidencia que a apresentação fragmentada de resul
tados dificulta o entendimento integral dos mesmos. 

Definido o formato, foi necessário decidir sobre a abordagem téc
nica que deveria ser utilizada, levando-se em consideração a volu
mosa base de informações geradas e a necessidade de ser com
preensível a públicos com diferentes níveis de formação. 

Esse é um dos aspectos das experiências de Zoneamento Ecológico 
Econômico que necessita ser aprofundado, visando facilitar a apre
sentação de seus resultados. Por envolver, via de regra, metodolo
gias acadêmicas, nem sempre é possível explicá-los com facili
dade. De igual modo, por se destinar ao planejamento e à gestão 
pública, precisa ser de fácil assimilação por todos aqueles que 
tomam decisões. 

A partir dessas considerações, optou-se por apresentar um produto 
que perpassa os respectivos conteúdos técnicos do estudo, mas não 
se aprofunda em individualidades temáticas. Ao contrário, questões 
finais - como os subsídios à gestão territorial, traduzidos pela indi
cação das Zonas e Sub-Zonas Ecológico Econômicas e de outras cate
gorias espaciais - passaram a constituir o foco do documento. Sugere
se que sejam tomados como indicadores maiores do ordenamento 
estratégico da região e como subsídios à definição de diretrizes 
públicas. 

Assim, o Capítulo III - Gestão do Território - procurou sintetizar as 
diferentes etapas técnicas do estudo, apresentando-o na forma de 
uma proposta de ordenamento territorial, integralmente centrada 
nas oportunidades indicativas de cada espaço. Para isso, os fatores 
condicionantes envolvidos necessitaram ser relativizados de modo 
a traduzir situações viáveis ao planejamento e à gestão regionais. 
Esse é o caso, em particular, das Zonas Ecológico Econômicas cuja 
definição teórica está sempre vinculada a situações concretas que 
indicam oportunidades ou restrições locais. 

Com igual propósito, preferiu-se uma linguagem simplificada de 
comunicação, procurando aproximar as informações geradas do 
entendimento geral de todos aqueles que necessitarem utilizá-las 
em circunstâncias diversas. 

Equipe Técnica do ZEE do Estado do Amapá 
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Figura I · Localização da área de estudo 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 
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A área sul do Amapá de 25 .346 km2, definida como prioritária 

para o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado, com

preende os municípios de Mazagão, Vitória do Jari e parte de 

Laranjal do Jari (Figurai). Limita-se ao norte pelo rio Vila 

Nova, a noroeste pela Área Indígena Waiãpi e rio Jari, a oeste, 

sudoeste e sul pelo rio Jari, a sudeste e leste pelo rio Amazonas 

e a nordeste pelos rios Amazonas e Vila Nova. A fisiografia é 

marcada pela presença de dois grandes domínios naturais: o 

domínio das terras inundáveis, representado pelas várzeas nas 

formas de florestas ribeirinhas e campos inundáveis e o 

domínio das terras firmes, cuja maior representatividade é de 

florestas densas com diferenciações locais em diversidade e 

estrutura. Em pequenas proporções, as formas abertas de cerra

do e campinaranas também fazem parte desse domínio. 

A população total da área é de 41.286 habitantes (IBGE, 1996), 

sendo Laranjal do Jari o município mais populoso com 56,86% 

desse total. A contribuição populacional das áreas urbanas é 

acentuadamente maior que do meio rural , cuja densidade demo-

Figura 2- Coletas de ouriço de castanha-do-brasil (a) e açai (b) 

gráfica é de 0,32 hab/km' , o que se reflete na presença de gran
des vazios demográficos. 

Na economia, predomina o setor secundário devido à presença 

de atividades industriais e comerciais. No setor primário, além 

do papel social da agricultura, destacam-se as grandes oportu

nidades extrativas que esses municípios dispõem (Figura 2) . 

A definição do sul do Estado, como área prioritária para o Zo

neamento Ecológico Econômico, fundamentou-se na gravidade 

dos problemas ambientais predominantes nessa região, com 

impactos profundos sobre a sustentabilidade dos recursos natu

rais e a qualidade de vida das populações humanas residentes. 

Explicações detalhadas sobre essa decisão podem ser encon

tradas no Plano Estadual Ambiental - PEA, em sua primeira 

versão, de 1997. A escolha resultou, também, dos procedimen

tos adotados pelo Estado, visando a implementação do Projeto 

de Gestão Ambiental Integrada - PGAI, em área piloto, aten

dendo as orientações do organismo financiador - o Programa de 

Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7. 

7 
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0 TRABALHO EM GERAL 

O Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE da área sul do Es

tado do Amapá, tem como referencial uma metodologia acorda

da pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 

da Amazônia Legal - MMA, amplamente discutida com os de

mais Estados integrantes da Amazônia Legal. Seus fundamentos 

técnicos baseiam-se na elaboração de três produtos cartográficos 

integrados, na escala de 1:250.000, assim denominados: 

• Carta de Avaliação da Vulnerabilidade Natural à Erosão do Solo 

• Carta de Avaliação da Potencialidade Social 

• Carta Síntese de Subsídios à Gestão do Território 

Esses resultados, considerados a parte técnica do zoneamento, 

serviram de base para um ciclo de oito seminários, envolvendo 

três sedes municipais, as principais localidades distritais da área 

de estudo e a capital do Estado. Dessas oportunidades de re

flexão coletiva permitiu-se um refinamento dos respectivos re

sultados, procurando aproximá-los dos atuais mecanismos de 

planejamento e gestão locais. 

OBJETIVOS IMEDIATOS 

Por princípio, o Zoneamento Ecológico Econômico é definido 

como um instrumento técnico de informação destinado a sub

sidiar o planejamento e a gestão territorial sob duas dimensões 

imediatas: 

• Ao nível das políticas públicas voltadas à regulamentação do 

uso e ocupação do território - instrumento de regulação. 

• Ao nível das políticas setoriais voltadas à utilização produtiva 

do território - instrumento de indicação. 

Para ambas situações, não se deve esquecer que a transformação 

do documento técnico em instrumento de políticas públicas, 

depende de ações complementares que possam atribuir-lhe legiti

midade, principalmente no campo social e político. 

MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Colocar em prática um planejamento regional com base nos 

resultados do ZEE depende da articulação de vários mecanis

mos. Em ordem de prioridade, as primeiras instâncias devem ser 

aquelas com funções deliberativas e normativas voltadas ao en

caminhamento de providências de ordem técnica ou política. 

Fazem parte dessa instância, a Comissão Coordenadora do Zo-

neamento Ecológico Econômico do Amapá (CCZEE-AP), as re

presentações setoriais e políticas do Estado e das representações 

municipais. 

Além da atuação desses organismos, é necessário que o ZEE seja 

objeto de uma ampla discussão no sentido de socializar seus re

sultados nos mais diferentes níveis do planejamento e da gestão 

regional. 

Adotando-se esses encaminhamentos, crescem as possibilida

des da gestão territorial da região sul do Estado apoiar-se em 

indicações técnicas propostas pelo referido trabalho. 

As CONTRIBUIÇÕES 

Certamente, não é possível prever todos os tipos de contribuição 

que os resultados do ZEE da região sul do Estado podem ofere

cer. A abrangência dos conteúdos abordados amplia as possibi

lidades de utilização, tanto no campo estratégico - propostas de 

uso e ocupação de grandes espaços territoriais, quanto em rela

ção a objetivos locais- utilização do indice de escolaridade da lo

calidade X, tipos de solo, tipos de vegetação, percentual de áreas 

alteradas etc., da área Y 

Considerando essa diversidade de utilização, quatro possibilida

des são detalhadas a seguir: 

Como Instrumento 
Estratégico ao Planejamento Regional 

Nesse campo de aplicação, a contribuição do ZEE é definida pe

lo conjunto de seus resultados que, na forma de um documento 

síntese, subdivide a área total de estudo em zonas particulares, 

chamadas de Zonas Ecológico-Econômicas. 

Ao nível desses indicadores, tem-se uma nova definição dos es

paços regionais que oferecem uma perspectiva diferenciada ao 

planejamento e à gestão territorial, baseada nas relações dinâmi

cas e restritivas do ambiente natural e das condições de vida das 

populações. 

Como Base de Informações Intermediárias 

Os resultados do ZEE da área sul do Estado, possivelmente, se 

constituem na maior base de informação disponível sobre a re

ferida área. Constam de planos cartográficos de vegetação, 

solo, relevo, geologia, avaliações da vulnerabilidade natural à 

erosão e da potencialidade social. Cada um desses documentos 



é acompanhado de informações específicas que, isoladamente 
ou em conjunto, constitui fonte relevante de conhecimentos 
para responder a diferentes questões sobre a referida área. 

Nesse sentido, muitas das informações particulares podem ser 
tomadas como referência para o monitoramento da sustentabili
dade natural e da própria dinâmica socioprodutiva. Exemplo 
disso são os indicadores da cobertura vegetal primitiva, das 
áreas alteradas, da vulnerabilidade natural do solo, da ocupação 
humana local, do desenvolvimento social e econõmico, etc. 

Como Indicador das Oportunidades 
Naturais ao Desenvolvimento Produtivo 

Na Carta de Potencialidade Social, os indicadores apresenta
dos a seguir estão claramente ligados às possibilidades de de
senvolvimento produtivo da região (Figura 3): 

Favorabilidade agrícola - referência atribuída às possíveis 
condições de aproveitamento do território para fins agrope
cuários, através das seguintes condições: 

1- Áreas com cobertura florestal alterada em relevo favorável , 
para as quais propõe-se a recuperação produtiva através de 
práticas agrícolas que ensejem o manejo de culturas temporá
rias, semiperenes e permanentes, com adoção de tecnologias 
ao alcance do pequeno e médio produtor. 
2- Áreas ligadas a sistemas produtivos, estrategicamente fa
vorecidas por vias de escoamento (margem de eixos rodoviá
rios de I km, em terra firme). 
3- Áreas naturais com alto potencial forrageiro representadas 
pelos ambientes de campos inundáveis, forma herbácea1

• 

Em Condições de 
Reflorestamento 

Decorrentes 
de Práticas 

Agropecuárias 

De Baixa 
Biodiversidade 

Outros 

Concentração de 
Castanha-do-brasil 

Concentração 
de Essências 

Figura 3- Procedimentos para identificação de áreas favoráveis à agricultura e ao e;.;trativismo vegetal 
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Neste caso, trata-se de uma referência que não deve ser con
fundida com incentivo à pecuária extensiva. Ao contrário, a 
valorização dessa condição natural deve advir da adoção de 
manejos adequados que garantam eficiência produtiva e apro
veitamento racional dos recursos naturais. 

Favorabilidade ao extrativismo vegetal - o extrativismo ve
getal foi considerado através do mapeamento de seus estoques 
naturais em relação aos ambientes de terra firme e de várzea. 
Para essas situações, foi atribuído valor à floresta nas seguin
tes condiçõesL 

1- Mapeamento de concentrações de castanha-do-brasil. 
2- Mapeamento de áreas de concentração de essências extrati
vas da várzea 1• 

Como Indicadores da Dinâmica Produtiva 

O conhecimento detalhado dos fatores dinâmicos da economia 
local é um indicador da contribuição que se apresenta ao de
senvolvimento social. Foram consideradas as seguintes variá
veis: rendimento rural das atividades pecuária, agrícola e de 
extrativismo vegetal; a dinâmica urbano-industrial e rural, me
dida pelo consumo médio de energia elétrica e de serviços; 
densidade viária, obtida pela extensão e disponibilidade de 
rodovias e hidrovias e; evolução de micro-empresas instaladas 
no período 1985 a 1998. Esses indicadores foram analisados 
em relação à capacidade de geração de emprego e renda, tanto 
face à disponibilidade de recursos naturais e outros bens, 
quanto pela influência recebida do então Projeto Jari. 

'Todas essas condições foram tratadas pela represcntlltividade espacial de suas áreas em relação il área total do setor censitârio (unidade de análise). 9 
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ESTUDOS TEMÁ TlCOS 

VULNERABILIDADE NATURAL À EROSÃO DO SOLO 

A vulnerabilidade natural à erosão do solo é um indicador da 

capacidade de sustentação do solo, segundo a maior ou menor 

predisposição à erosão natural. Seu desenvolvimento baseia-se 

em fundamentos da dinâmica natural , que pressupõem o equi

líbrio funcional de cada ambiente, resultante da atuação integra

da dos vários elementos que participam de sua formação. Por 

orientação metodológica, os temas estudados são vegetação, 
solo, relevo e rocha, que passam a ter suas unidades temáticas 

avaliadas enquanto fator de restrição ou de favorecimento aos 

processos erosivos do solo. 

Estável 

1,0 

Moderadamente 
Estável 

Moderadamente 
Estável Vulnerável 

Na concepção final do estudo, o meio natural é avaliado através 

de uma escala de valores compreendidos no intervalo de 1,0 a 

3,0, com níveis de variação de décimo em décimo. A cada um 

desses intervalos corresponde uma gradação de cor, iniciando por 

tons azuis que representam ambientes mais estáveis, passando 
por estabilidades/vulnerabilidades intermediárias com tons de 

verde, até o vermelho, que representa as áreas mais vulneráveis. 

Moderadamente 
Vulnerável 

m 

=~~ 

Vulnerável 

3,0 

YllLNF.RAHIUilAilF. E/Oll ESTAHILIDAilF. ll ·\S tJNIIlAilES llE PAISAGEM NATl'RAL 

ALTO 

MODERADAMENTE 

ALTO 

MÉDIO 

F====~=====:==! MODERADAMENTE 
BAIXO 

BAIXO 

Ambientes submetidos a regimes hidromórficos fortemente influenciados por chuvas e 
marés. Essas áreas fazem parte do complexo das planicies aluviais com depósitos de 
sedimentos do período Quaternário. A diferenciação dos índices de vu lnerabilidade 
decorrem do tipo de cobertura vegetal que inclui mata de igapó e várzeas campestres 
arbustiva e herbácea. 

Ambientes de planicie aluvial,com cobertura florestal de várzea submetida a regime de 
marés e de terraços fluvia is influenciados somente pelas chuvas. Acrescidos a esses, áreas 
de solo Podzol Hidromórfico com cobertura vegetal de campinarana, desenvolvida em 
terras altas de relevo plano que apresentam impedimento à drenagem. 

Áreas que se apresentam com tipologias diversas, incluindo formas de cerrado, refúgios 
rochosos e campinaranas, além de áreas alteradas por atividade humana. Em áreas florestais , 
este índice é atribuído pela condição de relevo e base geológica que se apresentam com altos 
valores de vulnerabilidade. 

Observada no centro/sul da área, onde predominam solos Podzólicos, cuja gênese é atribuída 
aos arenitos da fom1ação Trombetas, aos fo lhelhos da formação Curuá e depósitos do 
Terciário da formação Barreiras. O relevo se apresenta na fom1a de média e baixa 
colinas, destacando os planaltos rebaixados do sul do Amapá e residual do baixo Jari. 
A vegetação dominante compõe-se de floresta densa de alto porte. 

Área situada ao norte e noroeste onde predominam rochas antigas da era Pré-Cambriana, 
composta de material resistente de grande coesão.Predominam solos do grupo Latossolo 
sob floresta densa de alto porte. O relevo é o componente que atenta contra a estabi lidade 
dessas áreas, apresentando-se em geral muito pronunciado e dissecado. 
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PRINCIPAIS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO E ST UDO 

Avaliação da paisagem natural 

A paisagem natural é resultado dos processos de transformação 

que, ao longo do tempo, modelaram e determinaram sua atual 

fisionomia e funcionamento. 

No presente, cada paisagem natural continua sendo transforma

da pela atuação de vários fatores , sendo o impacto das águas das 

chuvas um dos mais importantes. Suas conseqüências sobre 

o solo incluem a desagregação de partículas e seu posterior car

reamento, através do fenômeno denominado de erosão. 

Figura 4- Aval iação de imagem do satelitc Landsat no campo 

A estabilidade e/ou 
vulnerabilidade dos ambientes naturais 

A estabilidade e/ou vulnerabilidade das paisagens naturais de

pendem das características de seus componentes que podem, 

isolados ou integradamente, favorecer ou restringir os processos 

de erosão do solo. 

Este fato pode ser evidenciado quando comparamos paisagens 

de florestas com paisagens de campo, paisagens em relevo 

plano com paisagens em relevo acidentado, etc. É fácil prever 

que as segundas condições potencializam a exposição desses 

ambientes aos riscos de erosão do solo, enquanto as primeiras 

oferecem maior proteção. 

! !I 1 r 1 

Na avaliação da paisagem natural, utilizam-se como instrumen

tos, imagens do satélite Landsat (Figura 4) e de radar, pois per

mitem a delimitação de espaços caracteristicamente homogê

neos, chamados de Unidade Territorial Básica (UTB) (Figura 5). 

Neste caso, a imagem passa a ser considerada como elemento de 

integração do meio, onde suas respostas visuais representam, 

numa dimensão sinótica, a ação dos fatores de formação da 

própria paisagem. 

Figura 5 - Mosaico de imngcns do satéli te Landsat para definição de UTB's 

Logo, podemos afirmar que, em condições naturais: 

• Os ambientes são vulneráveis à erosão do solo. 

• Ambientes diferentes apresentam vulnerabilidades diferentes. 

• A intensidade de erosão do solo depende dos elementos que 

compõem os ambientes. 

Fatores Avaliados no 
Estudo de Vulnerabilidade Natural 

Os fatores que interferem nos mecanismos de vulnerabilidade 

dos ambientes naturais são vários; todavia, quatro deles são con

siderados os mais importantes: vegetação, geomorfologia, solos 

e geologia. 

13 
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VEGETAÇÃO 

A vegetação constitui a primeira barreira de proteção das paisa

gens naturais contra os efeitos das águas das chuvas. Por prin

cípio, podemos afirmar que a vegetação exerce função proteto

ra dos solos por meio dos seguintes mecanismos: 

• Evitando o impacto direto das gotas de chuva contra o solo e, 

consequentemente, dificultando o processo de desagregação 

das partículas formadoras do referido elemento. 

Dmthios 

FLORESTAL .DE TERRA FIRME 

Floresta d~ ~lto porte com domínio da Ca-,tanha..do-brasíl 
(Bertho}letla excelsa) na fç_nna de núcleos emergentes··-< 

Flon.>sta'de ai~ porte com <t';'~resença da Castarilia-do-brasil 
(Bertholletía excelsa) dispersa no estrato emergente, associada 
a' relevo fortç:. ondulado 
Florestafie altO porte co;n a _presença da Çastanha-do~_bmsil 

·<f;:{~~~~~~~we:~lsa) d~,,~··no estrato ;mergente, àss?Cíada 

Floresta de alto porte com a presença da Castanha-do-brdSil 
(Bertholletia excelsa) dispersa no estrato emergente, associada 
a relevo plano a suave ondulado 

Floresta de '8Ito porte com ausêllCialbaixa ocorrência deCastanha..do~brasil 
(Be11holletia excelsa) associado a relevo plano a suave ondulado 

Floresta de porte mediano (mata flna) com domlnio da Quaruba 
cedro (Vochysia sp) como c&'})G"Cie emergente 

Floresta de porte mediano (mata fina) com espécies emergentes dispersas 

Floresta de alto porte-com dominio do Angelim vennelho (Dinizitl excelsa) 
c Coataquiçáua (Peltogyne paradoxa) como espécies emergentes, associada 
a relevo ondulado 
Floresta de alto porte com dorrúnio do Angelirn verrnelho (Dinizía excelça) 
e Coataquiçâua (Peltogy11e paradoxo) como espécies emergentes, a~iada 
a relevo forte ondulado 

· Floresta de baixo_ porte com alta frequência de ·espécies heliófilas, associ3.das 
a topos c encostas de relevo acidentado 

Floresta de alto porte com dossel pouco estratificado 

Floresta de baixo porte associada a Refugias Rochosos (caJ.TaSC{)s) 
e a Campinarana 

Cerrado comfórn.tas Arbórea/ Arbustiva e de Campo Limpo associado 

Cerrado com fomm Arbórea/ Arbustiva 

I .. Complexo Campinarana Hidromórfica!Retügío Rochoso e Cerrado 

I Campo Herbáceo periodicamente inundávcl 

Campo Arbustivo periodicamente inundável 

IV* 

1,0 

1.0 

1,0 

1,0 

1,0 

1.2 

1,2 

1.0 

1.0 

1.1 

1.0 

2,0 

2,6 

2.5 

2.7 

2,7 

2,3 

• Pelo entrelaçamento das raízes, impedindo a compactação do 

solo e aumentando sua capacidade de absorção e retenção de água. 

Esses fatos nos permitem duas conclusões: 

• Quanto mais densa for a vegetação, maior será o grau de pro

teção ao solo. 

• Quanto maior o índice de cobertura vegetal do solo, menor 

será o risco de erosão. 

FLORESTAL DE VÁRZEA 

Floresta de Várzea de alto porte com grande frequência de palmeiras 

Floresta de Várzea de porte mediano com baixa fi"equência 
ou ausência de palmeiras 

Aluvial Florestal (Terraços Fluviais) 

ÁREAS ANTROPIZADAS 

~ ÁreasAlteradas 

Áreas Parcialmente Alteradas 

Áreas Reflorestadas 

ASSOCIAÇÕES 

Ca+Ch - Campo Arlmstivo associado a Campo Herbáceo 

Floresta de porte mediano (mata fum) com espécies emergentes 
dispt>rSas, asSociada a Áreas Alteradus 

Floresta de Várzea de alto porte com grande freqüência de 
palmeiras, associada a Campo Herbáceo 

Área.~ Parcialmente Alteradas, associadas a Floresta de alto porte ·com 
a presença da Castanha~do~brasil (Bertholletia excelsa) dispCrsa no 
estrato emergente 

Floresta de porte mediano (mata fina) com espécies emergentes 
diS{X-"TSas, associada a Campo Herbáceo c Áreas Alteradas 

l.O 

1.2 

2,0 

2,2 

1.4 

2.7 

2.5 

1,7 

1,8 

1,2 

2.0 

Áreas Parcialmente Alteradas, associadas a Floresta de alto porte com domínio 
da Castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) na fonna de núcleos emergentes 1 •

2 

Associação Florestada Várzea/Igapó 2,0 

( *) -Índice de Vulnerabilidade 
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GEOMORFOLOGIA 

Na avaliação da vulnerabilidade natural à erosão, o relevo assume um papel 

muito importante pois, isoladamente, pode potencializar ou restringir a atua

ção desse processo. 

Na análise do relevo, dá-se maior importância ao estudo da sua forma, declivi

dade, altimetria, espaçamento do interflúvio e aprofundamento da drenagem. 

Esses dados permitem a identificação do nível de suscetibilidade do território 

aos processos erosivos e são, consequentemente, tomados como indicadores 

do aproveitamento e uso do solo. 

Para a agricultura, a forma de relevo e o grau de declividade do terreno, são 

elementos que influem diretamente na viabilidade econômica dos empreendi

mentos. Declives e altitudes acentuados expõem o solo aos riscos de erosão, 

enquanto que baixos declives e topografia plana possibilitam a formação de 

solos profundos e diminuem o grau de erosão. Exceção é feita às áreas de planí

cies aluviais inundáveis. 

a42 2,1 131 i 1,6 
a43 2:'4 ___ 132-T:Z:õ· 

a44 2:6~ ~~ªª==tii~ 
a51 _2_,_1_~~'\. -~~2. 

----É.L _ .. 2A. .....BL_) _2.Q_ 

--~5_3 __ .. b.~ .. __ t:l? __ j_2, I_ 

cll _L,L ..... .tiª. _.j_2~4_ 
, _<::~2 ____ 1,~- __ ts_l __ L2~L . 

__ g_3 ___ . Lc6_ -~-p~j_J ,()_ _ 
_s:.?!._ _I,.§ opf i 3,0 

·· ---~-!--·· 

c31 1,6 opto ! 3,0 .. ------· --- --~·· ··-----·-·r--·-

_ç;Jg __ .Jco_ Q~;>!_c ___ p,Q_ 
c33 2.2 opfd i 3,0 

~=~~~~~ ~ ~~ : ==~p~=F;;= 
c41 2,0 otf l 3,0 

-=ciL~~- ==---r--~
~~-- _ _b<l_ l------1-

-~~--- - ~,.§ ------t---
_cesx _ .. bl. ------L---

___ ç.?.? ___ ~ . - -~-?± . ·---·-·-·----L------
cs4 _ _22_ __ ____ !__ 
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MODELADOS 

De Aplainamento 
p (plano)· relevo plano de gênese indifercnciada. com declives 
inferiores a 2%, evoluídos por processo de pediplanaçào ou não. 

De Dissecação 
a ~Formas aguçadas· Relevo de topo contínuo c regular 
c -Fonnas convexas- Relevo de topo convexo 
t- Formas tabulares. Relevo de topo aplainado 

De Acumulação 

Índices de Dissecação 
1 ~ dígito: ordem de grandeza dos interfúvios 

"1! digito: intensidade de aprofundamento 

Apfd ~Planícies Fluviais Co] matadas limitadas. Diques Marginais. 
Área em contato direto com o rio Amazonas, parcialmente inundável com 
acréscimo periódico de al uvião. 

Apfa - Planícies Fluviais Alagadas. Superftcie pemlanentementc alagada. 

Apfi- Planícies Fluviais Inundáveis. Ex tensa planície de inundação 
periódica, ãrca plana resultante da acumulação intcrfluvlal . 

Apf- Planícies Fluviais. Presençu de aluviões recentes em baixadas 
inundáveis de fundo de vale. 

Atf ·Terraços fluviais. Terraços com eventual processo de pcdimcntaçUo 
reelaborado por morfogêncsc úmida. 

Apft - Baixos Tcrrraços c Planícies Fluviais. Baixos terraços englobando 
áreas em cohnatagcm. sujei tos a inundaçõe-s periódicas. 

REGIÃO/UNJDADFiGRAU DE DISSECA(ÃO 

PLANALTOS CENTRO-SUL DO AMAPÁ 

RELEVOS MONOCLINAIS DA 
BORDA NORTE DA BACIA AMAZÔNICA 

Borda Externa do Planalto de Maracanaquara 

Reverso do Planalto de Marncanaquara 

Superficic Pedimentada do Cajari 

: plano (p) · 

~-:-~--~~--- t -~~~~-I~~~~~1~TI 
DEPRESSÃO DO NORTE DA AMAZÔNIA 

Depressão 'Periférica Norte da Bacia Sedimentar do Amazonas 

PLANALTOS E TABULEIROS REBAIXADOS 

Tabuleiros Rebaixados do Norte do Amapá 

Plana ltos Rebaixados do Sul do Amapá 

Planalto Residual do Baixo Jari 

R EGIÃO DAS PLANÍCIES 
E TERRAÇOS DA AMAZÔNIA 

Planícies c Terraços Fluviais 

l Apfi - Planícies Fluviais Inundáveis 

Apfd- Planícies Fluviais Colmatadas, limitadas 
por diques Marginais 

Apfa- Planícies Fluviais Alagadas 

.. Apft ·Baixos Terrraços c Planícies Fluviais 

Apf- Planicies Fluviais 

IB Atf . Terraços Fluviais 
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SOLOS 

O solo é a camada mais superficial da Terra. Apesar de sua 

pequena espessura, sustenta a maior parte da vida animal e vege

tal e, por isso, é essencial à sobrevivência da humanidade. 

O maior ou menor grau de estabilidade/vulnerabilidade do so

lo está diretamente relacionado com a origem e maturidade de 

seus elementos constituintes. 

Solos mais estáveis são aqueles oriundos de processos que fa

vorecem maior infiltração e retenção da água no perfil, dificul

tando, desse modo, o efeito erosivo da enxurrada ou fluxo de 

água na superficie. Os de estabilidade média apresentam con

dições fisicas que dificultam a infiltração de água e, preferen

cialmente, localizam-se em declives acentuados. Os solos de 

alta vulnerabilidade estão representados por solos jovens e 

pouco desenvolvidos. 

Na área sul do Estado, sua maior ocorrência dá-se nas áreas de 

planície inundável. 

GLEI POUCO HÚMICO 

O LEI POUCO HÚMICO Ta EUTRÓFICO A modcrrtdo, textura muito argilosa. 
rase floresta cquatoriol subpcrcnifólia hib'T'Ófi la de várzea, relevo plano + SOLOS 
ALUVIAIS Th ÁLICOS A mOOemdo. tcxtur<~ argilosa. fase t1oresta equatorial 
subpcrenifól ia higrófila de v:\r.te3. relevo plano. 

GLEI POUCO BÚMICOTa EUTRÓFICOA moderado. texturaargilosn. 
fase campo equatorial higrólilo de ,~.ir.tea, relC\'0 pl:mo + SOLOS 
HlDROMÓRFICOS INDISCRIMI NADOS. 

I
--H·c·0-·-P·c-3···-~, GLEI POUCO 1-IÚMICO T:.t ElJTRÓFICO A moderado, tcxtum muito argilosa, 

fase llorcsta equatorial subpcrcnifiJlia higrôfila de vàr.tca +SOLOS HlDRO· 
____ ___~ MÓRFICOS lNDISCRlMINAOOS. 

IV* 

3,0 

3.0 

3.0 

GLEI POUCO IIÚMJCO Ta ELITRÓFICO A modcmdo, textura muito argilosa, 

~~~~~~;~~~~~~a~~~~o~~r~~ ~;~b~6~~?c:~~.=~ ~~~~~CRI· 3.0 

argilosa. fase campo equatorial higrófilo de vár.tea. re levo plano. 

PODZOL HIDROMÓRFICO 

[--;~~1 PODZOL HlDROMÓRFICOTh ÁLICO A moderado. 
-----~-_j 1ex1um arenosa, fase campinararo, relevo plano. 

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS 

SOLOS HJOROMÓRFICOS INDISCRJM INADOS + PUNTOSSOLOlb 
ÂLICO A moc:k'rndo. 1cx1ur.~ argilosa. fase flores1a l'quatorial subperenifó\ia, 
relevo plano. 

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS + PLINTOSSOLO 
lb ÁLICO A moderado, tcx1ura argilosa, fnsc floresta equatorial subpereni· 
fólia higrórlla, relevo plano+ GLEI POUCO HÚM ICO Th EUTRÓFICO 
A moderado, textura argilosa, fase ll ore~ta equatorial subpcrcnifólia higrólila 
dc várzea,rclcvoplano. 

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMI NADOS + PLINTOSSOLO Tb 
ÁUCO A modcmdo,lcxtura argilosa, fase florestll equatorial subpen:nifólia 
higrófila, rclc\'O plano + SOLO ALUVIA L l b ÁLICO A modcr,uio, tcxturn 
argilosa, rase floresta equatorial subpcreni fólia higrófilo de \'l\rz.ca, relevo plano. 

(• ) - Índice de Vulnerabilidade 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

LATOSSOLO AMARELO 

LATOSSOLOA!\IARELO ÁLICOA llloderado, textur.t muiu•urgilo~t. rdc.vu pl;mo • 
l.ATOSSOLOAMARELO ALlCOA rnuderado. tcxtum tnuilo argilosa, fn.w. pedregosa I. 
rclc\"osua,·condulndocouclul;ldo. 

LATOS SOLO A..'I.IARELO ,\LJCO A moderado, textura mêdia, relc\·o suave ondulado + 
LATOSSOLO VI!RMEUIO AMARELO ÁLICO A mO<kntdo, textura mêdia, relevo suave 
ondulado c oodulndo. 

LATOSSOLO AMARF.LO ÁI.ICO A moderado, u:xmra mi:di!l. relevo plano c 1011ave 
ondulado +AREIAS QUARTZOSAS ÃUCAS A moderado. re levo plano. 

IV* 

1.0 

1,0 

1.6 

LATOSSOLO ;-\MARELO ÁLICO A moderado, lt:XIIIr.l :!rgilosa, rclC\'0 sua\"C ondulndo e 

~~j:~~ ~?c;~;~:~:r~~~~~;~~il,~~\~~A[.~~g~O~~~~ ~~1~~~:~~~:::, ~~~Urll I ,5 
mêdialargil<n:a.relcvoplanocsuavt'ondulndo. 

LATOSSOLOAMARELO ÁLICO A moderado. tcxtu r;-J muito :u·gilllsa. r;;levo suave 

~~;~:~r:;~~~:~·? ~~~~~~;~.!~~~~~,~Lr?JBi~32Q~~~~~i.11cl~1~~~~u~~LO I, I 
Tb ÁUCO PLINTICO A 1n0\krodo. texmra mêdiat11rgilo:oa. rclC\"O plano e SUII\"e ondulado 

LATOSSOLO AMARELO Á LI CO A modcr.J.do. t~xlurn mui lo :tl}!ilosa (ai"j,!:ilosa}, relevo 
plaoo + L>\TOSSOLO VERMELHO AMARELO ÁLICO A moderado. 1extur.1 muito l . l 

~~~~~~)iÓa.:~~~Et~~~Á~~~~~':!i;~:~~~~~:aea~~=~~~~~~i~?a~ZÓ· 
cu.scalhcnto, n:le\'OSuavronduladoc ondulndo. 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
LATOSSOLO VERMELIIO AMARELO ÃU C<) '' modcr.~do, ttxlura mui1o ar&ilosa, relevo 
plano -t LATOS.'iOLO VERMELHO ESCURO AUCOA modcrn<lo, texturo~ muito argilosa, I ,0 
relevo plano c ~uave onduhtt.IO. 

LATOSSOLO VERMEL/10 ;\MARELO ;\LJCO A moderado, texmru mui lo argiloSII. 
re levo ondulado + I'ODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb Á L ICO A mO<kr<~do, I ,3 
tcxtumargilosa.!muitoargilosa, fll:õepc dregosal , relcvo\\!lduludo~tlbrteondulado 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO AUCO A modero do, tcxlllm muito aryilosa, re levo 
suaw ondulado c onduludo + I'ODZÓLICO VERMELHO t\MARELO Tb ÁUCO A 1.3 
modcrado, texlurnargilosa/mui toaryilosa,relcvoonduludomuiUJdissecado. 

LATOS SOLO VERMELI-10 AMARELO ÁLICO A modcr.1do. 1ex1ura muito argilosa, rdcvo 
plano + PODZÓLICO VERMELHO AMt\RELO Th ALI CO A moderado. 1cx1ura argilosa/ 1.3 
muito argilosa. cascalhema (fase p1:drcgosa 1). relevo ondulado dissecado. 

~~~?a~!~t~ ~~~~~;~~~1~~~~_!A,!gQ~~,{~gov~;~t~tg-,~~~1t~~~~~~~:1iL~o ~e~ 
moderado, texturaargilosnlmuito argi losa, cnscalhcntu, relevo ondulado + SOLO LITÓLICO I.S 
Tb ÁUCO A modcmdo, textura argilosa, muito cascalhcnt~. relevo forte ondulado. 

L-\TOSSOLO VERMELHO AMARELO Á LI CO A moderado, u~xturn mui lo all!. ilosa. 
(argilosa), relevo ondulado + PODZÓL lCO VERMELHO AMAitELO Tb Au CO A 
mod.:r~do. texiUra médíaiargilo~a, fase pedregosa IH. relevo ondulado + PODZÓLICO 1.4 
VERMELHO AMARELO Tb ALI CO A modcmdo. 1cxtura mCdin/argilosa cascalhenta 
tlil.se p.:drcgosa 111 ). rciC\"O ondulado a forte ondulado. 

LVa8 

PODZÓLICO AMARELO 
r· r•oozóuco AMAR.EI.O Th ÁUCO A modcmdu, tcxlunt arcnosatm&fia, relevo plano 
I - r~avcondulado -t LATOSSOLOAMARELO ÁLICOA rn~crado. 1cxmm média, relevo l.ó 

suave ondulado 1- LATOS SOLO VERMELHO AMARELO ALI CO A moderado. textura 
1 média,n::levosuaveondl.lladoeondutado. 

i PODZÓLICO VERMELHO AMARELO 

PVal 
PODZÓUCO VERMELIIO AMARELO Tb Á LI CO'' moderado. lcxturo argi los.a!muilo 
arg:ilos.n. rde\·o ondulndo muito dissecado + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO 
Th ÂLICO A modemdo. 1cx1urn argilusa1muito nrgilosa. fnse pedregosa 111. rcl;:vo ondulado 
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GEOLOGIA 

O papel que as rochas representam para a formação e transfor

mação da paisagem natural está intimamente relacionado à re

sistência de seus elementos aos processos erosivos (Figura 6). 

A definição dessa resistência é conseqüência da natureza lito

lógica (rochas ígneas, metamórficas e sedimentares), compo

sição mineralógica (minerais mais ou menos resistentes à ero

são), estrutura (cristalização, foliação, fraturamento, compac-

tação, etc.) e da história evolutiva do ambiente geológico em ~ 

que se encontra (eventos tectônicos, mudanças climáticas, etc). ~ 

~ 
"' 

As rochas mais resistentes aos processos erosivos apresentam l 
menor valor de vulnerabilidade enquanto aquelas menos resis- ~ 

~ tentes apresentam maior valor de vulnerabilidade. 
Figura 6- Cachocim de Santo Antônio (Município de Laranjal do Jari) 

Qpf2 -Depósitos de Planície Fluvial 2 Sedimentos pelíticos (lamosos) a areias finas, influenciados diariamente 
pela ação das marés em depósitos de inter-marés, barras de canal e barras em pontal. 

Qpfl -Depósitos de P1anícieFluvial I Sedimentos pelíticos influenciados sazonalmente pelas águas pluviais 
e das marés, em depósitos de planície de inundação. 

Qcf -Depósitos de Canais Fluviais, Sedimentos arenosos, seixos c matacôcs encontrados nas margens e leitos 
dos rios em depósitos aluvionares. 

Ta -Depósitos Arena-Argilosos (Formação Barreiras e/ou Altcr-do-chão), Sedimentos are no-argilosos, 
mosqueados, friáveis, capeados por microconglomerado de matriz argilosa e/ou concreções Jateríticas. 

Te -Depósitos Conglorneráticos (Formação Barreiras e/ou Alter-do-chão), Sequência de sedimentos arenosos, 
arenitos finos a microconglomcrátícos, ferruginosos, argi litos micáceos ferruginosos, conglomerados cauliníticos, 
capeados por blocos lateríticos. 

Jkp - Diabásio Penatecaua- Diques de diabásio, subordinadamcntc basaltos, sob a forma de blocos e matacões. 

De -Formação Curuá Folhelhos de coloração cinza escura a preta e siltitos vermelho esbranquiçados. 

De - Fonnaçào Ererê Siltitos de coloração cinza, sericíticos, silicificados intercalados com arenitos finos. 

Dm - Formação Maecuru Arenitos amarelados, finos a médios, intercalados na base por siltitos e folhclhos. 

Ost -Formação Trombetas Arenitos esbranquiçados cauliníticos, médios a grosseiros, por vezes friáveis e 
com níveis conglomerátícos, intercalados no topo por siltitos. 

f? i -
Corpos de composição granítica e alcalina (nefelina sienito e associações básicas 
alcalinas), formato geralmente circular, ocorrendo na forma de lajedos e matacões. 

t -Complexo Tumucumaque. 
Cinturão de cisalhamento formado por rochas miloníticas a partir do 
evento tectonometamór:fico afetou as rochas 
pEvn -Grupo Vila Nova Sequências vulcano-sedimentares tipo Greenstone Belts compostas por rochas 
metamórficas, metaultramáficas e metaácldas de origem vulcânica e quartzitos, metapditos, micaxistos 
e formações ferríferas bandadas no topo. 

pEgu - Complexo Guianense/Suíte Intrusiva Ananaí-Tarlarugal Grande/Granitóides. As litologias dominantes 
são granito~gna isses, migmatitos, granodioritos, tonalitos, trondhjemitos, metaquartzítos ferrítCros, rochas 
metamórficas do fácies granulito, entre outros. 
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POTENCIALIDADE SOCIAL 

A Potencialidade Social é resultado de um estudo mais ampliado 

sobre as condições de vida humana (Figura 7), definido pelo grau 

de atuação dos fatores básicos de ordem social econômica e de 

outros, propostos enquanto expectativas ao desenvolvimento 

humano, como o acesso a bens naturais e a capacidade de orga

nização político-institucional da população. 

Sua elaboração baseia-se na análise integrada de quatro dimensões 

fundamentais ao desenvolvimento humano: 

1. Disponibilidade e acesso aos recursos naturais - Potencial Natural 

2. Estado dos serviços sociais - Potencial Humano 

3. Capacidade de produção de bens e serviços - Potencial Produtivo 

4. Estado de organização sociopolítica - Potencial Institucional. 

No conjunto da análise, cada indicador é expresso por valores rela

tivos que permitem demonstrar o quanto pode ser considerado co

mo fator dinâmico ou restritivo ao desenvolvimento humano. Pa

ra isso, o estudo é composto de levantamentos e operações técni

cas que resultam em índices representativos da qualidade de vida 

das populações. 

No desenvolvimento do estudo, além dos dados secundários do 

IDGE, SEPLAN, CEA, SESA e JUCAP, foi elaborado um amplo 

levantamento socioeconômico nos três municípios que compõem 

a área de estudo, resultando na investigação amostrai de 1005 do

micílios com a seguinte discriminação (Tabela 1 ): 

Laranjal do Jari 
12 05 17 

Vitória do Jari 04 02 06 

Mazagão 04 06 10 

Fonte: (•) Contagem 96- IBGE 
(") ZEE- IEPA / 98. 

Figura 7 - Residência em área rural 

MAZAGÃO 

-SETORES CENSITÁRIOS 

Figura 8 - Divisão de área em setores censitários 

6.094 23.476 611 2.519 

1.481 6.443 147 763 

2.370 11.367 247 1.310 



PRINCIPAIS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

Definição da Unidade Territorial de Avaliação' 

O estudo das questões socioeconômicas necessita de uma base 
territorial de avaliação que possibilite a análise sistemática das 
diferentes situações de vida das populações. Desta forma, de
finiu-se pelo setor censitário devido às seguintes razões: 
1- Constitui a menor porção do município, que vem servindo de 
base sistemática à coleta de informações socioeconômicas nos 
trabalhos do IBGE (Figura 8). 
2- Essa condição torna possível o desenvolvimento siste
mático e comparativo de outros trabalhos. 

Seleção e Organização da Informação 

Nessa etapa, foram agrupadas em categorias as diversas 
situações que fazem parte dos sistemas de vida das popu
lações, procurando obter-se máxima representatividade do 
universo de informações e, ao mesmo tempo , igual signi
ficância para os objetivos do estudo. Os seguintes grupa
mentos foram definidos (Quadro!): 

a) questões ambientais ou naturais 
b) questões sociais 
c) questões produtivas 
d) questões de organização político-institucional da sociedade 

Para efeito de tratamento de informação, cada um desses grupa
mentos passa a ter a seguinte organização: 

Quadro I - Parâmetros, indicadores e variáveis utilizados na carta de potencialidade social 

POTENCIAL NATURAL 

POTENCIAL HUMANO 

POTENCIAL PRODUTIVO 

POTENCIAL INSTITUCIONAL 

Favorabilidade à agricultura 

Favorabilidade extrativa vegclal 
sustentável 

Cobertura vegetal 

Acesso social aos recursos naturais 

Acesso aos serviços básicos 

Condições de saúde humana 

Nível de escolaridade 

Dinâmica populacional 

Nível de renda 

Acesso aos meios de informação 
e comunicação 

Rendimento tural 

Evolução do número de micro empresas 

Dinâmica urbanovindustrial 

Acesso às redes de circulação 

Participação político-eleitoral 

Organização político~social 

Percentagem de áreas que, do ponto de vista natural (solo, relevo, vegetação c drenagem) 
e silvícola, se apresentem como tàvorávcis ao aproveitamento agrícola. 

Percentagem de áreas coberta em relação à área total da unidade territorial. 

Percentagem entre a área coberta e a área total da unidade territorial. 

Avaliado pelo índice de concentração da estrutura fundiária (índice de Gini). 

l. Abastecimento de água 
2. lnstalação sanitária 
3. Destino dado ao lixo domiciliar 
4. Energia elétrica 

A. Nível de saúde: 
I. Sobrevivência infantil 
2. Não incidência de doenças tropicais 

B. TnlTa-estrutura básica de saúde: 
I. Leitos por mil habitantes 
2. Médicos por mil habitantes 
3. Outros profissionais por mil habitantes 

l. Alfabetização 
2. Número médio de anos de estudo 
3. Regularidade de idade escolar do l" grau 

Incremento da população urbana e rural 

Renda familiar per capita e bens domésticos duráveis (Rádio, televisão e geladeira) 
pór domicílio 

Televisão, rádio e telefone 

Rendimento Btuto Médio das atividades agrícola, cxlrativa vegetal e pecuária· 

Incremento percentual do número de micro empresas instaladas no período de 1985 a 1998 

Consumo médio de energia elétrica (1998) 

Densidade hidroviária e rodoviária 

Votantes em relação ao eleitorado potencial (1996) 

Percentual de pessoas de referência do domicilio associadas em 
organizações da sociedade civil. 

•Por questões de escala de representação cartogr-.ífiea, os dados dos setores censitários urbanos foram agrupados por sede municipal ou distrital, reduzindo-se de 33 para 18 setores. 

Considerando-se a natureza de algumas variáveis, alguns dados foram apresentados e trabalhados em nível de setores e de municípios. 
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Cálculo do Índice de 
Potencialidade Social por Setor Censitário 

Após a seleção dos parãmetros e indicadores para o referido 

estudo, a avaliação, por setor censitário, é feita pelo reescalona

mento dos valores originais de ocorrência, de modo a compati

bilizá-los com a seguinte escala de referência: 

OCORRÊNCIA Ü BSERVADA 

MÊDIO ALTo I 

Tabela 2 · Índ ices de potencialidade social encontrados para os setores ccnsitários 

Moderadamente Baixa Prevalecem os fatores restritivos 

A partir desse procedimento estatístico, passam a ser geradas as 

respectivas taxas e índices de cada indicador que, por sua vez, 

possibilitarão o cálculo final dos Índices de Potencialidade 

Social de cada Setor Censitário (Tabela 2). 

Representação Cartográfica 

Com os respectivos Índices de Potencialidade Social de cada 
Setor Censitário, dá-se origem à construção da Carta de Poten

cialidade Social cuja representação é feita segundo a correlação 

de valores e cores, conforme quadro: 

Média Equivalência entre fatores dinâmicos restritivos 

Moderadamente Alta 

Alta 

2.348 

2,265 

2.193 

2, 161 

M édio 2,043 

... 

OI 

05 

lO 

12 

07 

" 
04 

03 

06 

13 

Prevalecem os fatores dinâmicos 

Prevalecem os tàtores dinâmicos 

Urbano 

Urbano 

Urhano 

Mazagi'io 

Maz:Jgào Velho 

Laranjal do Jari 

Rural Lara njal dl) Jari 

Rur:ll Mazag:io Ve lho 

Rural Carviio 

Urb:mo Carv:io 

Rural Mazagiio Velho 

Rural Laranjal do Jari 

2.010 18 Rural Vitória do Jari 

Moderadamente 
Bai xo 

Baixo 

População 
Urba na 

---- -- -----····-··-·-·-····· 
1,895 02 

1.771 09 

1,752 17 

1,569 os 

1,043 14 

1,000 ,; 

o 103.00 

Mazagão 

Mnzagào Velho 

Rural Vi tória do Jari 

Rural 

Rura l Laranjal do Jari 

o 

De2,6 a .;;3,0 

RESULTADOS 

Tecnicamente, os resultados do referido estudo são representa

dos por índices que nos permitem inferir sobre a Potenciali

dade Social comparativa dentre os diferentes setores censitá

rios. Do ponto de vista qualitativo, esses indicadores traduzem 

realidades sociais que podem ser percebidas, tanto pelo desem

penho isolado de uma variável estudada, quanto pelo desem

penho conjunto das mesmas. 

Em síntese, esses resultados apresentam uma certa especialidade 

e/ou tendência entre os setores urbanos e rurais . Nos setores 

urbanos, têm-se os mais altos índices dos Potenciais Humano, 

Institucional e Produtivo e nos rurais, a maior participação do 

Potencial Natural. Conseqüentemente, pela maior concentração 

populacional nos setores urbanos, fica estabelecida uma maior 

demanda de bens e serviços, traduzida na necessidade de inves

timento em equipamentos sociais e em uma política de geração 

de emprego. Tais inferências decorrem da apreciação dos fatores 

que influenciam nesses resultados, como seguem: 
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A. Potencial Natural 

O Potencial Natural representa o esto

que de recursos naturais disponíveis ao 

desenvolvimento produtivo, configurado 

pelas condições de favorabilidade à agri

cultura e ao extrativismo vegetal susten

tável, estado da cobertura vegetal pri

mitiva e condições de acesso social a es

ses recursos. 

A interpretação do presente cartograma 

nos leva à consideração de que a poten

cialidade dos setores censitários rurais é 

altamente favorecida pela representativi

dade dos indicadores naturais (Figura 9). 

Esse fato evidencia uma relação direta 

dos aportes naturais dessas áreas como 

oportunidades produtivas no campo do 

extrativismo e da agropecuária. 

B. Potencial Humano 

O Potencial Humano refere-se às condi

ções básicas de vida das populações, tra

duzidas pelas disponibilidades de equi-

a 

c 
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Figura 9- Taxas de cobertura vegetal (a), de castanha-do-brasil (b), índices de potencialidade natural (c) e a carta de potencial natural (d) 

pamentos e outros indicadores sociais 

considerados necessários ao desenvolvi

mento humano, tais como: densidade e 

incremento de população (dinâmica popu

lacional), condições de educação, de 
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saúde, de renda, de comunicação/infor

mação e de acesso aos serviços básicos 

(abastecimento de água, energia elétrica, 

saneamento básico etc). 

No cartograma, verifica-se que os melho

res resultados de Potencial Humano 

ocorrem ao nível dos pólos de maior 
concentração humana, particularmente 

em setores urbanos (Figura 1 0). Tal 

condição decorre, principalmente, da 
incidência de maiores investimentos 

públicos e particulares em atendimento 

às pressões e demandas sociais. Em sen
tido contrário, os baixos índices em 

setores rurais se apresentam como res

trições ao desenvolvimento humano, 
podendo colocar em risco as próprias 

oportunidades naturais dessas áreas, pela 

precariedade de equipamentos sociais 
disponíveis para a população. 

C. Potencial Produtivo 

Figura lO - Taxas de abasteciemcnto de água e de regularidade de idade escolar (a, b), índices de potencialidade humana (c), carta de potencial humano (d) 

O Potencial Produtivo reflete a contribui

ção que as estruturas produtivas vêm 

oferecendo ao desenvolvimento humano, 



quer como fator de subsistência, de mer

cado, de geração de bens e serviços, quer 

na agregação de valores tecnológicos que 

contribuem para a evolução social. Sua 

avaliação é feita através dos seguintes in

dicadores: rendimento rural, densidade 

viária, evolução do número de micro em

presas e dinâmica urbano-industrial. 

O cartograma da Figura 11 evidencia 

que a média comparativa desses indi

cadores não possibilita o destaque da 

potencialidade social em nenhum setor 

censitário, seja urbano ou rural. Todavia, 

seus índices particulares demonstram 

desempenhos altamente significativos 

quando vistos em termos municipais. 

Desta forma, embora não expresso no 

cartograma, o rendimento rural é mais 

destacado no município de Mazagão do 

que em Laranjal do Jari ou Vitória do 

Jari, onde o potencial produtivo passa a 

ser fortemente influenciado por variá

veis mais correlacionadas com dinâmi

cas urbanas decorrentes do Projeto Jari. 
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Figura ti ·Taxas de exuativismo vegetal (a) e de agricultura (b), indices de potencialidade produtiva (c) e a carta de potencial produtivo (d) 

D. Potencial Institucional 

O potencial institucional expressa o ní

vel de organização e participação polí

tica da população, traduzido por referen-

b 

01 M111.a~ 

-04olc~ 

~lazagk>V~lbo 

cias como: votantes nas últimas eleições 

municipais em relação ao número de vo

tantes maiores de 16 anos e número de 

pessoas que efetivamente estão ligadas a 

instituições civis, as quais demonstram o 

quanto a sociedade local está envolvida 

com os processos de autonomia social e 

manifestação de cidadania. 

O cartograma da Figura 12 demonstra 

que alguns setores censitários rurais dis

põem de destacadas representações. 

Uma explicação para esse fato peculiar 

pode ser feita nos seguintes termos: os 

setores 12 e 18 pertencem à jurisdição da 

Reserva Extrativista do rio Cajari, área 

fortemente influenciada por movimentos 

sociais, principalmente os de caráter 

associativista. Os setores 03 e 05, apesar 

de serem considerados urbanos, são 

fortemente influenciados pela condição 

rural de Mazagão Velho e Carvão cujas 

atividades, eminentemente agrícolas, 

estão ligadas à organizações comunitárias. 

Figura 12- Taxas de votantes (a) e de organização politico- social (b), índices de potencialidade inst itucional (c) c a carta de potencial institucional (d) 

27 



28 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

SíNTESE DE SUBSÍDIOS 

Considerações 

O presente documento é o resultado final de um estudo integra

do do meio natural e socioeconômico destinado a subsidiar o 

planejamento e a gestão pública em relação à ocupação ordena

da do território e o uso racional dos recursos naturais (Figura 13). 

Sua elaboração decorreu, primariamente, da correlação de 
informações técnicas do meio natural, obtidas pela Carta de 

Avaliação da Vulnerabilidade Natural e do meio socioeconômi

co, através da Carta de Avaliação da Potencialidade Social. 

Posteriormente, a partir das discussões desses resultados pre

liminares em ciclos de seminários, envolvendo públicos repre

sentativos de diversas organizações sociais e políticas dos mu

nicípios estudados e da capital do Estado, buscou-se uma refor
mulação do referido produto no sentido de oferecer-lhe maior 

objetividade informativa e maior proximidade às expectativas 

locais. Assim, a atual conformação desse produto mantém os 

princípios básicos da metodologia, acrescida de qualificações e 

redimensionamentos que procuraram valorizar as identidades 

regionais, tanto em seus aspectos descritivos quanto espaciais. 

Dessa forma, a presente proposta de ordenamento territorial da 

região sul do Estado do Amapá é um documento estratégico, 

CONSOLIDAÇÃO 

"; PRODUTIVA 
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o 
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"O 
Ol 
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Q) 

õ 
~ EXPANSÃO 

PRODUTIVA 

em parte definido pelas respectivas bases metodológicas do es

tudo e, em parte, por evidências locais nem sempre claramente 

realçadas pelo modelo de avaliação. O resultado, acredita-se, 

constitui um acréscimo ao produto original, na medida em que 

a defm.ição das atuais zonas ou unidades de subsídios à gestão 
possa vir a ser mais facilmente assimilada pela sociedade em 

geral e pelos poderes constituídos. 

Elementos de Informação 

Pela metodologia do estudo, o tratamento dos diferentes índices 

de avaliação do meio natural (Unidade de Vulnerabilidade Na
tural à Erosão) e do meio socioeconômico (Unidade de Poten

cialidade Social) num plano cartesiano, possibilita a definição 

de categorias territoriais que podem ter as seguintes indicações 

de uso: condições que justificam expansão; condições que justi

ficam consolidação; condições que justificam recuperação e 
condições que justificam conservação. 

Com essa orientação, a Carta Síntese de Subsídios à Gestão Ter

ritorial da região sul do Estado do Amapá, passa a ter os seguintes 
elementos de informação (Figura 14): 

RECUPERAÇÃO 

CONSERVAÇÃO 

Vulnerabilidade Natural 

Figura 14 · Correlação da potencialidade social e vulnerabilidade natural 
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ESPAÇOS SUGERIDOS À INDICAÇÕES DE USO 

A) ZONA DE EXPANSÃO/CONSOLIDAÇÃO/EXI'ANSÃO 

PRODUTIVA CENTRADA NAS OPORTUNIDADES 

EXTRATIVAS DE CASTANHA-DO-BRASIL 

A presente zona é parte de um grande domínio da floresta de 

terra firme, individualizada, em termos econômicos, pelo estado 

de frequência de castanha-do-brasil (Figura 15). De fato, a va

lorização dessa floresta com castanha-do-brasil é absolutamente 

procedente, pois se trata de estoques naturais comprovadamente 

estratégicos ao desenvolvimento produtivo do Estado. 

Em sua distribuição territorial, esses castanhais ocupam espa

ços juridicamente diferenciados que passam a ter grande impor

tância no processo de gerenciamento desses recursos. De certo 

modo, a valorização dessas áreas já vem sendo objeto de 

decisões em nível federal e estadual voltadas à proteção dos 

recursos naturais e das populações humanas envolvidas com o 

uso sustentável desses estoques. Mais recentemente, pelos in

centivos que vem recebendo, o extrativismo da castanha-do

brasil tem ampliado suas fronteiras comerciais, colocando-se co

mo uma importante fonte de divisa para a região. 

Em que pesem essas considerações, a ampliação e o fortaleci

mento produtivo desse setor, afora as particularidades de suas 

respectivas sub-áreas de distribuição, requerem procedimentos 

em comum, dentre os quais pode-se elencar os seguintes: 

Enriquecimento dos castanhais 

O enriquecimento dos castanhais nativos é uma proposição já 

devidamente difundida entre as populações extrativistas, tendo 

sido, inclusive, objeto de projetos particulares. É uma técnica 

que conta com resultados agronômicos promissores e que deve 

ser incluída no conjunto de estratégias de médio prazo desti

nadas a fortalecer e ampliar a produtividade dessas áreas. 

Diversificação produtiva dos castanhais 

Os castanhais são áreas de alta diversidade florística, incluindo 

outras essências extrativas, tais como espécies fibrosas, resinífe

ras, aromáticas, oleaginosas, etc. A viabilização econômica 

dessas matérias-primas constitui uma alternativa de diversifi

cação produtiva dos referidos castanhais e base complementar 

ao extrativismo do fruto em questão. Ainda sob essa ótica, 

existe a possibilidade de povoamento das clareiras naturais desses 

ambientes com outras espécies frutíferas que poderiam estar 

associadas a estratégias de agroindústria familiar. 
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Figura 15- Distribuição das áreas de concentraç::ío e ocorrência da castanha-do-brasil 

Otimização dos sistemas de coleta e tratamento 
(in natura) do fruto da castanha-do-brasil 

As dificuldades dos sistemas de coleta, transporte e abertura do 

fruto da castanha-do-brasil são questões que necessitam de pro

vidências no sentido de minimizar os esforços e sacrificios das 

populações envolvidas. Em geral, são atividades de grande ris

co e, não raro, com imensas limitações à sobrevivência huma

na. Otimizar esses sistemas significa intervir nessas realidades 

locais, procurando-se favorecê-las com alternativas mais opera

cionais e de maior segurança. 

Agregação de valor ao produto 

Certamente, a viabilização social do extrativismo implica na 
capacidade do setor em superar a tendência histórica desse mer
cado de exportação da matéria-prima bruta, sem processamen
to. Avanços nesse sentido já são percebidos nas atuais experiências 
da COMARU (Cooperativa Mista Agroextrativista do Rio 
Iratapuru), COMAJA (Cooperativa Mista Agroextrativista do 
Laranjal do Jari) e ASTEX-CA (Associação dos Trabalhadores 
Extrativistas do Rio Cajari) que, de maneiras diferentes, vêm 
ampliando sua atuação comercial, centrando esforços na agre
gação de valor aos produtos. São resultados ainda pequenos 
mas que demonstram a potencialidade do setor com reflexos na 
economia local. 
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Subzona da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio lratapuru - RDS 

A abrangência da floresta, com domínio de castanha-do-brasil 
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS, corres
ponde, aproximadamente, a 80% (6.925 km2

) de toda a área da 
referida reserva. Vale ressaltar que apenas uma parte constitui 
área de coleta efetiva de frutos. Possivelmente, o estoque total 
de castanha-do-brasil dessa reserva transcenda em muito as 
estimativas existentes. Isso significa que existe um estoque po
tencial passível de ampliação extrativa. A questão consiste em 
diminuir as dificuldades de acesso e transporte aos castanhais, 
limitados pelos trechos encachoeirados do rio lratapuru, tido 
como única via de escoamento (Figura 16). 

Outros aspectos de consolidação produtiva dessa subzona im
plicam no fortalecimento das experiências que a COMARU -
Cooperativa Mista Agroextrativista do Rio Iratapuru - vêm im
plementando, particularmente na ampliação da capacidade tec
nológica e empresarial. 

Subzona da Reserva Extrativista do Rio Cajari-RESEX' 

Nessa subzona, a representatividade da floresta com castanha
do-brasil inclui áreas de grandes adensamentos e outras, com 
populações dispersas, igualmente relevantes para a economia 
extrativa dessa reserva. 

Com referência à Consolidação/Expansão produtiva, sugere-se 
que as recomendações já apontadas para as áreas de concen-

tração de castanha sejam analisadas considerando as oportu
nidades estratégicas que a presente subzona dispõe, como: 

• Acesso facilitado por rodovia federal , ramais e trechos fluviais 
não encachoeirados; 
• Ocupação humana através de núcleos comunitários dispersa
mente distribuídos; 
• Experiência acumulada em organização social. 

A partir disso, as oportunidades produtivas dessa área devem 
levar em conta as vantagens comparativas e colocá-las como 
elementos de potencialização de estratégias, destinadas à dina
mização do setor extrativo em seus aspectos tecnológicos e co
merciais. 

Subzona de Assentamento 
Agro-Extrativista do Rio Maracá 

Essa subzona abrange, em sua maior parte, grandes espaços flo
restais, presumivelmente, de baixa participação na atividade 
extrativa da castanha-do-brasil, seguidos de outros, comparati
vamente menores, que se constituem em centros extrativos alta
mente significantes para as comunidades do Centro Novo e de 
São José do Aningal. 

Neste caso, as indicações de Expansão/Consolidação produtiva 
sugerem a maximização extrativa dos estoques potenciais dis
poníveis e justificam a necessidade de medidas que minimizem 
o isolamento dessas localidades e as dificuldades no manejo de 
seu principal produto extrativo (Figura 17). 

3As regiões limítrofes da RESEX do rio Cajari, particulannentc, Centro Novo c São José doAningal, ao norte c Igarapé do Meio, Igarapé Branco e Bacia Branca a sudoeste, são áreas que merecem ser rediscutidas em seus aspectos fundiários 

no sentido de corrigir as atuais condições confli tuosas. No primeiro caso, as populações dessas localidades estão integralmente envolvidas com os sistemas sociais c econômicos da referida RESEX c seus sítios extrativos de castanha-do

brasil nos domínios das terras do INC RA. No segundo caso, trata-se de áreas jurisdicionadas pela RESEX que apresentam baixa ocorrência de castanha-do-brasil e vêm sendo intensamente colonizadas por agricultores. 33 
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Subzona das Áreas Não Protegidas 

A presente subzona constitui uma extensão do domínio territo
rial da floresta com castanha-do-brasil que, além de não ser pro
tegida legalmente, inclui áreas com situações fundiárias diferenci
adas. Sua descontinuidade espacial é resultante de recortes 
definidos pelos limites das referidas áreas institucionais, de 
áreas submetidas a intenso processo de ocupação no segmento 
rodoviário RESEX do rio Cajari/Laranjal do Jari e circunvizi
nhanças e das terras já incorporadas aos sistemas silviculturais 
do Projeto Jari. 

Em decorrência desses fatores, as áreas que compõem essa sub
zona passam a ter as seguintes indicações: 

Seção Limítrofe Norte 

Extensão natural da RDS e do Assentamento Agro-Extrativista do 
rio Maracá/INCRA, essa seção continua a ter suas possibilidades 
de Expansão/Consolidação produtiva ligadas aos seus estoques 
potenciais de castanha-do-brasil cujo acesso está mais ligado ao 
alto curso do rio Vila Nova. Juridicamente, as terras dessa seção 
pertencem à União sob a condição de teiTas devolutas. 

Seção Limítrofe Sul 

As terras dessa seção situam-se integralmente nos domínios 
municipais de Vitória do Jari. Todavia, suas posses jurídicas 
pertencem ao projeto jari. São florestas com castanhais que são 
exploradas por comunidades dos rios Muriacá e Jari. 

A partir dessas indicações, quais as melhores proposições para 
essas áreas? 

De um lado, em decorrência da diversidade de interesses en
volvidos, existem expectativas discordantes; de outro lado, a 
vocação extrativa da floresta, no contexto de uma cadeia produti
va altamente significante para o Estado. Aponta para encami
nhamentos de usos que visem a sustentabilidade da referida flo
resta. Deve-se acrescentar que é preciso levar em conta o fato 
dessas terras apresentarem solos com baixa fertilidade natural. 

Em consequência, as possibilidades de Consolidação/Expan
são produtiva dessas áreas devem levar em conta as considera
ções emitidas para as áreas anteriores e incluir estratégias de 
negociação com os diferentes atores sociais e políticos envol
vidos, de modo a garantir que o uso dessas terras seja feito de 
forma mais permanente. 



B) ZONA DE EXPANSÃO PRODUTIVA CENTRADA 

NO ESTADO POTENCIAL DIVERSIFICADO DA FLORESTA 

A extensão da floresta densa do sul do Amapá, além dos domí
nios de castanha-do-brasil, contempla outras grandes áreas fio
restadas, igualmente biodiversas, que não têm uma definição 
econômica baseada na concentração de frutíferas comestíveis 
(Figura 18). Propor-lhes indicação de uso que seja factível , em 
termos sociais e ambientais, constitui uma das grandes questões 
da atual pauta mundial. De um lado, o resguardo puro e sim
plesmente legal, não pode ser aplicado genericamente. De 
outro, a substituição indiscriminada da floresta ou seu uso pre
datório constituem um dos maiores equívocos da história de 
ocupação e desenvolvimento amazônico. 

Permanece o desafio de encontrar modelos de utilização que 
possam ser considerados como sustentáveis. No caso da floresta 
com castanha-do-brasil, existe, claramente, uma base produtiva 
altamente indicadora de oportunidades econômicas sustentáveis. 
Para outros tipos de floresta de terra firme, como é o caso da pre
sente área, (Figura 19) com aproximadamente 6.000 km', bus
cou-se defini-los em função de seus estoques potenciais que, ali
ados a particularidades locais, podem ser tomados como indi
cadores produtivos e, ao mesmo tempo, do estado funcional 
desses ambientes. 
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Subzona das Florestas de Alto Porte 
Sob Condições Topográficas Diferenciadas• 

A tipologia dessa subzona é faci lmente identificável pela exu
berância e estrutura de seus componentes florísticos (Figura 20). 
São formações densas, altamente biodiversas, que apresentam 
variações locais ligadas principalmente ao relevo e ao solo, sob as 
seguintes condições: 

• Em altas superfícies tabulares sem intervenção social; 
• Em superfícies altamente acidentadas com baixa intervenção social; 
• Em superfícies fracamente acidentadas sem intervenção social; 
• Em superfícies fracamente acidentadas, baixa intervenção so
cial e associação de áreas não florestais; 
• Em superfícies de baixos relevos; 
• Em vales e encostas montanhosas. 

Em geral, esse tipo de floresta não contém muitas dominâncias 
dentre seus elementos arbóreos à exceção dos casos de ende
mismos edáficos e de espécies gregárias. Em consequência, sua 
composição florística é marcada pelo alto percentual de espé
cies diferentes por unidade de área. 

Em termos produtivos, quais os elementos a considerar? 

As condições de relevo, densidade e diversidade da vegetação, 
de algum modo, são indicadores dos limites e potencialidades 
ao manejo lenhoso dessas florestas. Igualmente, a complexi
dade e estrutura desses sistemas, exigem modelos de utilização 
altamente eficientes de modo a garantir as condições de sus
tentabilidade ao empreendimento e à própria floresta . Outras 
alternativas podem ser encontradas na riqueza de espécies 

epifiticas, algumas delas consideradas de grande importância 
para o comércio de fibras vegetais (Heteropsis jenmani, Philo
dendron spp., Evodianthus sp. , Doliocarpus sp.) . Os estoques 
potenciais de óleo-resinas (Protium spp., Tetragastris sp., Hy
meneae spp. , Copaifera sp. , Carapa guinensis, Oenocarpus 
spp., Astrocaryum sp., Viro/a michelli), óleos essenciais (Pou
rouma sp. Dipteryx odorata, Parkia nitida var. , Ocotea spp., Si
paruma guianensis), látex (Manilkara huberi, M amazonica, 
Couma guianensis, Parahancornia amapa) são, igualmente, 
oportunidades produtivas que essas florestas oferecem. 

Subzona das Florestas de Porte 
Mediano sob Condições de Baixas Topografias 

• Em terras da Reserva Extrativista do Rio Cajari; 
• Em áreas do Assentamento Agro-Extrativista do rio Maracá; 
• Em terras da União com categorias de posses diferenciadas. 

Em comparação à formação anterior, a floresta de porte medi
ano é menos densa, menos estratificada e menos biodiversa. 
Suas espécies emergentes estão mais dispersamente distribuí
das e, marcadamente, são pouco diversificadas. Em geral, a 
diminuição de umidade dessas florestas, provoca uma redução 
da flora epifitica. Além dessas características, a floresta de por
te mediano apresenta maior frequência de espécies de cresci
mento mais rápido, como o tachi (Sclerolobium spp. e Tachiga
lia sp.), parapará (Jacaranda copaia) , morototó (Didynopanax 
morototoni), quarubas (Qualea sp. , Vochysia sp.), visgueiros 
(Parkia spp. , Newtonia suaveolens); além de outras sem infor
mação sobre crescimento, mas de destacada frequência, como: 
uchirana (Saccoglotis guianensis) , sorva (Couma guianensis), 
caripé (Licania sp.), matamatás (Eschweilera spp.) etc. 

36 'No segmento RESEX do rio Cajari/sede municipal de Laranjal do Jari , os remanescentes dessas florestas fazem parte do espaço destinado à consolidação produtiva e devem ser objeto de estudos detalhados. 



C) ZONA DE CONSOLIDAÇÃO PRODUTIVA VINCULADA A 

ESTUDOS IMEDIATOS QUE AMPLIEM O CONHECIMENTO 

SOBRE O ESTADO DE VIDA DAS POPULAÇÕES HUMANAS, 

DO Uso E DAS OFERTAS DOS RECURSOS NATURAIS 

As áreas pertencentes a essa zona ecológica econômica são 
aquelas representadas por ambientes naturais originariamente 

estáveis que, no presente, encontram-se comprometidas com 

formas diferenciadas de intervenção social (Figura 2 1 ). São 
áreas que incluem remanescentes da floresta de terra firme, 

capoeiras em diferentes estágios de desenvolvimento, áreas 

recém desmatadas ou em estágio de exploração e áreas produti

vas. Sua definição espacial é dada pelo cruzamento das unidades 

territoriais de avaliação da Potencialidade Social e Vulnerabi

lidade Natural e posterior refinamento operacional. 

Neste caso, a consolidação produtiva dessas áreas apresenta-se 

como uma prerrogativa ao fortalecimento de suas respectivas 

relações sociais, redirecionamento de formas equivocadas do uso 

dos recursos e, ao mesmo tempo, viabilização de estratégias sus

tentáveis no conjunto dos planejamentos municipais. Na contextua

lização, os dados indicam que, à exceção das relações essencial

mente urbanas, o conjunto das atividades dinamizadoras dessas 

áreas depende, fundamentalmente, do uso da terra e da exploração 

seletiva da vegetação, função que orienta a consolidação produtiva 

para a eficácia na fixação e qualificação da vida rural. 

Para tanto, propõe-se que as condições de cada espaço, com 

suas limitações e potencialidades, norteiem a definição das res

pectivas estratégias produtivas. Eis porque se justifica a neces

sidade de estudos mais aprofundados. 

Por oportuno, ressalta-se a necessidade do encaminhamento 

desses estudos ocorrer em consonância com as indicações estra

tégicas do presente trabalho, que apontam para a consolidação 

produtiva das referidas áreas, nas seguintes condições: 

Subzona de Reaproveitamento de 
Áreas Alteradas com Ocorrência de Solos 
Associados a Terras de Boa Fertilidade Natural 

Para a escala do presente estudo, foram mapeadas duas áreas 

que se enquadram na referida condição: 

• Nos entornas das comunidades de Santo Antônio e Padaria, 

no município de Laranjal do Jari; 

• Nos entornas das localidades de Água Branca e Santa Rosa, 
na RESEX do rio Cajari. 
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Figura 21- Distribuição de áreas submetidas à alguma fonn; · de intervenção humana 

A constatação oferecida pelo ZEE, de ocorrência de solos com 

boa vocação agrícola em função de suas propriedades químicas 

(pH e nutrientes) e fisicas (permeabilidade e profundidade), su

gere um aproveitamento diferenciado das referidas áreas, mes

mo considerando alguma condição de relevo pouco favorável. 

A curto prazo, essas condições permitem a utilização da terra 

por períodos mais longos, redução de custos com insumos (cor

retivos e fert ilizantes) e grande liberdade de cultivos, incluindo 

perenes e temporários. No plano estratégico, a excepcionali

dade de solos dessa natureza na região, possibilita uma reavali

ação dos atuais indicadores agrícolas locais e oferece novas 

oportunidades ao estabelecimento de diretrizes que busquem 
potencializar o setor, por meio da adoção de modelos mais efi

cientes. Como referência, deve-se lembrar o quanto foi impor

tante para o crescimento econômico das regiões sul e a sudeste 

do país, o uso de solos similares com manejos adequados. 

Sendo possível o reaproveitamento dessas áreas com sistemas 

de produção mais dirigidos, recomenda-se que seja precedido 

de estudos detalhados sobre a extensão dos referidos solos, uma 

vez que a ocorrência foi registrada na forma de pequenas man

chas em meio a outros solos de menor aptidão. Igualmente 

recomendado é o envolvimento das populações locais que, em 
função da experiência acumulada, não devem ficar à margem 

das oportunidades produtivas dessas áreas. 
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Subzona do Reaproveitamento das Áreas Alteradas 
com Predominância de Solos de Baixa Fertilidade Natural 

Para a escala do presente estudo, foram mapeadas as seguintes áreas: 

• Polígono de ligação rodoviária - sede de Laranjal do Jari/limi
te da RESEX do rio Cajari e adjacências; 
• Em associação com áreas de solos férteis no interior da RESEX 
do rio Cajari; 
• Polígono de ligação rodoviária - arredores da sede de Maza
gão/Mazagão Velho e adjacências; 
• Polígono do Assentamento Agrícola do Piquiazal/INCRA e 
adjacências do ramal do Camaipi. 

A maior parte das áreas alteradas da região, originárias da flo
resta de terra firme, apresenta-se com solos de baixa fertilidade 
natural. São áreas que, ao perderem sua cobertura vegetal primiti
va, ficaram mais suscetíveis ao processo de erosão e de pod
zolização (empobrecimento do horizonte A superficial do solo 
pela redução da fração argila), pela maior exposição ao escoa
mento de águas pluviais e consequente erosão laminar. São 
processos resultantes da agricultura itinerante, do corte seletivo 
de madeira ou de pequenos projetos agropecuários, em sua 
maior parte, relegados ao descaso produtivo (Figura 22). Como 
síntese desse quadro, há uma defasagem significativa entre o 
percentual territorial de capoeiras e o de áreas produtivas. 

Duas questões são centrais na análise dessa problemática: de 
um lado, as limitações naturais (baixa fertilidade natural do 
solo) a influir diretamente nas perspectivas de produção; de 
outro, um grande contingente social explicitamente dependente 
do uso da terra como forma de sobrevivência. Admitindo-se que 
essas questões fazem parte de um histórico regional, amplo e 
sem grandes soluções, pode-se pensar em alternativas inovado-

ras, na forma de modelos demonstrativos? Ou deve-se conti
nuar com as práticas puramente primitivas? Neste caso, os 
resultados previsíveis serão a manutenção dos atuais níveis de 
subsistência e a ampliação de novas frentes de intervenção na 
floresta (modelo itinerante). 

Existem experiências bem sucedidas em condições similares, 
algumas na forma de pesquisas e outras envolvendo grandes 
investimentos. Seria possível tirar lições dessas experiências na 
forma de modelos tecnicamente redimensionados às condições 
locais? Para isso, é necessária uma reorientação estratégica 
voltada para uma proposta de aproveitamento múltiplo dos 
recursos disponíveis, norteada pelos seguintes objetivos: 

Amparo Político 

• Impedir a abertura de novas frentes de intervenção sobre a 
floresta primária que impliquem em derrubadas, queimadas e 
adoção de manejo itinerante; 
• Promover, de maneira formativa e incentivada, o reaprovei
tamento de áreas secundárias (capoeiras) , incluindo acom
panhamento técnico eficiente; 
• Admitir um sistema de gerenciamento que possa incluir as mais 
diversas instituições diretamente envolvidas com a questão. 

Amparo Técnico-Produtivo 

• Diversificação dos sistemas de produção, incluindo formas de 
utilização mais permanentes do solo; 
• Adoção de tecnologias que potencializem a produção a 
custos compatíveis com a capacidade operacional local; 
• Adoção de tecnologias que promovam o enriquecimento e o rendi
mento continuas do solo, na fase produtiva e nos períodos de pousio; 
• Incentivo à criação de agroindústrias. 



D) ZONA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE 

CONSOLIDAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL DAS VÁRZEAS 

Em princípio, pode parecer contra-senso a combinação termi
nológica acima, dada a excludência de uma definição em re
lação à outra. Todavia, as particularidades que acercam as res
pectivas áreas/referências (Figura 23), seja em seus aspectos 
ambientais, seja em relação aos estoques potenciais, servem 
como justificativas para a busca de conceitos mais ampliados 
que possibilitem, ao mesmo tempo, a manutenção da integri
dade funcional e o fortalecimento de atividades comprovada
mente sustentáveis. 

De fato, em seus aspectos sistêmicos, as várzeas são literal
mente ambientes frágeis, com origem e funcionamento ligados 
à deposição de sedimentos geologicamente recentes, profunda
mente influenciados pelos regimes de marés e de águas pluvi
ais. São as chamadas planícies de inundação, planície quater
nária, planícies aluviais etc. A essas mesmas condições, deve-se 
a formação de solos com bons níveis de nutrientes e estoques 
biológicos ainda precariamente conhecidos. 

O estado de utilização das várzeas está centrado no extrativismo 
vegetal, principalmente açaí (fiuto e palmito), seringa, andiroba, 
madeira e pecuária extensiva. A atividade agrícola é pouco rele
vante em função, principalmente, da ausência de tecnologias 
adaptadas às condições ecológicas reinantes. A ocupação humana 
é essencialmente ribeirinha, dando-se na forma de pequenos nú
cleos comunitários, moradores dispersos e, excepcionalmente, por 
influência do Projeto Jari , na forma de grandes aglomerações 
populacionais no médio curso do rio Jari. 

Com esse cenário simplificado, tem-se uma amostra da com
plexidade natural das várzeas e de suas principais relações soci
ais. De um lado, as condições de fragilidade sugerem que qual
quer intervenção modificadora seja amparada por princípios e 
práticas conservacionistas. De outro, os estoques potenciais 
disponíveis, alguns já identificados como alternativas produti
vas, outros agravados pelo uso predatório, servem igualmente 
como referenciais de uma região que necessita de mecanismos 
de regulação e de definição produtiva. 

Com base nessas informações, a Conservação/Consolidação 
das várzeas e de suas atividades sustentáveis passam a ser trata
das sob duas condições: 

Subzona das Florestas Extrativas Ribeirinhas 

A extensão espacial das várzeas na forma de floresta correspon
de, aproximadamente, a 1.135 km', estando distribuídas ao 
longo da orla amazônica e dos baixos cursos dos principais rios 
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Figura 23 • Localização das áreas de várzeas 

que cortam a referida área de estudo. Em geral, as florestas de 
várzea mais representativas estão assentadas em áreas direta
mente ligadas aos regimes de marés. Nessas condições, são 
mais ricamente alimentadas pela deposição de sedimentos argi
losos (aluviões) e, com isso, formam solos mais consolidados e 
mais ricos em nutrientes. Ligado a isso, é possível identificar 
dois estados diferenciados dessas florestas: 

• Com alta frequência de palmeiras (Figura 24) e de elementos 
arbóreos de grande porte; 
• Com baixa frequência desses elementos. 

A condição indicativa para a Conservação/Consolidação dessas 
áreas está fundamentada nas seguintes referências: 

I. Fragilidade do sistema substrato/floresta; 
2. Exploração predatória de madeira e do palmito de açaí; 
3. Frequência de estoques potenciais ao extrativismo sustentável. 

Os dois primeiros itens indicam, claramente, a necessidade de 
conservação das referidas áreas, em decorrência de particulari
dades naturais e de agravantes ambientais que estão a requerer 
medidas urgentes de regulação. A terceira condição representa 
uma indicação das oportunidades que esses ambientes oferecem 
ao desenvolvimento de atividades sustentáveis. 
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Basta reconhecer as ofertas disponíveis de frutíferas comestí
veis (açaí, principalmente) (Figura 25), oleaginosas (andiroba, 
buriti, murumuru, pracaxi) e laticíferas (seringueira) para justi
ficar o fortalecimento do extrativismo desses produtos. Entenda
se como tal, a elevação de produtividade e a agregação de valor 
na produção. No campo do manejo florestal sustentável, exis
tem, igualmente, possibilidades comprovadas tanto para o setor 
madeireiro quanto para o consórcio palmito/frutos de açaí. 

Subzona dos Sistemas Lacustres 

Os sistemas lacustres, também conhecidos como várzeas cam
pestres, campos de várzea ou campos inundáveis, são ambientes 
em estágios iniciais de evolução cuja funcionalidade é regulada, 
principalmente, pela sazonal idade das águas pluviais. Em geral, 
sua localização na planície quaternária, corresponde às áreas de 
topografias rebaixadas (deprimidas) o que, aliado às movimen
tações diárias das marés, facilita o represamento das águas 
superficiais ao longo de sua distribuição espacial, de aproxi
madamente 1.356 km' . Esses ambientes apresentam variações 
locais de desenvolvimento que podem ser resumidas sob duas 
condições básicas: 

• Com dominância de formas herbáceas; 
• Com dominância de formas arbustivas. 

De maneira geral, cada dominância é regulada pelo gradiente de 
inundação, onde as formas herbáceas correspondem a locais com 
menor permanência da lâmina d'água e, o inverso, para as áreas 
com dominância de formas arbustivas. Num plano geral, as duas 

condições de desenvolvimento funcionam como verdadeiros sis
temas aquáticos, estando fortemente ligados às coleções de águas 
livres dos inúmeros lagos temporários e permanentes. 

Para a Conservação/Consolidação dos referidos ambientes, de
ve-se considerar os seguintes aspectos: 

I. Prática de pecuária extensiva; 
2. Condições potenciais dos sistemas aquáticos e retroterra. 

A primeira questão trata explicitamente da problemática de uso 
desses ambientes como pastagens naturais. A propósito disso, 
ressalta-se os estudos disponíveis sobre o valor protéico de al
gumas forrageiras nativas que, em tese, justificam o aprovei
tamento dos referidos estoques naturais. Todavia, o modelo 
extensivo que vem sendo colocado em prática, atenta contra a 
integridade funcional do sistema e contradiz com princípios de 
eficiência produtiva do setor. Trata-se de uma questão polêmica 
para a região, que necessita ser discutida à luz de estudos detal
hados e da perspectiva de uma pecuária mais equilibrada e mais 
viável do ponto de vista produtivo. 

O segundo item discute as questões do regime hidrodinâmico e 
riqueza biológica do sistema, com vistas à introdução de uso di
versificado no campo do manejo de animais silvestres, criató
rios aquáticos, ecoturismo e agricultura de micro-espaços ciliares. 
Nesse sentido, vê-se uma oportunidade ao investimento de tra
balhos experimentais que ampliem as possibilidades produtivas 
integradas desses ambientes. Ainda como indicação, propõe-se 
um capítulo à parte concernente a mercados diferenciados tais 
como peixes ornamentais, produtos derivados do pescado, etc. 
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ESPAÇOS COM 

RESTRIÇÕES A INDICAÇÕES DE Uso 

A) ÁREAS COM SISTEMA 

DE Uso E PROPRIEDADE DEFINIDOS 

Nessas condições foram consideradas aquelas áreas cuja vincu

lação institucional ou particular não permitem a atribuição de 

novos valores indicativos (Figura 26). Nesse caso, resta reco

nhecer o estado atual dessas áreas e, se oportuno, considerar 

alternativas que possam ampliar suas relações com o Estado. 

• Porção Amapaense da Estação Ecológica do Jari/IBAMA (EEJ); 

• Áreas Urbanas (U); 

• Polígono de Reflorestamento do Projeto Jari; 

e Morro do FelipeNitória do Jari (JCL). 

A porção amapaense da Estação Ecológica do Jari é uma extt:m

são da floresta com castanha-do-brasil que ocupa a maior parte 

das terras limítrofes pertencentes à Reserva de Desenvolvimen

to Sustentável. Nesse caso, a identidade natural e os limites 

geográficos comuns dessas áreas, protegidas institucional

mente, poderiam contribuir para a articulação de interesses e 

objetivos complementares. Ações de monitoramento e fiscali

zação poderiam ser realizadas em conjunto, podendo ser ampli

adas para integrações funcionais sem, obrigatoriamente, com

prometer suas identidades institucionais. Pequenas mudanças 

regulamentares seriam suficientes para possibilitar um maior 

envolvimento desse espaço federal com os propósitos de desen

volvimento sustentável da região sul do Estado. 

Em relação ao polígono de reflorestamento do Projeto Jari, suge

re-se esforços que possibilitem maior envolvimento desse em

preendimento com os interesses imediatos do Estado e do mu

nicípio. Encaminhamento nesse sentido poderia ser o reapro

veitamento das áreas desflorestadas para fins energéticos com 

projetos especiais que incentivassem o uso permanente da terra 

e maiores perspectivas à fixação humana. 

B) ÁREAS COM ATRIBUTOS NATURAIS 

RELEVANTES, MAS SEM DEFINIÇÃO PRODUTIVA IMEDIATA 

Algumas áreas, apesar de definidas do ponto de vista natural, 

não se enquadram diretamente nos parâmetros de indicação de 

uso propostos pelo estudo. Nesse caso, passam a compor uma 

categoria que requer mais informações para que a destinação de 

uso destes espaços seja feita com maior segurança: 

.. 
EEJ u 

c CCH 

Figura 26- Áreas com restrições de uso 

• Cerrado pouco denso em relevo movimentado (CRM); 

• Complexo cerrado pouco denso/campinarana hidromórfica (CCH); 

• Formas arbustivas com aparente alagação permanente (AAP). 

Cerrado pouco denso em relevo movimentado constitui uma 

área de 122 km' que faz parte da Reserva Extrativista do Rio 

Cajari. São ambientes lateríticos com baixa diversidade florísti

ca e formação geológica do paleozóico. Do ponto de vista cêni

co, constitui uma das belas paisagens da região sul, onde a 

movimentação do relevo pode ser acompanhada sob diferentes 
angulações. 

Complexo cerrado/campinarana constitui uma passagem eco

lógica, caracteristicamente edáfica. A vegetação aberta, ora se 

expressa com ecotipos do cerrado, ora de campinarana (substra

to arenoso). Predomina o relevo plano a suave ondulado. 

Formas arbustivas com aparente alagação permanente, constitui 

uma extensão da várzea campestre que, mesmo no período de 

estiagem, mantém-se com grande teor de umidade. Possivelmente, 

funciona mais como uma forma de igapó do que de várzea. 



C) ÁREAS COM DEGRADADAÇÕES LOCALIZADAS - (M) 

Para o presente estudo, o entendimento de área degradada está 

ligado a condições de comprometimento dos recursos naturais 

que impliquem diretamente em sua capacidade de auto recom

posição. Nesse caso, é necessário utilizar-se de mecanismos ex

ternos que possibilitem a inversão do atual estado de perda des

ses recursos e sua imediata reabilitação. 

Nessas condições, foram mapeadas três áreas igualmente re

sultantes de atividades mineradoras (caulim, ouro e cromita) 

(Figura 27). São áreas de exploração do subsolo que levou à total 

destruição da cobertura vegetal e das camadas do solo. Sua baixa 

expressividade em superficie (apenas 0,06% da área sul) não per

mitiu tratá-las como zona, embora seja formada por espaços indi

cados para Recuperação, como mencionado anteriormente. 

A rigor, esses empreendimentos trabalham com planos particu

lares de monitoramento e fiscalização, formalmente discutidos 

perante as instituições de política ambiental do Estado. Toda

via, dada a falta de boas soluções para outras questões simila

res , fora da área de estudo, sugere-se maior atenção às respec

tivas propostas de recuperação. 

b 

\1 I\ 

43 



Zo'-L\ \J F\TO Enu m. 1c o E co '>Ô.\ IIC O '' 'Á RI· ' S11 n o A \ 1 \ J> \ 

44 

REFERÊNCIAS 

BECKER, B. K.; EGLER, C. A. G. Detalhamento da Metodologia para a Execução do Zoneamento Ecológico Econômico 

pelos Estados da Amazônia Legal. Rio de Janeiro; Brasília: SAE/MMA, 1996. 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. OBT. Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados ao 

Zoneamento Ecológico Econômico. São José dos Campos, 1998. 

ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO - AP. Primeira Aproximação do Zoneamento Ecológico Econômico do 

Amapá: Relatório Final. Macapá: IEPA, 1998. 

ZZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO - AP. Ordenamento Territorial da Região Sul em Debate: Ciclo de Seminários 

do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Amapá. Caderno Síntese dos Resultados. Macapá: IEPA, 1999. 

IBGE. Censo Agropecuário. Rio de Janeiro, 1995-1996. 

IBGE. Censo Demográfico. Rio de Janeiro, 1991. 

IBGE. Contagem Populacional. Rio de Janeiro, 1996. 








