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À Rui Lopes de Loureiro in memorian

“A partida não é nada. Ele somente passou para o outro lado do caminho”.
(Santo Agostinho).
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LEI nº. 7.398/2010.

Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica aprovado o ZEE da Zona Leste e Calha Norte, na escala de execução de 1:250.000, como instrumento de organização do território, base 
do planejamento estadual no estabelecimento de políticas públicas, programas e projetos para a gestão e o ordenamento territorial, melhoria da 
qualidade de vida e das condições socioeconômicas das populações locais urbanas e rurais.

Art. 2º O ZEE Zona Leste e Calha Norte obedece a Constituição Federal e Estadual, as Políticas Nacional e Estadual do Meio Ambiente e orienta-se pelos 
princípios da função sócio-ambiental da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador, do protetor-recebedor, 
da participação informada, do acesso equitativo, da integração e do desenvolvimento sustentável, e tem os seguintes objetivos:
I - ampliar o nível de conhecimento institucional e social sobre os meios físico-biótico, socioeconômico e cultural da sua área de abrangência;
II - subsidiar a formulação de políticas de ordenamento territorial da sua área de abrangência;
III - orientar os diversos níveis decisórios para a adoção de políticas convergentes com as diretrizes de planejamento estratégico da Amazônia em nos 
diferentes níveis da federação;
IV - propor soluções de desenvolvimento que considerem a melhoria da qualidade de vida das populações, com geração de emprego e renda, forta-
lecimento das atividades produtivas, o respeito ao meio ambiente, a redução dos riscos de perda do patrimônio natural e cultural e a manutenção e 
recuperação dos serviços ambientais dos ecossistemas naturais da região.

CAPÍTULO II - ESTRUTURA DO ZEE
Art. 3º O ZEE Zona Leste e Calha Norte tem como principal produto técnico o Mapa de Gestão Territorial constante do Anexo Único desta Lei, que 
agrega as informações indexadas do meio ambiente biofísico-natural e do meio socioeconômico, e define, com base na potencialidade social, na 
vulnerabilidade natural e na proteção de áreas para a conservação, zonas de gestão.

§ 1º O Mapa de Gestão foi elaborado a partir da análise dos seguintes elementos técnicos:
I - bacias e interbacias hidrográficas, uso múltiplo dos seus recursos hídricos, em especial potenciais hidroenergéticos e hidroviário em interlocução 
com os planos nacionais de recursos hídricos, planos estratégicos e de revitalização para a região;
II - áreas legalmente protegidas (unidades de conservação, territórios indígenas, quilombolas e áreas militares);
III - potencialidade social das unidades territoriais;
IV - vulnerabilidade natural à erosão, dos recursos naturais usados para a produção e perda da biodiversidade;
V – informações coletadas em audiências públicas ;
VI - eixos e sub-eixos de desenvolvimento;
VII - áreas de indução sob influência urbana;
VIII - informações e espacialização do uso atual do solo;
IX - recursos minerais;
X - projetos de assentamentos e colônias estaduais;
XI – áreas prioritárias para a conservação definidas pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO;
XII – dados de desflorestamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Metodologia PRODES.
XIII – marcos regulatórios de natureza ambiental, fundiária, pecuária, agrícola, energético, extrativista e agroecológica;
XIV – o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará, Lei Estadual nº 6.745, de 6 de maio de 2005;
XV – a Política Estadual de Ordenamento Territorial – PEOT;
XVI – a Política Nacional de Ordenamento Territorial - PNOT;
XVII – outras Políticas Nacionais, Estaduais, Setoriais e Locais para a Amazônia que não estejam em conflito com os objetivos, princípios e diretrizes 
da Constituição Federal e deste ZEE.
XVIII – outros instrumentos de planejamento, em especial os Planos Diretores Municipais e zoneamentos agrícolas.  
Art. 4º O ZEE Zona Leste e Calha Norte é composto por 03 (três) principais unidades de gestão do território denominadas “Áreas de Gestão”, subdivi-
didas em “Zonas de Gestão” da seguinte forma e com as seguintes características gerais:
I - Áreas de Uso Consolidado e/ou a consolidar: onde o uso dos recursos naturais pode garantir, mediante crescente incorporação de progresso técnico, 
melhor qualidade de vida à população, subdivididas nas seguintes Zonas de Gestão:
a) Zona de Consolidação I: áreas com potencialidade socioeconômica considerada de média a alta, com contingente populacional compatível com o 
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nível de suporte da área, cujo grau de desenvolvimento humano permite a opção pelo fortalecimento do potencial existente, com adensamento das 
cadeias produtivas, via consolidação das atividades que demonstrem capacidade competitiva de atendimento ao mercado interno e externo, com 
atenção ao desenvolvimento tecnológico e cuidados ambientais;
b) Zona de Consolidação II: áreas com estabilidade natural de média a alta, mas que apresentam baixa potencialidade socioeconômica em função de 
deficiências de natureza social, técnica, produtiva, infraestrutural e institucional, que indicam a necessidade de adensamento da estrutura produtiva, 
buscando maiores níveis de valor agregado e investimentos na infraestrutura física e social para gerar e fortalecer cadeias produtivas compatíveis 
com seus potenciais naturais.
c) Zona de Consolidação III: áreas com estabilidade natural moderadamente vulnerável/estável, que requerem ações de manutenção das atividades 
produtivas existentes e fortalecimento das atividades sustentáveis para consolidação das economias locais, bem como o eventual acréscimo de novas 
atividades capazes de adensar a estrutura produtiva sem prejuízo dos cuidados ambientais pertinentes e o uso dos recursos naturais, objetivando a 
sustentabilidade ecológica, social e econômica.

II – Áreas de Uso Controlado: Áreas de Uso Controlado: caracterizadas como “Zonas Ambientalmente Sensíveis”, que são áreas com elevada vulne-
rabilidade natural, limitada oferta de recursos naturais, de proteção estratégica dos recursos hídricos e minerais e vulneráveis à pressão antrópica. 
Compreende as áreas de várzeas, igapó, manguezais e outras áreas apontadas no ZEE, caracterizadas por fragilidade natural, porém passíveis de 
utilização mediante a adoção de tecnologias e intensidade de produção compatíveis com as condições ambientais, geralmente ligadas a sistemas 
tradicionais de exploração e uso sustentáveis de interesse social, que devem ser mantidos e estimulados, promovendo formas de sustentabilidade 
das populações existentes pela valoração dos sistemas de produção adotados.
III – Áreas de Usos Especiais: áreas legalmente protegidas, relativas às terras indígenas, de domínio das Forças Armadas, territórios quilombolas e 
Unidades de Conservação existentes e propostas. Cada categoria das áreas de usos especiais representa uma zona de gestão submetida juridicamente 
a um regime especial de proteção.
§ 1º Nas zonas de consolidação I, II e III não são recomendadas atividades que impliquem em novos desmatamentos de vegetação primária ou secun-
dária em estágios médios e avançados de regeneração e conversão de novas áreas para uso do solo.
§ 2º O Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA definirá, mediante resolução, os critérios técnicos para a classificação dos estágios sucessionais 
da vegetação secundária, a fim de atender o disposto no parágrafo anterior. 
§ 3º Nas zonas ambientalmente sensíveis o uso intensivo da terra deve ser desestimulado em favor de atividades que beneficiem as populações locais 
existentes e que não demandem a exploração intensiva dos recursos naturais ou a supressão da cobertura vegetal nativa.
§ 4º Qualquer alteração nos limites ou características aplicáveis às Áreas ou Zonas de Gestão deve ser submetida ao disposto no art.14, parágrafo 
único, desta Lei.
Art. 5º Os Tipos de Gestão Territorial caracterizam as diretrizes específicas do ZEE Zona Leste e Calha Norte de acordo com o Mapa de Gestão Territorial 
constante do Anexo Único e destinam-se a indicar as atividades socioeconômicas adequadas às potencialidades e vulnerabilidades locais.
Parágrafo Único. Os Tipos de Gestão Territorial propostos para cada zona deste ZEE no Mapa de Gestão Territorial são indicativos para os agentes 
produtivos privados e vinculantes para o planejamento em obras ou programas e projetos públicos quanto à aplicação de incentivos e investimentos 
não sendo excludentes entre si no caso da indicação de mais de um uso sobre a mesma unidade territorial.
CAPÍTULO III – IMPLEMENTAÇÃO DO ZEE
Art. 6º O Estado deverá articular com os Municípios e a União, políticas, programa e planos que cumpram com as diretrizes e demais disposições 
apresentadas neste ZEE.
§ 1º O Governo do Estado do Pará desenvolverá no âmbito da Política Estadual de Ordenamento Territorial o sistema e os mecanismos para integração, 
avaliação e monitoramento dos planos, programas e projetos de que trata o caput deste artigo.

Art. 7º  O Comitê Supervisor do ZEE – PA é o órgão responsável pelo acompanhamento da implementação do Zoneamento Ecológico Econômico no 
Estado do Pará.
Art. 8º Nos imóveis rurais situados nas áreas de uso consolidado e/ou a consolidar, delimitadas no Mapa de Gestão do Território deste ZEE fica indicado 
o redimensionamento, para fins de recomposição, da reserva legal para até 50% da propriedade, nos termos da legislação em vigor, mediante os 
seguintes requisitos: 
I – apresentação de proposta de regularização ambiental do imóvel junto ao órgão estadual de meio ambiente e o seu ingresso no Cadastro Ambien-
tal Rural, na forma a ser estipulada por ato do poder executivo; 
II – celebração de compromisso de recuperação ou regeneração integral das Áreas de Preservação Permanente, na forma a ser estipulada por ato do 
poder executivo.
III – regularização da Reserva Legal nos prazos e termos da legislação em vigor. 
§ 1º Fica autorizado o Poder Executivo Estadual a conceder linhas de crédito especiais à pessoa física ou jurídica que optar pela recomposição da 
reserva legal prevista nesta lei e na forma da legislação florestal estadual em vigor.
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§ 2º O disposto neste artigo e nos seus parágrafos é aplicável também às posses rurais passíveis de regularização fundiária mediante a assinatura de 
termo de compromisso junto ao órgão ambiental estadual.
§ 3º O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos imóveis rurais com passivo ambiental adquirido antes de 31 de dezembro de 2006.
§ 4º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos imóveis rurais já regularizados perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, cujo 
processo de licenciamento deve ser revisado para se adequar ao Mapa de Gestão do Território deste ZEE.
Art. 9º Os remanescentes florestais nativos existentes em área excedente ao percentual mínimo de 50%, indicado por este ZEE averbados como 
reserva legal ou servidão florestal podem ser oferecidos como ativos florestais para fins da compensação.
Parágrafo único. O Poder Executivo Estadual estabelecerá, por regulamento, os meios, critérios e procedimentos para a compensação florestal referida 
no caput deste artigo.
Art. 10. Nos imóveis rurais localizados em áreas de vegetação cerrado se respeitará o percentual mínimo de 35% de reserva legal.

Parágrafo Único - A supressão de novas áreas de vegetação arbórea nativa, obedecerá a regulamento específico do Conselho Estadual de Meio Am-
biente - COEMA.
Art. 11. As florestas existentes nas unidades de conservação estadual criadas no território paraense a partir da entrada em vigor do Macrozoneamento 
do Pará, Lei Estadual nº 6.745, de 6 de maio de 2005 poderão:
I – ser utilizadas para fins de compensação de reserva legal, através das Cotas de Proteção Ambiental;
II – por ato do poder executivo ser objeto de captação de doações ou de créditos, públicos ou privados, destinados à compensação pela redução de 
emissões de carbono por desmatamento e degradação florestal e demais serviços ambientais.
Art. 12. Com base nos dados, informações e diretrizes deste ZEE e em cenários de planejamento da paisagem, o órgão ambiental poderá, mediante 
resolução do COEMA estabelecer critérios específicos para a regularização dos passivos florestais de imóveis rurais para cada unidade de gestão terri-
torial ou sub-bacia hidrográfica considerando os seguintes elementos:
I – produtividade e capacidade de suporte do solo;
II – conectividade entre fragmentos florestais;
III – contigüidade com unidades de conservação, terras indígenas ou outras áreas protegidas;
IV - corredores de biodiversidade;
V - áreas de preservação permanente;
VI - outros instrumentos de planejamento do uso do solo, tais como planos diretores, planos de manejo de unidades de conservação, planos de bacia 
hidrográfica e planos locais de desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. O ZEE Zona Leste e Calha Norte servirá de subsídio à elaboração do Plano Plurianual do Estado e à política de investimentos públicos e incen-
tivos fiscais do Estado. 
Art. 14. O ZEE Zona Leste e Calha Norte poderá ser alterado somente no caso de atualizações decorrentes de aprimoramento técnico-científico, como 
o detalhamento na escala de execução e aprimoramento das medidas de proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável, após atendidos os 
seguintes requisitos: 
I – audiência pública à população diretamente interessada;
II – oitiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA;
III – aprovação pelo Comitê Supervisor do ZEE-PA;
IV – aprovação mediante ato do Poder Executivo Estadual.
Parágrafo Único. As diretrizes específicas propostas para cada tipo de gestão territorial deste zoneamento poderão ser alteradas por iniciativa do 
Executivo, obedecidos os requisitos previstos nos incisos deste artigo, desde que fundamentadas em relatório técnico atualizado, o qual demonstre 
a coerência da modificação de acordo com as diretrizes, características e vulnerabilidades das respectivas Zonas de Gestão, respeitado o princípio da 
vedação ao retrocesso ambiental e asseguradas as atividades desenvolvidas em conformidade com o mapa ora aprovado.

Art. 15. O Mapa de Gestão Territorial será atualizado a cada 2 (dois anos) para incorporar as novas áreas protegidas criadas, inclusive as municipais, 
assim como deverá ser atualizado no máximo a cada 10 (dez) anos, na forma do art. 14, com a finalidade de atualizar as informações e subsídios que 
o contemplam.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 16 de abril de 2010.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA - Governadora do Estado do Pará
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Governo do Estado do Pará

D E C R E T O   Nº 1.026, DE 5 DE JUNHO DE 2008.

Institui o Comitê Supervisor do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará (ZEE-PA), o Comitê Técnico Científico e o Grupo de Trabalho, responsá-
veis pela coordenação e execução do ZEE-PA e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado do Pará, combinado 
com o art. 15 e seu parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.745, de 6 de maio de 2005, e

Considerando, a necessidade de detalhar e implantar o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará, aprovado pela Lei Estadual nº 6.745, de 2005;

Considerando, a necessidade de ordenar o processo de ocupação socioeconômico do território estadual, através dos instrumentos de planejamento e gestão 
de desenvolvimento, os quais devem incorporar, sem conflitos, as políticas nacional, estadual e municipal;

Considerando, que a elaboração de tais instrumentos deve ser conduzida visando os interesses sociais e o desenvolvimento sustentável do Estado do Pará;

Considerando, que o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE do Estado do Pará constitui-se elemento fundamental para orientar o planejamento estadual 
evitando, de um lado, as agressões ambientais e de outro lado, oferecendo indicadores que apontem a adequabilidade do uso dos recursos naturais, fomen-
to às atividades agropecuárias e industriais, garantindo melhor condição de vida à população do Estado. 

Considerando, finalmente, a necessidade de garantir a participação das entidades representantes da sociedade, inclusive técnico-científicas, durante todas 
as fases dos trabalhos, desde a concepção até a gestão e sua execução, para que o ZEE seja autêntico, legítimo e realizável,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica instituído o Comitê Supervisor do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará (CZEE-PA), com as seguintes atribuições:
I - avaliar e acompanhar a elaboração e implantação do ZEE-PA;
II - avaliar as metodologias e escalas apropriadas de estudos e levantamentos temáticos;
III - promover a articulação entre as entidades envolvidas;
IV - acompanhar e promover mecanismos de permanente participação dos entes sociais envolvidos direta e indiretamente nas fases do ZEE-PA;
V - identificar e promover as parcerias institucionais destinadas à obtenção dos resultados necessários à consolidação do ZEE-PA;
VI - participar de debates acerca dos resultados gerados objetivando a consolidação do ZEE-PA;
VII - participar de debates acerca da compatibilização do ZEE-PA com os programas desenvolvidos pelo Governo Federal junto à Diretoria do Departamento 
de Zoneamento Territorial da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, segundo diretrizes da 
legislação em vigor.

Art. 2º Os trabalhos do Comitê Supervisor observarão os seguintes princípios:

I - participativo: ampla participação de todos os entes sociais interessados, com a organização de fóruns para as discussões acerca dos resultados de cada 
uma das fases de implantação do ZEE-PA;

II - eqüitativo: igualdade de oportunidade de participação para todos os setores da sociedade civil estabelecidos no território estadual;
III - sustentável: uso adequado dos recursos naturais, do equilíbrio entre as necessidades de expansão produtiva e a vulnerabilidade das áreas de expansão, 
recuperação e conservação;
IV - holístico: abordagem interdisciplinar que vise à integração de fatores e processos proporcionando à elaboração do ZEE considerar a estrutura e dinâmica 
ambiental e econômica, bem como os fatores históricos evolutivos do patrimônio biológico e natural do Estado do Pará;
V - sistêmico: análise sistêmica entre as relações físico-bióticas, socioeconômicas e culturais.

Art. 3° O Comitê Supervisor será integrado por membros representantes dos seguintes entes, sendo um titular e um suplente:

I - Estaduais:
a) Poder Executivo do Estado do Pará, representado por cinco membros;
b) Assembléia Legislativa do Estado do Pará;
c) Ministério Público do Estado do Pará;
d) Federação dos Municípios Paraenses.

II - Federais:
a) Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA;
b) Ministério da Integração Nacional;
c) Ministério do Meio Ambiente - Comissão de ZEE;
d) Ministério da Defesa;
e) Ministério do Planejamento/SPU;
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f) Ministério de Assuntos Estratégicos;
g) Ministério Público Federal;
h) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM;
i) Companhia Docas do Pará - CDP;
j) Centrais Elétricas do Norte do Brasil - ELETRONORTE;
k) Fundação Nacional do Índio - FUNAI;
l) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA;
m) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
n) Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN;
o) Representante do Comitê Técnico Científico do ZEE-PA.

III - Sociedade Civil Organizada:
a) Organizações Não-Governamentais indicadas pela ABONG - Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais - Pará, representadas por três 
membros;
b) Federação da Agricultura do Estado do Pará;
c) Federação da Indústria do Estado do Pará;
d) Federação do Comércio do Pará;
e) Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - Pará;
f) Ordem dos Advogados Brasil, Seção do Pará;
g) Central Única dos Trabalhadores;
h) União-Geral dos Trabalhadores;
i) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará;
j) Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Pará;
k) Representante do Movimento Negro/Quilombola;
l) Representante de Comunidades Extrativistas;
m) Representante de Organizações Indígenas;
n) Representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
o) Representante do Conselho Estadual de Meio Ambiente;
p) Representante do Fórum de Produtividade;
q) Representante do Conselho das Cidades.

Art. 4º A coordenação dos trabalhos do Comitê Supervisor compete à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV. E, sua Secretaria Executiva será exercida pela 
Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos - SEPE, cabendo a supervisão dos trabalhos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia - SEDECT.
§ 1º A Secretaria Executiva poderá convidar para participar das reuniões, quando necessário, representantes de entidades governamentais ou de outras 
instituições para participarem dos trabalhos de zoneamento.

§ 2º Os municípios do Estado do Pará poderão ser convidados para integrar o Comitê Supervisor, na condição de membros, quando áreas dos seus respec-
tivos territórios for objeto do zoneamento.

Art. 5° O Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará será implantado pelo Poder Executivo Estadual, e norteará a elaboração do Programa Estadual de 
Ordenamento Territorial e as Políticas de desenvolvimento econômico e social do Estado.

Art. 6° O Comitê Supervisor se reunirá com caráter deliberativo, sendo convocado por sua coordenação ou por um terço dos seus membros, com a presença 
obrigatória de cinqüenta por cento mais um dos representantes das instituições devidamente nomeados, sendo que suas decisões dar-se-ão por maioria 
simples dos presentes.

Art. 7º Fica instituído o Comitê Técnico Científico de apoio à implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico do PARÁ (CTC-ZEE-PA), com o objetivo de 
auxiliar o Comitê Supervisor na análise, definição dos estudos, metodologias e estratégias para sua execução.

Art. 8º O Comitê Técnico Científico será composto por 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes, sendo 10 (dez) indicados por instituições de 
pesquisa e os outros 2 (dois) indicados por órgãos vinculados ao Poder Executivo Estadual, visando promover a integração e compatibilização dos interesses 
de cada órgão participante aos interesses da coletividade.

Art. 9º O Comitê Técnico Científico será integrado por representantes dos seguintes entes:

I - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM;
II - Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA, Unidade Amazônia Oriental;
III - Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP, ente coordenador;
IV - Instituto Evandro Chagas;
V - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE;
VI - Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG;
VII - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Unidade do Estado do Pará;
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VIII - Representante do Grupo de Trabalho do Zoneamento Econômico-Ecológico do Pará (GT-ZEE-PA);
IX - Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM, Centro Técnico e Operacional de Belém;
X - Universidade do Estado do Pará - UEPA;
XI - Universidade Federal do Pará - UFPA;
XII - Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA.

§ 1º O Comitê Técnico Científico será coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP e Secretariado por um 
representante do Grupo de Trabalho do Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará (GT-ZEE-PA).

§ 2º O Comitê Técnico Científico poderá contar com apoio de outras instituições, para subsidiá-lo no estudo dos temas que lhe competir analisar, inclusive 
sanar dúvidas e qualquer outro ponto do seu relevante interesse. 

Art. 10. Fica instituído o Grupo de Trabalho do Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará (GT-ZEE-PA), com o objetivo de apoiar a implantação do ZEE-PA, na 
execução e realização dos trabalhos do ZEE-PA, o qual terá como atribuição avaliar, compatibilizar e padronizar os resultados técnicos advindos do ZEE-PA.

Parágrafo único. Os trabalhos do GT-ZEE-PA devem promover a integração e compatibilização dos interesses representados por cada órgão participante e 
os interesses da coletividade.

Art. 11. O GT-ZEE-PA será constituído por membros representantes dos seguintes entes, sendo um titular e um suplente:

I - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA;
II - Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI;
III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia - SEDECT;
IV - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV;
V - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;
VI - Secretaria de Estado de Pesca e Aqüicultura - SEPAq;
VII - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF;
VIII - Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos - SEPE;
IX - Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA;
X - Secretaria de Estado de Integração Regional - SEIR;
XI - Procuradoria-Geral do Estado - PGE;
XII - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ;
XIII - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  do Estado do Pará - EMATER-PA;
XIV - Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP;
XV - Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará - IDEFLOR;
XVI - Instituto de Terras do Pará - ITERPA;
XVII - Superintendência do Planejamento Territorial Participativo - PTP.

Art. 12. A Coordenação do Grupo de Trabalho ficará sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP, a 
sua Secretaria caberá a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos - SEPE.

Art. 13. São atribuições do Grupo de Trabalho do ZEE-PA:

I - secretariar e subsidiar o CTC-ZEE-PA;
II - coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos técnicos de implantação do ZEE-PA;
III - identificar e promover as parcerias institucionais necessários à consolidação do ZEE;
IV - estabelecer e preparar os termos de referência necessários à consolidação do ZEE;
V - sistematizar os resultados gerados pelos órgãos executores objetivando à consolidação do ZEE;
VI - compatibilizar os trabalhos do ZEE-PA com os desenvolvidos pelo Governo Federal junto ao Departamento de Zoneamento Territorial da Secretaria de 
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente;
VII - manter informados das ações de implantação do ZEE-PA, todos os entes dos territórios envolvidos.

Art. 14. A participação no Comitê Supervisor, no Comitê Técnico Científico e no Grupo de Trabalho do ZEE-PA, é considerada como de relevante interesse 
público, não sendo passível de remuneração.

Art. 15. Revoga-se o Decreto nº 662, de 20 de novembro de 1992 e demais disposições em contrário.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 5 de junho de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA - Governadora do Estado
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Apresentação

O Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará, instituído pela Lei 7.398/2010, foi executado pelo Governo 
do Estado por meio do Programa Pará Rural, abrangeu 114 municípios cobrindo uma área de aproximadamente 406.000 km2.

Para o Governo do Estado este ZEE representa o rompimento de paradigmas, a materialização da junção do conhecimento técnico cientifico 
com os anseios da sociedade que participou ativamente da construção do trabalho aqui apresentado. Este ZEE busca não somente orientar o plane-
jamento, a gestão e o ordenamento territorial para o desenvolvimento sustentável, mas também que seu resultado seja utilizados para o alcance da 
melhoria das condições sócio-econômicas das populações locais e a manutenção e recuperação dos serviços ambientais dos ecossistemas naturais 
do estado. 

Com a conclusão deste ZEE, somado ao ZEE Zona Oeste sancionado em 2009, o Estado do Pará passa a ter 91% de seu território zoneado, ofe-
recendo aos órgãos públicos e a sociedade uma ferramenta orientadora para o planejamento das atividades produtivas, oferecendo indicadores para 
adequação do uso dos recursos naturais e fomento às atividades econômicas.

Os estudos aqui apresentados são resultado do trabalho de 134 pesquisados, das diferentes instituições públicas de ensino e pesquisa atuantes 
no estado (CENSIPAM, CPRM, EMBRAPA-CPATU, IBGE, Museu Emílio Goeldi, UFRA e UFPa) são o reflexo da valorização e do reconhecimento do Go-
verno do Estado acerca da expertise dessas instituições para apresentar o conhecimento sobre os meios físico-biótico, socioeconômico e cultural do 
território paraense. Mas que relatórios técnicos, essa publicação apresenta o novo olhar sobre o desenvolvimento sustentável para o Estado do Pará. 
E é essa a contribuição que a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos deixa à sociedade paraense, que em sintonia a outras políticas públicas 
em curso pelo Governo estadual e federal como por exemplo: (i) Estaduais: Cadastro Ambiental Rural e a Política Estadual de Ordenamento Territorial 
do Pará – PEOT; (ii) Federais: Plano Amazônia Sustentável – PAS, Macrozoneamento da Amazônia Legal, Programa Terra Legal e Planos Regionais de 
Desenvolvimento Sustentável, convergirão a utilização dos recursos naturais, o desenvolvimento econômico e a valorização do trabalho de homens 
e mulheres que constroem esse estado. 

Este ZEE apresenta restrições expressas a novos desmatamentos, valoriza a floresta em pé e contempla mecanismos como a compensação de 
reserva legal em área distinta e demais serviços ambientais que evitam a degradação florestal, assegurando a possibilidade de renda para quem 
preserva nossos recursos naturais avançando para o alcance da “Economia Verde”. 

O ZEE Zonas Leste e Calha Norte representa, o marco histórico na implementação das premissas de um modelo de desenvolvimento pautado na 
ocupação ordenada, na produção sustentável, no respeito à nossa cultura e na participação das sociedades locais, na busca de um desenvolvimento 
justo e sustentável para o povo do Pará.

Marcílio de Abreu Monteiro
Secretário de Estado de Projetos Estratégicos
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INTRODUÇÃO

Neste início de milênio, a Amazônia brasileira enfrenta grandes desafios para administrar seus sistemas ecológicos, econômicos e sociais. 
Uma vasta gama de problemas, que vão desde o impacto ambiental da nova infra-estrutura rodoviária na Amazônia até o impacto dos problemas 
ambientais na qualidade de vida de concentrações urbanas, irá requerer melhorias significativas na capacidade nacional para modelar e simular ce-
nários de política pública com dimensões espaciais e temporais explícitas. Devido às proporções continentais do território brasileiro, sua diversidade 
geográfica, e suas disparidades socioeconômicas, a análise do processo de desenvolvimento do país não é feita de forma integrada e sistêmica. Até o 
presente, pouco se conseguiu realizar em termos de avaliações integradas que combinem fatores econômicos, ecológicos, demográficos e climáticos. 
Desta forma, o processo de implantação de políticas públicas na Amazônia ainda está baseado em abordagens estritamente disciplinares, nas quais 
cada setor do Governo adota decisões com percepção restrita de seu impacto.

 A Amazônia apresenta o grande desafio científico e tecnológico de compatibilizar desenvolvimento econômico, inclusão social e conserva-
ção ambiental. A base de conhecimento científico sobre os ecossistemas amazônicos é claramente insuficiente para embasar a exploração sustentável 
de seus recursos naturais, em que pesem décadas de esforços dos institutos de pesquisa e universidades da região e do considerável e rico acervo 
científico existente.

A interação entre aspectos naturais e sociais do desenvolvimento humano vem tendo especial atenção nesta última década, onde o monitora-
mento das áreas de florestas da Amazônia Legal tem revelado taxas de desmatamento bastante elevadas, onde a área cumulativa desmatada chegou 
à cerca de 720 mil km2, em 2007, correspondendo a 18%, sendo a maior parte do desmatamento concentrada ao longo do denominado “Arco do 
Desmatamento”, cujos limites se estendem do sudeste do estado do Maranhão, norte do Tocantins, sul do Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia, sul 
do Amazonas e sudeste do estado do Acre (INPE 2008).

O desmatamento na Amazônia tem causado diversos danos ambientais, como perda de biodiversidade (CAPOBIANCO et al. 2001), o aumento 
de gases do efeito estufa na atmosfera (SCHIMEL et al. 1995) e graves problemas sociais como a concentração fundiária, a baixa fixação de agricul-
tores no campo, a urbanização precária e conflitos sociais acompanhados de maior ou menor grau de violência (ALMEIDA e CAMPARI 1995, BECKER 
1997, BECKER 2001, FEARNSIDE 1993, MACHADO 1998).

O conhecimento sobre a ocorrência de espécies biológicas no Brasil e na Amazônia em particular, é mal distribuído tanto entre os diversos taxa 
da classificação biológica quanto em termos de distribuição espacial de esforço de amostragem (LEWINSOHN, 1997). 

O entendimento de padrões de distribuição espacial das espécies é fundamental para a conservação da diversidade biológica. A disponibilidade 
de dados ambientais, juntamente com o uso de programas de modelagem tem permitido um rápido aumento na predição de modelos de requeri-
mentos ambientais e distribuição geográfica das espécies (Phillips et al. 2006).

Apesar de que o conhecimento sobre as distribuições espaciais de alguns grupos taxonômicos é hoje razoável (e.g. ÁVILA-PIRES, 1974; HAFFER, 
1978, LLERAS et al. 1992), a maioria dos taxa tem suas distribuições mal descritas (MMA, 1998) e, mesmo para os grupos mais estudados, o conhe-
cimento apresenta riscos de artefatos decorrentes de amostragens mal distribuídas espacialmente (NELSON, 1991; OREN e ALBUQUERQUE, 1992). 

Para enfrentar esses desafios, baseados nos novos níveis de competência científica são necessários propor modelos capazes de predizer a di-
nâmica dos sistemas ecológicos e sócio-econômicos em diferentes escalas geográficas, dentro do conceito de sustentabilidade; auxiliar a tomada de 
decisão nos níveis local, regional e nacional, ao fornecer ferramentas de simulação e modelagem (GEOMA 2004).

O desenvolvimento de modelos para a predição de distribuição de espécies é um dos objetivos da Rede Geoprocessamento e Modelagem 
Ambiental da Amazônia (GEOMA) atenderão aos compromissos assumidos pelo país em relação à conservação da biodiversidade. Um dos objetivos 
da Rede GEOMA é gerar mapas de alcance da biodiversidade, com base nos dados de coleções científicas e de campo para aumentar o conhecimento 
sobre a distribuição de espécies na Amazônia. 

Desde 1989, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) vem produzindo estimativas anuais das taxas de desflorestamento da Amazônia 
Legal com base no Sistema PRODES (Projeto de Estimativa de Desmatamento da Amazônia). Com base nos resultados do PRODES o governo brasileiro 
tem realizado diversas ações e programas de políticas públicas de combate e controle ao desflorestamento na Amazônia Legal. Entre as últimas 
iniciativas podemos citar o Decreto nº 6.321 (2007) que dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e controle de desmatamento no 
Bioma Amazônia. 

Entre estas iniciativas propõe a criação e implantação do atual sistema de unidades de conservação e terras indígenas da Amazônia legal, 
como uma das estratégias para reduzir os impactos do padrão de ocupação desenfreada do território e de uso descontrolado dos recursos naturais 
(DRUMMOND et al, 2006).

Assim, as unidades de conservação que inicialmente foram criadas sem nenhum tipo de critério técnico e científico, meramente em razão 
de suas belezas cênicas (PÁDUA, 1978), passam a ser estabelecidas para a proteção dos atributos e patrimônio naturais, onde a fauna e a flora são 
conservadas, assim como os processos ecológicos que regem os ecossistemas, garantindo a manutenção do estoque da biodiversidade (FERREIRA e 
ALMEIDA, 2007).
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Assim, foi instituído no país em 18 de julho de 2000, através da Lei n° 9.985, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC), com o objetivo de ordenar as áreas protegidas, nos níveis federal, estadual e municipal e consolidar a conservação in situ da diversidade 
biológica em longo prazo, centrando-a em um eixo fundamental do processo de conservação (ENCARTE 1b). 

O SNUC estabelece a necessária relação de complementaridade entre as diferentes categorias de Unidades de Conservação, organizando-as de 
acordo com sua categoria e objetivos de manejo, em: Proteção Integral e Uso Sustentável (MILANO et al, 1993).

As unidades de uso sustentável visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de seus recursos naturais, ou seja, 
permite-se a exploração e o aproveitamento econômico direto de forma planejada e regulamentada. Neste grupo estão incluídas as categorias de 
manejo, tais como:Área de Proteção Ambiental (APA);Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista 
(RESEX), Reserva de Fauna e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS).

O grupo das unidades de proteção integral visa à conservação da biodiversidade, e destinam-se à preservação integral da biota e demais atri-
butos naturais existentes em seus limites, conciliados à realização de pesquisas científicas, as quais devem ser autorizadas pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), estando sujeitas às normas por este estabelecida. Algumas dessas áreas admitem a 
visitação pública para objetivos educacionais amplos ou restritos, mas sempre sujeita às normas estabelecidas pelo seu órgão responsável e àquelas 
previstas em regulamento. Nesta categoria temos: Estação Ecológica,Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre. 

Finalmente, outra categoria de área institucional na Amazônia Legal são as Terras Indígenas, sob jurisdição do governo federal e administração 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Essas áreas tem sido discutidas por diversos autores em relação a sua definição como “áreas protegidas”, já 
que as mesmas não obedecem exatamente aos mesmos critérios ligados ao SNUC.

Ferreira et al (2005) evidenciaram que a proporção de área desflorestada, dentro das Unidades de Conservação (Proteção Integral, Uso Susten-
tável e Terras Indígenas), nos estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia, variaram de 1,5 a 4,7%, enquanto a proporção de desflorestamento fora das 
Unidades de Conservação (Proteção Integral, Uso Sustentável e Terras Indígenas) nestes estados variou de 29,2% a 48,1%. A diferença do desma-
tamento dentro ou fora das áreas protegidas variou de aproximadamente 10 vezes nos estados de Mato Grosso e Rondônia e aproximadamente 20 
vezes no estado do Pará.

Ferreira e Almeida (2007) demonstraram o desflorestamento foram significativamente menores dentro do que fora de unidades de conserva-
ção e terras indígenas em relação à distância de estradas em um trecho da rodovia BR 163 (Cuiabá-Santarém) no Pará, evidenciando o claro efeito 
inibidor que este conjunto de áreas protegidas tem na contenção do desflorestamento.  

Um dos grandes desafios para a conservação sustentável da Amazônia é saber se as áreas protegidas, mesmo com baixa implantação, consti-
tuem um instrumento eficaz para direcionar políticas públicas de combate ao processo de desmatamento nessa região (AARON et al, 2001). 

Nos últimos anos, o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE tem sido a proposta do Governo brasileiro para subsidiar as decisões de planeja-
mento social, econômico e ambiental do desenvolvimento e do uso do território nacional em bases sustentáveis. 

O Programa ZEE tem por objetivo executar o zoneamento em diversas escalas de tratamento das informações e integrá-lo aos sistemas de 
planejamento em todos os níveis da administração pública. 

Nesse sentido, o ZEE torna-se um importante instrumento para subsidiar a formulação de políticas territoriais da União, Estados e Municípios, 
orientando os diversos níveis decisórios na adoção de políticas convergentes com as diretrizes de planejamento estratégico do país. Busca, assim, 
conservar o capital natural e diminuir os riscos dos investimentos.

A situação dos ZEEs entre os Estados da Amazônia são muito diferentes, alguns Estados já têm as diretrizes básicas de seus ZEEs definidos para 
todo seu território, como por exemplo, os Estados do Acre, Mato Grosso e Rondônia, enquanto outros têm ZEEs sobre áreas específicas de seu territó-
rio, como por exemplo, os Estados do Amapá, Amazonas e Pará.

A conservação de bacias hidrográficas é uma estratégia que visa proteger e restaurar a qualidade ambiental e, conseqüentemente, os ecossis-
temas terrestes e aquáticos. Esta abordagem baseia-se na constatação de que muitos dos problemas ambientais podem ser evitados ou resolvidos de 
maneira eficaz por meio de ações que focalizem a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão (ANA, 2006).

Dois conceitos têm sido debatidos com grande ênfase em discussões recentes relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos: o de-
senvolvimento sustentável e o gerenciamento de bacias hidrográficas (IBAMA, 2001). Este último tem marcado as discussões orientadas na busca 
de alternativas gerenciais, através da adoção da bacia hidrográfica como unidade ideal de planejamento e intervenção para o desenvolvimento 
sustentável em uma região (IBAMA, 2001).

A Amazônia é conhecida mundialmente por sua disponibilidade hídrica e pela quantidade de ecossistemas, como matas de terra firme, flo-
restas inundadas, várzeas, igapós, campos abertos e cerrados. Abriga, ainda, uma infinidade de espécies vegetais e animais: 1,5 milhões de espécies 
vegetais catalogadas; três mil espécies de peixes; 950 tipos de pássaros; e ainda insetos, répteis, anfíbios e mamíferos (ANA, 2006).

A Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, preconiza em seus fundamentos que “a bacia 
hidrográfica é a unidade territorial para implantação da Política nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos” (ANA, 2006).
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A conservação de bacias hidrográficas é uma estratégia que visa proteger e restaurar a qualidade ambiental e, conseqüentemente, os ecossis-
temas terrestres e aquáticos. Esta abordagem baseia-se na constatação de que muitos dos problemas ambientais podem ser evitados ou resolvidos 
de maneira eficaz por meio de ações que focalizem a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão (ANA, 2006).

A Região Hidrográfica Amazônica é constituída pela bacia hidrográfica do rio Amazonas situado no território nacional, pelas bacias hidrográ-
ficas dos rios existentes na Ilha de Marajó, além das bacias hidrográficas dos rios situados no Estado do Amapá que deságuam no Atlântico Norte 
(Resolução CNRH n° 32, de 15 de outubro de 2003), perfazendo um total de 3.870.000 km² (ANA, 2006).

Um ponto importante nos estudos de conservação baseados em bacias hidrográficas é que está é uma unidade de gestão natural, onde “a 
priori” é também incorporada a análise de processos sócio-econômicos na análise de representatividade. Entre os principais processos analisados 
podemos citar: localização das principais cidades, rodovias existentes e projetadas e hidrovias, tipos de uso do solo (agricultura, pecuária, mineração, 
exploração petrolífera), localização de áreas de desmatamento e frentes de expansão humana.  

Esta metodologia foi usada por Ayres & Best (1979), onde foi sugerido que as grandes regiões interfluviais da Amazônia deveriam ser utiliza-
das como unidades biogeográficas nas análises direcionadas para a conservação da biodiversidade. Os grandes rios amazônicos são extremamente 
importantes como barreiras biogeográficas para diferentes grupos de organismos terrestres, postulando-se que cada região interfluvial pode abrigar 
uma biota distinta, com componentes com diferenças funcionais, morfológicas e genéticas significativas (Silva & Patton, 1998). A principal vantagem 
desta metodologia é a identificação de uma unidade biogeográfica com fronteiras naturais distintas e uma desvantagem é o nível de escala de análise 
muito superficial.

Nas últimas décadas a bacia amazônica vem sendo amplamente alterada pela crescente presença humana e seu modo não sustentável de 
exploração de recursos naturais. 

Este processo de ocupação ocorre principalmente na parte sul da bacia, onde se localiza o denominado “arco do desmatamento” cujos limites se 
estendem do sudeste do estado do Maranhão, norte do Tocantins, sul do Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do estado 
do Acre (CARNEIRO FILHO et al. 2005).  

Esta crescente pressão humana sobre os recursos da Amazônia, tem levado a discussões sobre a perda da biodiversidade e das funções críticas 
da floresta na Amazônia em frente ao avanço da fronteira agrícola e exploração madeireira (Laurance et al, 2004).

Estudos recentes têm demonstrado que o ornamento territorial é uma das estratégias para diminuir o processo de desflorestamento nos eixos 
de expansão e consolidação na Amazônia (FERREIRA et al, 2005). 

Neste contexto um estudo sobre a situação das bacias hidrográficas do estado do Pará em relação ao uso e ocupação do território é fundamental 
a fim de determinar os níveis de ameaças e oportunidades de conservação das mesmas. 

OBJETIVO GERAL

Obtenção de informações sobre a situação atual da área a ser trabalhada, contemplando os aspectos do meio biótico, bem como o aspecto insti-
tucional legal, através da análise de dados primários e secundários, a fim de propor ações pertinentes que permitam a conservação da biodiversidade 
e uso racional dos recursos naturais no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico.
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Figura 2 – Etapas do processo da degradação progressiva provocada pelo desflorestamento na Amazônia 

(Fonte: BARLOW e PERES 2008).

MÉTODOS

Área de Estudo 
As áreas definidas para a realização do ZEE encontram-se nas zonas de consolidação, expansão e recuperação, concentradas principalmente 

na parte oriental do Estado e Calha Norte correspondendo a 406.000 km2. Estas áreas foram identificadas pelo MZEE-PA aprovado pela Assembléia 
Legislativa em 06 de maio de 2005.

Dados secundários
Os dados neste estudo serão obtidos através de dados cartográficos digitais e o processamento feito através do programa de informação geo-

gráfica ArcGis 9.2. 
Os planos de informação utilizados neste estudo serão: 
Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável Estaduais, Federais e Municipais (IBAMA 2008 e SEMA 2008), 
Terras Indígenas (FUNAI 2008), 
Malha viária (SIPAM 2005), 
Tipos de vegetação da Amazônia (SIPAM 2005), 
Polígonos do PROBIO Amazônia (MMA 2008),
Propostas de criação de novas Unidades de Conservação no Macro-zoneamento do Estado do Pará (SEMA 2008),
Limites das sedes municipais (IBGE 2008),
Limites das bacias hidrográficas (ANA 2008),
Distribuição dos pontos de coletas de flora e fauna (MPEG 2008),
Limites do desflorestamento da Amazônia brasileira (INPE 2009),
Limite de distribuição das espécies ameaçadas de extinção do estado do Pará (SEMA/MPEG/CI).
  
Dados primários
Foram realizadas expedições de curta duração a determinadas áreas dentro do limite deste estudo. Os critérios para a escolha das áreas foram:
Não existem informações sobre a distribuição de flora e fauna.
Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade identificadas pelo Programa PROBIO/MMA.
Novas áreas identificadas para a criação de unidades de conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável propostas pelo MZEE-PA.

Análise de dados
O desflorestamento na Amazônia Legal
Desde 1989, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) vem produzindo estimativas anuais das taxas de desflorestamento da Amazônia 

Legal com base no Sistema PRODES (Projeto de Estimativa de Desmatamento da Amazônia) que identifica áreas de corte raso maiores que 6,25 
hectares (Figura 2).
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A partir do ano de 2003, estas estimativas estão sendo produzidas por classificação digital de imagens. A principal vantagem deste procedi-
mento está na precisão do georreferenciamento dos polígonos de desflorestamento, de forma a produzir um banco de dados geográfico multitem-
poral. 

Os resultados do PRODES estão à disposição da comunidade brasileira. Os dados disponíveis incluem: (a) Imagens de satélite por cena LAND-
SAT (órbita/ponto); (b) Mapas temáticos de desflorestamento, tomando como base o ano de 1997, com incrementos para os períodos 1997-2000 e 
incrementos anuais até o ano de 2008 (INPE, 2009) (www.dpi.inpe.br/prodesdigital)

O desflorestamento é calculado usando uma resolução de grade (pixel) de 60 metros para a Amazônia Legal (parte florestal) até 2008, produ-
zida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, Programa PRODES, 2009). 

Os resultados do PRODES estão à disposição da comunidade brasileira. Os dados disponíveis incluem: (a) Imagens de satélite por cena LAND-
SAT (órbita/ponto); (b) Mapas temáticos de desflorestamento, tomando como base o ano de 1997, com incrementos para os períodos 1997-2000 e 
incrementos anuais a partir do ano  de 2000.

 
Modelagem de distribuição de espécies
Coleta dos dados
 Os dados serão coletados eletronicamente, via internet em sites como o do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis), SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) e Species Link (para a construção de planilhas das espécies ameaçadas com 
suas respectivas coordenadas). Tais dados (nome da espécie, mapas de localização, coordenadas geográficas da coleta - longitude e latitude) serão 
utilizados para a modelagem, pois os programas de modelagem utilizam os dados em coordenadas geográficas (georeferenciados).

Serão consultadas as listas das espécies ameaçadas de extinção disponíveis no site do IBAMA e SEMA. Neste banco de dados é possível acessar 
as informações da distribuição de coletas das espécies da fauna e floras consideradas sob a ameaça de extinção no estado do Pará. Esta Lista de 
Espécies Ameaçadas é um instrumento de definição das prioridades estaduais de conservação da fauna e flora, bem como dos diferentes tipos de 
ambientes e regiões do estado.

Análise de dados 
A modelagem de distribuição potencial das espécies será realizada através de coordenadas de registros de ocorrência das espécies. Os registros 

de presença (coordenadas geográficas) foram gerados através de consultas às bases de dados na Internet, incluindo Trópicos3-Missouri Botanical 
Garden (www.mobot.org) e Species Link (www.splink.cria.org.br). Além destes, foram obtidas coordenadas geográficas do Herbário do Museu Pa-
raense Emílio Goeldi. 

Os dados abióticos utilizados foram climáticos e altitude disponível da base de dados Worldclim (www.worldclim.org). A resolução espacial 
utilizada compreendeu um quadrante de 5 minutos. Para a geração dos modelos foi utilizado o programa Maxent versão 2.3. O algoritmo Maxent 
baseia-se no princípio da máxima entropia, na qual a melhor aproximação para uma distribuição de probabilidades desconhecida é aquela que 
satisfaça qualquer restrição à distribuição (PHILLIPS et al. 2006). 

Os mapas de distribuição espacial foram gerados com o programa Arcview 3.3 (ESRI 2004), a partir dos modelos desenvolvidos nos programas 
Maxent.

 Coleta de dados primários
 Foram realizadas expedições às formações abertas do estado do Pará. As formações visitadas foram Savanas e Campinaranas. 
Foram realizadas expedições à região da Calha Norte nos municípios de Alenquer e Monte Alegre; região de Santarém e Belterra; baixo rio 

Tocantins nos municípios de Cametá e Mocajuba e no sul do Pará nos municípios de Santana do Araguaia e Redenção. 
 O objetivo destas expedições é obter informações floristicas e sociológicas destes tipos de vegetação a fim de propor recomendações para 

sua conservação e determinar seu grau de ameaça.
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Figura 3 – Desflorestamento observado na Amazônia Legal brasileira (Fonte: INPE, 2009)

 

Tabela 1 – Área total e proporção de área desflorestada entre os estados da Amazônia Legal entre os anos de 2000 e 2007, 
com destaque para os estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia.

Parte 1 – Desflorestamento e conservação da biodiversidade

O desflorestamento na Amazônia Legal
O desmatamento na Amazônia é responsável por diversos danos sócio-ambientais, como perda de biodiversidade (NEPSTAD et al. 2001), o 

aumento de gases do efeito estufa na atmosfera (FEARNSIDE 1995), aumento da concentração fundiária, baixa fixação de agricultores no campo, 
urbanização precária e conflitos sociais acompanhados de maior ou menor grau de violência (BECKER 1998).

 A área cumulativa do desflorestamento na Amazônia Legal brasileira chegou a cerca de 713 mil km2, em 2008, correspondendo a 13,7% em 
relação a área total e 17,7% sobre a área da Amazônia em floresta.

 A maior parte encontrada ao longo do denominado “Arco do Desmatamento”, cujos limites se estendem do sudeste do estado do Maranhão, 
norte do Tocantins, sul do Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do estado do Acre (INPE 2008) (Figura 3).

Dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia são responsáveis em média por cerca de 90% do total 
de desflorestamento observado na Amazônia entre os anos de 2000 a 2008 (Tabela 1).
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Desflorestamento no estado do Pará
A cobertura florestal remanescente no estado do Pará é cerca de 66,1% e o desflorestamento acumulado até 2008 é 19,4% em relação a área 

total do estado e 21,3% sobre a área do estado em floresta (Figura 4). Contudo, verifica-se nitidamente que o desflorestamento não homogêneo no 
estado, mas concentrado ao longo das rodovias e na parte leste do estado. 

Desflorestamento no âmbito do ZEE Zona Leste e Calha Norte 
O desflorestamento na área de influência do ZEE Zona Leste e Calha Norte é cerca de 48% da área total (Figura 5). Contudo, isto é resultante dos 

critérios de escolha dos limites do ZEE, limitado as áreas fora de unidades de conservação. 

 
Figura 4 – Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do estado do Pará (A) e sua proporção de área (B).
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 Figura 5 – Distribuição espacial das classes de uso e ocupação na área de influência do ZEE Zona Leste e Calha Norte 
do estado do Pará (A) e sua proporção de área (B).

Bacias hidrográficas do ZEE-PA
A conservação de bacias hidrográficas é uma estratégia que visa proteger e restaurar a qualidade ambiental e, conseqüentemente, os ecossis-

temas terrestres e aquáticos. 
Esta abordagem baseia-se na constatação de que muitos dos problemas ambientais podem ser evitados ou resolvidos de maneira eficaz por 

meio de ações que focalizem a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão (ANA, 2006).
Dois conceitos têm sido debatidos com grande ênfase em discussões recentes relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos: o de-

senvolvimento sustentável e o gerenciamento de bacias hidrográficas (IBAMA, 2001). Este último tem marcado as discussões orientadas na busca 
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de alternativas gerenciais, através da adoção da bacia hidrográfica como unidade ideal de planejamento e intervenção para o desenvolvimento 
sustentável em uma região (IBAMA, 2001).

A Amazônia é conhecida mundialmente por sua disponibilidade hídrica e pela quantidade de ecossistemas, como matas de terra firme, flo-
restas inundadas, várzeas, igapós, campos abertos e cerrados. Abriga, ainda, uma infinidade de espécies vegetais e animais: 1,5 milhões de espécies 
vegetais catalogadas; três mil espécies de peixes; 950 tipos de pássaros; e ainda insetos, répteis, anfíbios e mamíferos (ANA, 2006).

A Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, preconiza em seus fundamentos que “a bacia 
hidrográfica é a unidade territorial para implantação da Política nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos” (ANA, 2006).

A conservação de bacias hidrográficas é uma estratégia que visa proteger e restaurar a qualidade ambiental e, conseqüentemente, os ecossis-
temas terrestres e aquáticos. Esta abordagem baseia-se na constatação de que muitos dos problemas ambientais podem ser evitados ou resolvidos 
de maneira eficaz por meio de ações que focalizem a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão (ANA, 2006).

Um ponto importante nos estudos de conservação baseados em bacias hidrográficas é que está é uma unidade de gestão natural, onde “a 
priori” é também incorporada a análise de processos sócio-econômicos na análise de representatividade. 

Neste contexto um estudo sobre a situação das bacias hidrográficas do estado do Pará em relação ao uso e ocupação do território é fundamental 
a fim de determinar os níveis de ameaças e oportunidades de conservação das mesmas. 

Existem 18 bacias hidrográficas na área de abrangência do ZEE Zona Leste e Calha Norte do estado do Pará, com áreas variando de 622 mil 
(Bacia Nascente do Rio Tocantins) a cerca de 17,8 milhões de hectares (Bacia dos Rios Nhamundá/Trombetas/Erepecuru/Curuá) (Figura 6 - Tabela 2).

 
Figura 6 – Limite das 18 bacias hidrográficas do estado do Pará analisados neste estudo 

(Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA) – 2009).

As bacias hidrográficas incluídas no ZEE Zona leste e no arquipélago do Marajó não foram analisadas, pois a primeira área já foi trabalhada no 
Projeto do Zoneamento Ecológico-Econômico Zona Oeste e a região do Marajó que está sendo elaborado no âmbito de outro projeto de zoneamento.

Áreas protegidas nas bacias hidrográficas
A proporção área total da área das bacias hidrográficas em Unidades de Conservação, Terras Indígenas e área militar é 52,4%. O número e a 

proporção de áreas protegidas é bem distinta entre as categorias de manejo, sendo representado por cerca de 17 unidades de conservação de prote-
ção integral (10,2%), 61 unidades de conservação de uso sustentável (16,7%) e 59 terras indígenas (25,5%) e uma área militar (0,1%).  (Figura 7).

ZEE Volume 2.indd   35 06/12/2010   18:02:15



36 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

 
Figura 7 – Áreas Protegidas nas 18 bacias hidrográficas do estado do Pará analisados neste estudo.

A bacia com maior representatividade em áreas protegidas é a bacia do rio Iriri com 91,5% e a menor é a bacia do rio Rio Acará/Moju com 
menos de 1% (Tabela 2).

Outra diferença importante é à diferença na proporção de áreas protegidas entre as categorias e bacias hidrográficas. Três bacias Rio Médio 
Xingu, Rio Gurupi e Nascente do Rio Tocantins são representados somente por Terras Indígenas (Tabela 3).

A bacia Rio Alto Anapu/Pacajá tem somente 1,1% e 8,3% de sua área incluída em unidades de conservação de uso sustentável e terras indí-
genas, respectivamente.

De maneira geral as bacias situadas na Zona Oeste do estado do Pará têm pouca representatividade do atual sistema de áreas protegidas do 
estado do Pará (Tabela 3).

 

Tabela 2 – Área ocupada pelas bacias hidrográficas do estado do Pará, proporção de área 
da bacia protegida (%Aps) e % de área da bacia desflorestada (% desflo).

Nascente do Rio Tocantins
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Isto tem implicações importantes para a conservação da biodiversidade, pois esta região é conhecida como um dos Centros de Endemismo 
da Amazônia, locais considerados de máxima prioridade para a conservação, pois são as menores unidades geográficas de distribuição de espécies 
(SILVA et al. 2005).

Desflorestamento x bacias hidrográficas
A proporção do desflorestamento é bastante variável entre as 14 bacias hidrográficas do Bioma, sendo muito maior nas bacias da calha sul do 

rio Amazonas e nas bacias situadas na porção mais a leste do bioma (Figura 8).

 
Figura 8 – Desflorestamento observado nas 14 bacias hidrográficas do estado do Pará analisadas neste estudo

  

TABELA 3 – Representatividade da área ocupada pelas áreas protegidas nas bacias hidrográficas do estado do Pará (% PI = 
Unidades de Conservação de Proteção Integral, % Uso = Unidades de Conservação de Uso Sustentável, % TI = Terras Indígenas, % 

AM = Área Militar e % TOTAL =(PI+TI+USO+AM)). 

Nascente do Rio Tocantins
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Algumas bacias têm situação extremamente crítica, pois tem baixas áreas representadas no atual sistema de áreas protegidas do estado do 
Pará e grande proporção de área já desflorestada. Como exemplos, podemos citar as bacias dos rios Rio Araguaia, Nascente do Rio Tocantins, Rio 
Itacaúnas/Parauapebas, Rio Acará/Moju e Rio Gumá/Capim com mais de 40% de sua área desflorestada (Tabela 4).

Outras bacias têm situação oposta, ou seja, alta representatividade de área no atual sistema de áreas protegidas do estado do Pará Amazônia 
e baixa proporção de área desflorestada. Como exemplos, podemos citar as bacias dos rios Rio Alto Xingu, Nhamundá/Trombetas/Erepecuru/Curuá, 
Rio Ipitinga/Jarí e Rio Iriri com menos de 10% de sua área desflorestada (Tabela 4).

Bacias hidrográficas x Desflorestamento x Áreas Protegidas 
Houve diferença significativa na proporção de áreas protegidas em relação ao desflorestamento nas bacias hidrográficas do bioma Amazônia 

(r=- 0.77). 
Em outras palavras, quando maior a proporção da bacia hidrográfica em áreas protegidas menor a proporção de área desflorestada (Figura 9).

Ferreira et al. (2005) demonstraram que a proporção de área desflorestada, dentro de áreas protegidas nos estados de Mato Grosso, Pará e 
Rondônia, variaram de 1,5 a 4,7%, enquanto a proporção de desflorestamento fora das Unidades de Conservação (Proteção Integral, Uso Sustentável 
e Terras Indígenas) nestes estados variou de 29,2% a 48,1%. A diferença do desmatamento dentro ou fora das áreas protegidas variou de aproxima-
damente 10 vezes nos estados de Mato Grosso e Rondônia a aproximadamente 20 vezes no estado do Pará (Figura 10).

 Figura 9 – Relação entre a proporção de áreas protegidas em relação 
ao desflorestamento nas bacias hidrográficas do estado do Pará 

analisadas neste estudo.

 

 

Tabela 4 – Proporção de desflorestamento entre as bacias hidrográficas do estado do Pará analisadas neste estudo

Nascente do Rio Tocantins
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 Figura 10 – Proporção do desflorestamento interno (azul), externo (vermelho) e a diferença (verde) nos 
estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e na Amazônia. Legal.

Nepstad et al. (2006) utilizaram mapas de uso da terra confeccionados a partir de imagens de satélite entre os anos de 1997 e 2000 e dados de 
ocorrência de fogo de 1998 para comparar a efetividade das Terras Indígenas, Unidades de Conservação de Proteção Integral, Reservas Extrativistas, 
e Florestas Nacionais em conter o desmatamento na Amazônia. Para a medida do efeito “inibidor” foi utilizado a razão entre a taxa de desmatamento 
para áreas de fora e de dentro do perímetro de cada reserva. Este efeito “inibidor” foi estatisticamente igual entre Terras Indígenas e Unidades de 
Conservação de Proteção Integral. Contudo, é a localização das Terras Indígenas que as diferencia das demais e aumenta o seu grau de importância 
para a proteção da floresta.

Isto demonstra claramente a importância que as áreas protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas) têm como uma das ferramen-
tas para conter ou diminuir o processo do desflorestamento no estado do Pará e também contraria a hipótese generalizada de que estas áreas não 
estão cumprindo sua função principal na conservação e uso racional dos recursos na região, pelo fato de que muitas não estão ainda implantadas 
(SÁ & FERREIRA, 2000).

Bacias hidrográficas x Áreas prioritárias para a Conservação 
A abordagem do uso de distribuição de espécies foi empregada durante o Workshop 99, realizado em Macapá, Brasil, onde um grande grupo de 

pesquisadores e conservacionistas elaboraram uma lista de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da Amazônia, baseado nas com-
parações do número, relativo ou absoluto, de espécies, em critérios de endemismo, riqueza de espécies, espécies raras ou ameaçadas e a presença de 
fenômenos geológicos ou geoquímicos de especial interesse, que são sobrepostos através de mapas temáticos específicos, sendo as áreas prioritárias 
resultantes desta sobreposição (IBAMA/INPA/CI 1991, Ferreira 2001).

Posteriormente, o Decreto 5.092, de 21 de maio de 2004, definiu que o Ministério do Meio Ambiente deveria definir as regras para identifica-
ção de áreas prioritárias para a para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade. Por meio da Portaria 126, 
de 27 de maio de 2004, o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu que as áreas prioritárias são as apresentadas no mapa “Áreas Prioritárias para 
a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira», publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 
novembro de 2003 e reeditado em maio de 2004 (MMA, 2009)

Os seminários de avaliação dos biomas foram desenvolvidos por diversas instituições e sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente com 
o objetivo de identificar as áreas e as ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade bra-
sileira. Foram realizados seminários de avalilação dos biomas do Cerrado e Pantanal, coordenado pela FUNATURA, Mata Atlântica e Campos Sulinos, 
coordenado pela Conservation International do Brasil, Amazônia Brasileira, coordenado pelo Instituto Socioambiental, Caatinga coordenado pela 
Universidade Federal de Pernambuco e Zona Costeira e Marinha, coordenado pela Fundação BioRio (MMA, 2009).

Das 316 Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira na Amazônia Le-
gal, 58 áreas com 11 indicativos de uso, estão incluídas total ou parcialmente nas 18 bacias hidrográficas do estado do Pará analisadas neste estudo 
(Figura 11). 
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Figura 11 – Indicativos de uso das 58 Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição 

de Benefícios da Biodiversidade Brasileira na Amazônia incluída total ou parcialmente nas 18 bacias hidrográficas
 do estado do Pará analisadas neste estudo.

Dos 11 tipos de uso prioritários, três estão relacionados com a criação de novas unidades de conservação, totalizando 29 áreas. Destas, 5 foram 
definidas para a criação de novas unidades de conservação de proteção integral, 18 para a criação de unidades de conservação de uso sustentável e 6 
não tiveram a categoria de manejo da unidade de conservação definida (Figura 12 e Tabela 5). 

  

Figura 12 – Indicativos de criação de novas unidades de conservação do Projeto PROBIO nas 18 bacias 
hidrográficas do estado do Pará analisadas neste estudo.
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Das 29 áreas indicadas para a criação de novas unidades de conservação, três já se encontram no atual conjunto de áreas protegidas no estado 
do Pará.  As áreas Am 120 e Am 124 atualmente são as Áreas de Proteção Ambiental Estadual do Triunfo e as áreas AmZc 128 atualmente está parcial-
mente incluída no limite da Reserva Extrativista Federal Marinha Gurupá-Melgaço (Figura 12 e Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Nome das áreas indicadas para a criação de novas unidades de conservação no âmbito do Projeto Áreas Prioritárias 
para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira na Amazônia incluída total 

ou parcialmente nas 18 bacias hidrográficas do estado do Pará analisadas neste estudo.

Bacias hidrográficas x Esforço de Coleta de Flora e Fauna
Foram compilados 846 registros cartográficos biológicos nas bacias hidrográficas do estado do Pará analisados neste estudo. Destes, a flora foi 

a que obteve maior número de espécies (116) e indivíduos (575) (Figura 13).
Na fauna os grupos analisados foram anfíbios, serpentes, aves e morcegos, sendo número de espécies encontrado de 12, 14, 29 e 32 espécies, 

respectivamente (Figura 13) 
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Figura 13 – Distribuição dos pontos de coleta de flora e fauna nas 18 bacias hidrográficas do estado do Pará analisadas neste estudo.

Bacias hidrográficas x Análise de Lacunas 
O sistema de classificação de vegetação utilizado neste estudo é aquele idealizado por Veloso et al. (1991). Foram reconhecidos 9 grupos vege-

tação na região de abrangência do ZEE Zona Leste e Calha Norte (Figura 14).
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Figura 14 – Tipos de vegetação e uso nas bacias hidrográficas do estado do Pará analisadas neste estudo.

A região tem predominância de vegetação florestal, dominadas por floresta ombrófila densa (40,1%) e aberta (18,4%), bastante semelhantes 
aos resultados encontrados nos tipos de fitofisionomias identificadas na área de influencia do ZEE Zona Oeste do estado do Pará, com (52,5%) e 
(20,1%), respectivamente (Ferreira e Pereira 2007), 

Existem também quatro formações de transições, denominadas por Veloso et al. (1975) de contatos entre floresta densa, estacional com vege-
tações abertas de savana e campinaranas que ocupam cerca de 0,6% da área das bacias hidrográficas. 

As formações abertas ocupam pequena proporção de área na região, onde as campinaranas e savanas são os grupos mais típicos, ocupando 
cerca de 0,2% e 2,2%. 
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Tabela 6 – Proporção de área dos tipos de vegetação distribuídos entre as categorias de manejo das áreas protegidas encontradas 
nas 18 bacias hidrográficas no âmbito do ZEE Costa Norte e Calha Norte (PI = Unidade de conservação de Proteção Integral; 

AM = Área Militar; TI = Terras Indígenas; USO_1 = Unidades de conservação de uso sustentável sem Áreas de Proteção 
Ambiental; USO_2 = Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e TOTAL (PI+AM+TI+USO_1+USO_2).

  

Dos 25 subtipos de vegetação nos 8 grupos de fitofisionomias encontradas nas bacias hidrográficas do estado do Pará analisados neste estudo. 
Somente três tipos não estão adequadamente incluídos no atual sistema de áreas protegidas no estado do Pará nos limites das bacias analisadas 
(Tabela 6).

Bacias hidrográficas prioritárias para a conservação
Das 18 bacias hidrográficas analisadas neste estudo, 7 bacias são extremamente importantes para a criação de novas unidades de conservação 

no estado do Pará (Figura 15). 
Estas bacias estão localizadas na região leste e sudeste do estado em áreas com elevado grau de antropismo e perda de habitats e contém 

diversas espécies ameaçadas de extinção no estado do Pará (SEMA 2009).
A conservação da biodiversidade nas bacias 13 a 16, no leste do estado do Pará, entre os rios Tocantins e Gurupa encontra-se extremamente 

ameaçadas, devido ao alto grau de desmatamento e baixa proporção de área em unidades de conservação e terras indígenas (Compare Tabela 3 e 4).  
 Nestas bacias são encontradas algumas das espécies da Lista das espécies ameaçadas de extinção do estado do Pará (SEMA 2009). Entre 

elas, podemos citar a espécie de primata, Cebus kaapori (Cebidae), também incluído na lista de espécies ameaçadas do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da International Union for Conservation of Nature (2009 Red List) como uma espécie criti-
camente ameaçada (Figura 15). 
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Nas bacias citadas existem poucos fragmentos florestais capazes de manter populações viáveis desta espécie em condições naturais (in situ). 
Dois destes fragmentos são formados pelas terras indígenas do Alto Guama, situada nas bacias 15 e 16 e na Terra Indígena de Apynages situada na 
bacia 14 (Figura 16).

  Figura 15 – Bacias prioritárias para a criação de novas unidades de conservação no estado do Pará.

  
Figura 16 – Distribuição geográfica de Cebus kaapori (Primata) restrita as bacias hidrográficas do leste do Pará
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Figura 17 – Distribuição geográfica de Celeus torquatus (Ave) restrita as bacias hidrográficas do leste do Pará.  

Nesta bacia recomenda-se a criação de uma nova unidade de conservação para a proteção desta espécie e a manutenção da maioria dos frag-
mentos florestais existentes.

Outra espécie é Celeus torquatus (pica-pau de coleira) cuja distribuição original praticamente encontra-se restrita a alguns fragmentos flores-
tais nas bacias 15 e 16 (Figura 17).

Esta espécie encontra-se na Lista das espécies ameaçadas de extinção do estado do Pará (SEMA 2009). Entre elas, podemos citar a espécie de 
primata, Cebus kaapori (Cebidae), também incluído na lista de espécies ameaçadas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) e da International Union for Conservation of Nature (2009 Red List) como uma espécie criticamente ameaçada. 
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Parte 2 – Modelagem de distribuição de espécies

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
O entendimento de padrões de distribuição das espécies é fundamental para a conservação da diversidade biológica, pois alguns estudos já 

relatam que é possível observar um acelerado processo de declínio do número de espécies (Pimm et al. 1995) e populações (HUGHES & DAILY et al. 
1997) em diferentes ecossistemas, devido principalmente ao impacto da ocupação humana.

O conhecimento sobre a ocorrência de espécies biológicas no Brasil, e na Amazônia em particular, é mal distribuído tanto entre os diversos taxa 
da classificação biológica quanto em termos de distribuição espacial de esforço de amostragem (LEWINSOHN, 1997). 

Apesar do conhecimento sobre as distribuições espaciais de alguns grupos biológicos é hoje razoável (e.g. ÁVILA-PIRES, 1974; HAFFER, 1978, 
LLERAS et al. 1992), a maioria ainda tem suas distribuições mal descritas (MMA, 1998) e, mesmo para os grupos mais estudados, o conhecimento 
apresenta riscos de artefatos decorrentes de amostragens mal distribuídas geograficamente (Nelson, 1991; Oren e Albuquerque, 1992). 

Um dos principais fatores que limitam o estudo da distribuição na Amazônia é que o acervo de informações sobre a biodiversidade brasileira 
encontra-se distribuído em coleções biológicas de institutos de pesquisas, museus e universidades. Contudo, essas informações não estão organiza-
das nem estruturadas para permitir o fácil acesso e principalmente o intercâmbio de informação, pois a mesma não se encontra informatizada e é 
considerada propriedade de instituições individuais (SIQUEIRA & DURIGAN 2007).

Para que se reverta o cenário de depredação ambiental e extinção das espécies, é necessário que todas as informações e ferramentas compu-
tacionais disponíveis sejam reunidas a fim de se compreender melhor e, dessa forma, poder proteger a biodiversidade. 

Com o auxílio de ferramentas de modelagem de distribuição de espécies é possível se utilizar mais efetivamente os dados de biodiversidade 
existentes em coleções biológicas e assim aperfeiçoar o uso dos escassos recursos de conservação atualmente disponíveis. 

Para enfrentar esses desafios, baseados nos novos níveis de competência científica são necessários à proposição de modelos capazes de forne-
cer ferramentas de simulação e modelagem para predizer a dinâmica dos sistemas ecológicos e sócio-econômicos em diferentes escalas geográficas, 
dentro do conceito de preservação e  sustentabilidade a fim de auxiliar a tomada de decisão nos níveis local, regional e nacional para a Amazônia 
(GEOMA, 2004).

O desenvolvimento de modelos matemáticos para a predição de distribuição de espécies é um dos objetivos da Rede Geoprocessamento e 
Modelagem Ambiental da Amazônia (GEOMA) para atender aos compromissos assumidos pelo Brasil na convenção internacional de conservação da 
biodiversidade. 

Um dos principais objetivos da Rede GEOMA é gerar mapas de distribuição da biodiversidade da Amazônia, usando dados de campo e os dados 
disponíveis nas diversas coleções científicas para aumentar nosso pouco conhecimento sobre a distribuição de espécies de plantas e animais na 
Amazônia. 

O primeiro passo para chegar a este objetivo é desenvolver modelos que convertam dados primários (de campo ou de coleções cientificas) na 
forma de pontos de ocorrência de espécies e transformar estes em previsões contínuas de presença ou ausência de uma espécie em uma determinada 
região geográfica (ANDERSON et al. 2003; SIQUEIRA & DURIGAN, 2007)

Atualmente um dos principais esforços de modelagem é o conceito de nicho ecológico de uma espécie. Este pode ser definido como a combi-
nação de condições ecológicas dentro das qual a espécie consegue manter populações viáveis (Figura 1). 

Vários métodos são usados atualmente para resolver este problema. Um dos primeiros métodos nessa área, desenvolvido nos anos 80, sendo 
denominado BIOCLIM (“Bioclimatic Envelope”). Nessa aproximação, os pontos de dados de ocorrência de espécies são sobrepostos em um conjunto 
de coberturas climáticas, como temperatura, precipitação, radiação solar, neve, entre outros. 

O algoritmo então define o conjunto de categorias que abrange 95% dos pontos de ocorrência como sendo o nicho fundamental da espécie. 
Tais categorias são destacadas no mapa, mostrando a distribuição geográfica potencial da espécie. 

A principal vantagem deste método se encontra em sua simplicidade. Entretanto, esse método tende a mostrar erros de omissão e sobrepre-
visão. A omissão ocorre quando uma área ocupada pela espécie fica de fora da previsão e a sobreprevisão ocorre quando a previsão inclui uma área 
não ocupada pela espécie. A omissão quase sempre é um erro no modelo ou no registro de ocorrência (identificação incorreta da espécie ou erro no 
georeferenciamento). A sobreprevisão pode ser tanto um problema do modelo quanto uma deficiência da amostragem dos dados (não se sabe se a 
espécie realmente não está presente ou se simplesmente não foi registrada para aquela região). No caso de sobreprevisão é muito mais difícil deter-
minar qual a natureza do erro (SIQUEIRA & DURIGAN, 2007).
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Outro método usado para a modelagem de distribuição de espécies é denominado de GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Prediction). Este 
método inclui numerosos algorítimos individuais (por exemplo, BIOCLIM, regressão logística) e utiliza as combinações de suas habilidades analíticas 
para gerar regras num conjunto de regras mais amplo; portanto, algumas porções da distribuição das espécies podem ser determinadas como dentro 
ou fora do nicho baseadas em diferentes regras de vários algorítimos. Dessa forma, GARP é um conjunto de outras aproximações, que deverá ter 
sempre maior habilidade de previsão que qualquer uma delas. Testes realizados com o GARP demonstram uma excelente habilidade de previsão, 
requerendo um número relativamente baixo de pontos de ocorrência, evitando muitos dos problemas que limitam as outras técnicas (SIQUEIRA & 
DURIGAN, 2007).

Para modelagem de distribuição de espécies na Amazônia, será utilizado o algoritmo genético GARP (Genetic Algorithm for Rule-Set Prediction) 
(STOCKWELL & NOBLE 1992). Este algoritmo permite previsões da distribuição geográfica de uma dada espécie a partir de modelos de nicho funda-
mental de espécies e com base nos dados de seus pontos de ocorrência, fornecidos pelo banco de dados, e de um conjunto de coberturas geográficas 
(temperatura, vegetação, precipitação, etc.).  

O Pará, segundo maior estado do país, é o campeão em desmatamento na Amazônia brasileira, com 202.906 quilômetros quadrados de áreas 
desflorestadas, o que equivale a 16% de seu território e a 30% de toda a área já degradada na região amazônica. O estado, entretanto, quer mudar 
essa marca. 

O Pará é o primeiro estado da Amazônia brasileira a compilar sua Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção, a chamada Lista Vermelha. Entre as 
181 espécies integrantes da lista, encontram-se 91 vertebrados, 37 invertebrados e 53 plantas. 

O estado criou recentemente o programa “Extinção Zero”, resultado de um esforço conjunto que envolve a Secretaria Estadual de Meio Ambien-
te (SEMA), o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e a Conservação Internacional (CI-Brasil). 

A formulação da Lista de Espécies Ameaçadas do Pará é uma conquista importante, pois contribui diretamente com uma política pública para 
a conservação ambiental, sendo um trabalho empreendido pela comunidade científica que gerou não apenas a primeira lista vermelha de um estado 
amazônico, mas um programa estadual de espécies ameaçadas, onde estão previstas ações de monitoramento baseadas em resultados consolidados 
pela pesquisa científica.

Este capítulo visa gerar modelos de distribuição das espécies da flora ameaçadas de extinção no estado do Pará, como um dos subsídios para 
a implantação de gerar conhecimento sobre a distribuição destas espécies no estado, a fim influir nas políticas públicas de conservação da biodiver-
sidade no estado do Pará.

OBJETIVOS
Modelagem da distribuição das espécies ameaçadas de extinção na Amazônia legal com ênfase nas espécies do estado do Pará;

Figura 1 – Modelo hipotético de modelagem de distribuição de espécies baseado no nicho ecológico (Fonte: Pereira e Siqueira - Modelagem 
de Distribuição Geográfica de Espécies-Centro de Referência em Informação Ambiental – CRIA (www.cria.org.br)) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Sistematização da informação existente sobre a diversidade biológica da Amazônia e sobre suas condicionantes ambientais (climáticas, 

pedológicas, hidrológicas) e antrópicas em um banco de dados geográfico; 
•  Modelagem da distribuição de espécies baseado nas condicionantes ambientais e antrópicas usando diversos tipos de modelos

MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudo
Nesta fase o estudo será desenvolvido no estado do Pará, o 2º maior estado dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. 

Coleta dos dados
Na primeira fase deste estudo foram identificados os principais bancos de dados de acesso livre e aberto. Entre estes podemos citar:
Lista de espécies ameaçadas de extinção no estado do Pará: É possível acessar neste banco de dados a lista de espécies da fauna e flora 

considerada sob a ameaça de extinção no estado do Pará. A Lista de Espécies Ameaçadas é um instrumento de definição das prioridades estaduais de 
conservação da fauna e flora, bem como dos diferentes tipos de ambientes e regiões do estado (Figura 2).

Figura 2 – Formato de acesso ao bando de dados da Lista de espécies ameaçadas de extinção do estado do Para (Fonte:www.sema.pa.gov.br).

 

Na compilação da lista de espécies candidatas foram utilizados os critérios e as categorias de ameaça da IUCN. Foram consideradas candidatas a 
integrar a lista de espécies ameaçadas do Pará aquelas espécies e subespécies com ocorrência comprovada no estado e que obedeciam a pelo menos 
um dos seguintes critérios: consideradas ameaçadas ou quase ameaçadas pela IUCN; constantes na lista mais recente das espécies brasileiras ame-
açadas de extinção; espécies e subespécies com ampla distribuição, mas que sofrem pressão de caça ou exploração predatória comercial; espécies e 
subespécies endêmicas dos centros de endemismo Belém e Pará, localizados predominantemente em território paraense e que sofrem forte pressão 
por se encontrarem na região conhecida como “arco de desmatamento”; e espécies raras, potencialmente ameaçadas ou com distribuição restrita na 
região Amazônica. 

A fase seguinte foi reunir, para cada espécie selecionada, informações sobre sua extensão de ocorrência dentro do estado, abundância, plasti-
cidade ecológica e ameaças enfrentadas. O processo final de decisão em torno da lista consistiu em verificar se as espécies candidatas se encaixavam 
em pelo menos algum critério de ameaça, de acordo com as categorias da IUCN: criticamente em perigo (CR); em perigo (EN); e vulnerável (VU). 

Rede species-Link: Esta rede tem por princípio promover o acesso livre e aberto aos dados, informações, e ferramentas disponíveis. Os 
participantes da rede têm como compromisso tornar os dados individuais ou de coleções cientificas disponíveis, a fim de promover a pesquisa e o 
desenvolvimento científico no país e no exterior e para estimular o uso público da informação científica (Figura 3).

ZEE Volume 2.indd   51 06/12/2010   18:02:23



52 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

 

Figura 3 – Formato de acesso ao bando de dados do Species Link (www.crea.org.br).

Figura 4: Locais de coleta com coordenadas geográficas da espécie Swietenia macrophylla (Mogno) na América do Sul 
Fonte: http://www.tropicos.org/maps/specimenmap.asp

 

Banco de dados botânicos W 3 Trópicos: Neste banco de dados é possível acessar um banco de dados das espécies da flora mundial deposi-
tada nos principais herbários (Figura 4).

Limitações
Poucos dados de coleta no Brasil são devido à ausência dos principais herbários da Amazônia, no banco de dados. Por exemplo, os dois prin-

cipais herbários da Amazônia, o do Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) em Manaus, 
apesar de agora estarem informatizados e com parte de seu acerto na rede da internet.
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Figura 5 – Número de porcentagem de espécies ameaçadas de extinção no estado do Pará 
em relação ao grau de ameaça.
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Figura 6 – Mapa mostrando a distribuição de coleta da espécie 
Pouteria decusata (Sapotaceae) no estado do Pará (Fonte: www.sema.pa.gov.br). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO
Flora ameaça de extinção no estado do Pará
O registro das ocorrências das espécies, na forma de coordenadas de latitude e longitude, bem como o registro de informações sobre o ambien-

te natural de ocorrência das plantas é fundamental, pois permitem a compreensão das formas de interação das mesmas proporcionando de forma 
mais efetiva o gerenciamento do espaço geográfico da variabilidade genética das espécies (RICK, 1973).

      Das 151 espécies vegetais na lista, 53 espécies estão ameaçadas de extinção. Entre elas, duas estão na categoria criticamente em perigo, 
dez 10 espécies na categoria em perigo e 41 espécies na categoria vulneráveis (Figura 5).

Entre as espécies vegetais mais ameaçadas, estão uma espécie de bromélia (Aechmea eurycorymbus) e uma de asterácea (Monogereion caraja-
ensis), ambas raras e de distribuição muito restrita no estado.

Importantes espécies de árvores com valor comercial como o Cedro está classificada como ‘em perigo’, e a Castanheira e o Mogno, classificadas 
na categoria de ‘vulneráveis’ (Anexo 1). 

Existem ainda 58 espécies que, por apresentarem deficiências de informação, não puderam ser devidamente classificadas pelos pesquisadores. 
Assim como a perda de habitats, a falta de informações também é extremamente prejudicial para a conservação das espécies.

Apesar do grande esforço na geração da lista de espécies ameaçadas de extinção, o número de pontos de coleta de dados é pouco represen-
tativo dentro do estado. Por exemplo, a espécie Pouteria decusata (Sapotaceae) é representada somente por um ponto de amostragem no estado 
(Figura 6).

ZEE Volume 2.indd   53 06/12/2010   18:02:24



54 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

 
Figura 7 – Mapa mostrando a distribuição de coleta da espécie 

Swietenia macrophylla (Meliaceae) no estado do Pará (Fonte: www.sema.pa.gov.br). 

 

Outras espécies, como Switenia macrophylla (Meliaceae), o mogno, classificada como uma espécie vulnerável tem poucos pontos de amostra-
gem no estado e estes pontos estão concentrados em poucos lugares (Figura 7). 

Estes resultados têm profundos impactos no processo de modelagem de distribuição das espécies, pois a amostragem é incompleta; as áreas 
em branco no mapa de coleta não podem ser interpretadas como a distribuição conhecida das espécies, ou seja, eles não representam ausência real 
ou simplesmente não-deteção das mesmas. Não sendo possível fazer a distinção entre as duas possibilidades sem dados adicionais. Desta forma, a 
inferência além dos limites dos dados reais se torna necessária.

Aplicações das Ferramentas de Modelagem de Espécies na Conservação da Biodiversidade necessitam da utilizam métodos baseada em pontos 
de ocorrência primário. Por exemplo, GARP pode gerar modelos razoavelmente precisos para espécies com apenas 10 a 20 pontos geo-referenciados 
de ocorrência conhecidos. Contudo, a maioria dos dados disponíveis na lista não tem o número suficiente de pontos que permita fazer uma modela-
gem adequada. 

Banco de dados Species-Link 
As 53 espécies ameaçadas de extinção no estado do Pará, 45 espécies foram encontradas no bando de dados Species-Link (Tabela 1). Contudo, 

a grande maioria não pode ser usada na modelagem de distribuição de espécies, pois a grande maioria não tem número de pontos com coordenadas 
geográficas. 
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Das 45 espécies, somente 7 espécies (15%) tem mais de 10 pontos de coleta com registro de coordenadas geográficas (Tabela 1). Sendo este o 
número mínimo indicado para alguns programas. 

Outras espécies, por exemplo, a Bertholletia excelsa (Lecythidaceae), a castanheira, com 132 registros de coleta, apresentam somente 4 regis-
tros com coordenadas geográficas ou Swietenia macrophylla (Meliaceae), o mogno, com 84 registros não tem nenhum com coordenadas (Tabela 1).

 Desta forma, o banco de dados species-link não é adequado como fonte de informações cartográficas para as espécies ameaçadas de extin-
ção no estado do Pará.

Banco de dados W3 trópicos
Este banco de dados foi parcialmente analisado, contudo, há uma grande limitação neste bando de dados, pois os principais herbários da 

Amazônia, não estão com suas coleções incluídas no mesmo. Desta forma, algumas espécies chaves para o estudo de modelagem de distribuição da 
biodiversidade, por exemplo, Swietenia macrophylla (Meliaceae), o mogno, tem pouca representação no bando de dados. Das 50 refereê\cias carto-
gráficas encontradas em 5 paises da América do sul, somente 2 referências estão registradas para a Amazônia brasileira (Figura 8).
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Figura 8 – Proporção do número de exemplares encontrados nas coleções de herbários 
no bando de dados do W3 trópicos do Jardim Botânico do Missouri.
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Tabela 2 – Coordenadas geográficas de Licania apetala
(Chrysobalanaceae) encontradas no banco de dados do Species-Link.

 

 

CONCLUSÕES 
Muitos dos dados sobre a distribuição de espécies da flora da Amazônia não se encontram disponíveis, ou não foram publicados ou encontram-

-se nas exsicatas dos herbários em etiquetas de papel.
Quando os dados estão informatizados, ou não são disponibilizados publicamente, ou quando estão, encontram-se em sistemas operacionais 

heterogêneos, plataformas distintas e sistema  de  gerenciamento  de  coleções  diversos o que torna sua consulta difícil e muitas vezes impossível.
Os resultados evidenciam as dificuldades e as lacunas relativas ao registro de distribuição geográfica das espécies e a necessidade de estudos 

adicionais ampliando-se a pesquisa para os herbários/fontes de informação na região amazônica. 

PRÓXIMAS ETAPAS
Uma vez concluída a consulta aos herbários do Museu Paraense Emílio Goeldi e o da Embrapa da Amazônia Oriental e que esta resulte em 

um aumento significativamente do número de pontos de coleta com coordenadas geográficas. Este banco de dados será usado para gerar modelos 
potenciais da distribuição das espécies ameaçadas de extinção na Amazônia e particularmente no estado do Pará. 

Como exemplos deste modelo podem citar Licania apetala (Chrysobalanaceae) que não consta na lista de espécies ameaçadas de extinção, mas 
que no banco de dados consultado neste estudo, o Species-Link gerou um total 14 pontos com coordenadas geográficas validas, um número mínimo 
de pontos com coordenadas geográficas necessários para a geração do modelo (Tabela 2).

ZEE Volume 2.indd   56 06/12/2010   18:02:26



57Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

 

Figura 9 – Mapa potencial da distribuição da espécie Licania apetala (Chrysobalanaceae) 
gerado a partir do programa BIOCLIM (“Bioclimatic Envelope”).

O modelo utilizado para modelagem desta espécie foi o de nicho ecológico. denominado BIOCLIM (“Bioclimatic Envelope”). Nessa aproxima-
ção, os pontos de ocorrência de Licania apetala são sobrepostos em um conjunto de coberturas climáticas, tais como temperatura, precipitação. 

O algoritmo então define o conjunto de categorias que abrange 95% dos pontos de ocorrência como sendo o nicho fundamental da espécie. 
Tais categorias são destacadas no mapa, mostrando a distribuição geográfica potencial da espécie (Figura 9). 

Nesta representação gráfica, as cores quentes, por exemplo, vermelho, representam o potencial mais alto de chance de encontrar a espécie em 
função dos parâmetros climáticos que geraram o modelo (Figura 9).

A próxima fase da modelagem é testar ou validar o modelo de distribuição potencial da espécie. A validação de um modelo é também conhe-
cida como teste externo e consiste da confrontação de seus resultados contra dados reais (ou semi-reais como veremos adiante) da distribuição da 
espécie. 

Isso distingue esse processo do chamado teste interno, também conhecido como verificação, no jargão da modelagem matemática. Essa é uma 
das etapas mais importantes do processo. Sem a validação a interpretação de um modelo perde seu sentido visto que tudo o que está representado 
pode estar incorreto ou com graus inaceitáveis de imprecisão.

A validação é feita principalmente por curvas características de operação (ROC) que são amplamente utilizadas na área de controle de qualida-
de, em processos industriais e na área de saúde, na padronização de doses-resposta, etc. 

O cálculo da área sob a curva (AUC) fornece uma medida única do desempenho do modelo, independente da escolha prévia de qualquer limite 
de decisão. Ela mede a capacidade discriminatória do modelo, nos permitindo interpretar seu resultado como a probabilidade de que ao sortearmos 
dois pontos, um uma ocorrência verdadeira e o outro uma ausência verdadeira, o modelo consiga prever os dois corretamente.

Em termos gerais o valor igual a 1 representaria o “modelo perfeito”; uma área de 0,5 indica que o modelo seleciona ao acaso. De um ponto de 
vista prático, um teste de validação pode adotar os valores de AUC a seguir como indicadores da qualidade do modelo: 

•  0,90 - 1,0  = Excelente  
•  0,80 - 0,90 = Bom 
•  0,70 - 0,80 = Médio 
•  0,60 - 0,70 = Ruim 
•  0,50 - 0,60 = Muito ruim

ZEE Volume 2.indd   57 06/12/2010   18:02:26



58 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

 

Figura 10 – Curva de validação do modelo potencial de ocorrência de Licania Licania apetala (Chrysobalanaceae) 

No caso do modelo potencial de Licania Licania apetala (Chrysobalanaceae) gerado a partir do programa BIOCLIM o índice de AUC foi de 0.981 
e classificado como excelente (Figura 10).

ZEE Volume 2.indd   58 06/12/2010   18:02:27



59Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Anderson, R.P., Lew D., e  Peterson, A.T.. Evaluating predictive models of species’ distributions: criteria for selecting optimal models. Eco-
logical Modelling 162:211-232.2003.

Araujo, M.B., Williams, P.H., 2000. Selecting areas for species persistence using occurrence data. Biol. Conserv. 96, 331– 345. 

Austin, M.P., 2002. Spatial prediction of species distribution: an interface between ecological theory and statistical modelling. Ecol. Model. 
157, 101–118. 

Austin, M.P., Meyers, J.A., Belbin, L., Doherty, M.D., 1995. Mod¬elling of Landscape Patterns and Processes Using Biological Data. Subpro-
ject 5: Simulated Data Case Study. Division of Wildlife and Ecology, CSIRO, Canberra. 

Ávila-Pires, F.D. Caracterização zoogeográfica da Província  Amazônica II. A família Callitrichidae e a zoogeografia amazônica. Anais da 
Academia Brasileira de Ciências 46(1): 159-181. 1974. 

Bicudo, C.E.M.; Menezes, N.A. (eds) Biodiversity in Brazil: a First Approach. CNPq, São Paulo, 1996. 

Buckland, S.T., Elston, D.A., Beaney, S.J., 1996. Predicting distribu¬tional change, with application to bird distributions on northeast 
Scotland. Global Ecol. Biogeogr. 5, 66–84. 

Busby, J.R., 1991. BIOCLIM – a bioclimate analysis and prediction system. In: Margules, C.R., Austin, M.P. (Eds.), Nature Con¬servation: 
Cost Effective Biological Surveys and Data Analysis. CSIRO, Canberra, Australia, pp. 64–68. 

Ferrier, S., Watson, G., Hines, H., Brown, D., 2000. Predictive mod¬elling of biological data. In: Brown, D., Hines, H., Ferrier, S., McKay, 
K. (Eds.), Establishment of a Biological Information Base for Regional Conservation Planning in North-east New South Wales. Phase 1 
(1991–1995). Occasional Paper No. 26. NSW National Parks and Wildlife Service, Hurstville, NSW (Chapter 5). 

Ferrier, S., Watson, G., Pearce, J., Drielsma, M., 2002. Extended statistical approaches to modelling spatial pattern in bio-diversity: the 
north-east New South Wales experience. 
I. Species-level modelling. Biodivers. Conserv. 11, 2275– 2307. 

Guisan, A., Weiss, S.B., Weiss, A.D., 1999. GLM versus CCA spatial modeling of plant species distribution. Plant Ecol. 143, 107– 122. 

Guisan, A., Zimmerman, N.E., 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecol. Model. 135, 147–186. 

Haffer, J. Distribution of Amazonian birds. Bonner Zoologischen Beiträgen 29:38-78. 1978. 

Kadmon, R., Farber, O., Danin, A., 2003. A systematic analysis of factors affecting the performance of climatic envelope models. Ecol. Appl. 
13, 853–867. 

Lewinsohn, T.M. Conhecimento da Biodiversidade no Brasil: Aportes Iniciais para a Implementação da Convenção sobre Diversidade Bio-
lógica e para a Formulação de uma Política – Avaliação do Estado do Conhecimento da Diversidade Biológica no Brasil. Primeiro Relatório. 
Campinas, NEPAM/UNICAMP, 1997. 

Lleras, E.; Leite, A.M.C.; Scariot, A.O. & Brandão, J.E.M. de S. 1992.  Definição de Áreas de Alta Diversidade e Endemismo na Amazônia Brasi-
leira.  Relatório do Projeto BRA/89/006 (Selected Baseline Data for Compilation and Processing, and Training for Systematic Agroecologic-
Economic Zoning for Sustainable Development of the Amazon Region) apresentado ao PNUD e à FAO.  63 pp 

MMA –Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Primeiro Relatório para a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica – Brasil. Brasília, 1998. 

ZEE Volume 2.indd   59 06/12/2010   18:02:27



60 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

Moisen, G.G., Frescino, T.S., 2002. Comparing five modeling tech¬niques for predicting forest characteristics. Ecol. Model. 157, 209–225. 

Nelson, B.W. Inventário florístico na Amazônia e a escolha racional de áreas prioritárias para conservação.In: Val, A.L.; Figliuolo, R.; Feldberg, E. (eds.) 
Bases Científicas para Estratégias de Preservação e Desenvolvimento na Amazônia: Fatos e Perspectivas. Vol 1. INPA, Manaus, 1991. Pp 173-183. 

Nelson, B.W.; Oliveira, A.A. Avaliação e ações prioritárias para a conservação do bioma Floresta Amazônicas. Área Botânica. In: MMA. Ações Prioritá-
rias para a Conservação da Biodiversidade da Amazônia. PROBIO-Programa Nacional da Diversidade Biológica, MMA, Brasília. 1999. 

Oliveira, A.A.; Ferreira, L.V.; Lleras Perez, E.; B.W. Nelson, B.W.; Almeida S.S. A Flora Fanerogâmica Amazônica: Composição, Diversidade, Endemismo 
e Conservação  (tema de mesa redonda:  53o Congresso Nacional de Botânica,  julho de 2002, Recife).  

Oren, D.C.; Albuquerque, M.G. Priority areas for new avian collections in Brazilian Amazonia. Goeldiana (Zoologia) 6: 1-11.1991. 

Persona, L., Pizzigatti, P.L. e Saraiva, A.M.  Modelagem de Nicho Ambiental em Biodiversidade com Algoritmos Genéticos Revista FAPESP, São Paulo, 
n. 82, pp. 1-6. 2007.

Rick, C. M. Potential genetic resources in tomato diseases: clues from conservations in 
Native habitats. In: SRB,A. M. (Ed.). Genes enzymes and population- basic life Sciences.  New York: Plenum Press, 1973. v. 2. p. 255-270.

Simpson B.B. Haffer J. Speciation Patterns in Amazonian Forest Biota. Annual Review of Ecology and Systematics 9:497-518. 1978. 

Siqueira, M.F. e Durigan, G. Modelagem da distribuição geográfica de espécies lenhosas de cerrado no Estado de São Paulo Revista Brasil. Bot., V.30, 
n.2, p.233-243. 2007

Stockwell, D. R. B. & I. R. Noble. Induction of sets of rules from animal distribution data: A robust and informative method of analysis. Mathematics 
and Computers in Simulation 33: 385-390. 1992.

ZEE Volume 2.indd   60 06/12/2010   18:02:27



61Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

Anexo 1 – Lista de espécies da flora ameaçada de extinção do estado do Pará

Fonte: http://www.sectam.pa.gov.br/especiesameacadas
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Parte 3 – Trabalhos de campo

Primeira ocorrência de Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997 (Squamata: Teiidae) no bioma Amazônia.

INTRODUÇÃO
O conhecimento sobre a distribuição de espécies no Brasil e principalmente na Amazônia é ainda muito limitado e desigual, tanto em relação à 

classificação biológica quanto em termos de distribuição geográfica (LEWINSOHN & PRADO, 2002; SILVA et al., 2001), ainda que venha progressivamen-
te aumentando. No contexto amazônico, pode-se dizer que lagartos são relativamente bem conhecidos na Amazônia brasileira (AVILA-PIRES, 1995), 
ainda que novas espécies e novos registros ocorram com frequência. Relatamos, aqui, o primeiro registro no bioma Amazônia do lagarto Tupinambis 
quadrilineatus Manzani & Abe, 1997, encontrado em fragmentos de vegetação de cerrado no sudeste do Pará, em 29 de abril de 2009, no período da 
manhã. O animal estava em repouso, escondido na camada herbácea da vegetação de cerrado, o dia estava nublado e o céu apresentava poucas nuvens.

Essa espécie de lagarto foi descrita em 1997, como endêmica do bioma Cerrado, nos estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins (MANZANI & 
ABE, 1997). Em 1998, Colli et al. (1998) descreveram a espécie Tupinambis cerradensis, procedente dos estados de Mato Grosso e Goiás, um sinôni-
mo de T. quadrilineatus, conforme os próprios autores reconheceram em uma nota adicionada durante as provas do trabalho. A distribuição atual 
conhecida da espécie foi revisada por Silveira (2009), incluindo, além dos estados já mencionados, Minas Gerais. O ponto mais ao norte indicado é 
a região de Jalapão (10o 32’ 46.69” S; 46o 25’ 13.20” W), no estado de Tocantins, com base em registros de Vitt et al. (2005) e Mesquita et al. (2006). 
A descoberta desta espécie nos cerrados do sudeste do Pará é o primeiro registro da espécie para o bioma Amazônia, reforçando a importância de 
inventários biológicos nesta região que, atualmente, apresenta alto grau de degradação ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS
O espécime registrado neste estudo foi localizado em um fragmento de vegetação de cerrado. Esta vegetação é denominada de Savana Es-

tacional Arborizada (VELOSO et al., 1991), com cerca de 180 mil hectares entre os municípios de Redenção e Santa Maria das Barreiras (Figura 1). O 
exemplar (adulto) não foi coletado, sendo a identificação taxonômica feita com base no registro fotográfico (Figura 3).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A vegetação de cerrado ocupa somente 2,3% da área do Pará, ocorrendo em manchas isoladas no norte do estado, ilha do Marajó, margens dos 

rios Amazonas, Tapajós e Tocantins, no sudoeste e sudeste do estado (Figura 1). 
Esse tipo de vegetação é caracterizado pela presença de uma espessa camada de gramíneas e plantas herbáceas de diversas espécies e árvores 

tortuosas, bastante espaçadas, não formando um dossel contínuo (Figura 2). 
O exemplar de T. quadrilineatus foi registrado neste ambiente, onde se encontrava em repouso (Figura 3).
Silveira (2009) registrou esta espécie em 18 municípios do bioma Cerrado, nos estados do Distrito Federal (um registro), Goiás (seis registros), 

Minas Gerais (dois registros), Mato Grosso (quatro registros) e Tocantins (dois registros). O encontro desta espécie no bioma Amazônia, no estado do 
Pará, amplia a distribuição da espécie em mais de 300 km em direção norte (8o 04’ 33” S; 49o 58’ 42” W) (Figura 4). 

A descoberta de T. quadrilineatus na Amazônia reforça a importância de serem ampliados os inventários biológicos, a fim de aumentar o conhe-
cimento sobre a distribuição de espécies na região, principalmente em tipos de vegetação ameaçados pela expansão humana, tais como os cerrados 
do estado do Pará, ameaçados pela agricultura de grãos e pela pecuária extensiva.

Os fragmentos de cerrado visitados neste estudo estão localizados em regiões classificadas pelo Macrozoneamento Ecológico-Econômico do 
Pará como “zonas de consolidação”, conforme citado na Lei do Macrozoneamento – nº. 6.745, de 6 de maio de 2005 (SEMA, 2009). De acordo com o 
artigo 5º da Lei do Macrozoneamento, a zona destinada à consolidação das atividades produtivas deverá incluir as áreas alteradas ou que apresentam 
degradação da qualidade ambiental e será objeto de zoneamento ecológico-econômico em escala de detalhe, a ser realizado de acordo com priori-
dades definidas pelo Poder Executivo, observada a legislação aplicável (ZEE, 2004). A fim de atender o artigo 5º da Lei do Macrozoneamento, o Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em parceria com a Universidade Federal do Pará, está realizando estudos sobre a biodiversidade na zona de consolidação. 
Entre esses estudos, os inventários biológicos são parte fundamental para aumentar o conhecimento sobre a distribuição da fauna e da flora no 
estado, principalmente nos encraves de vegetação aberta, regiões pouco inventariadas.

CONCLUSÃO
A descoberta da espécie Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997 (Squamata: Teiidae) em fragmentos de vegetação de cerrado no 

sudeste do estado do Pará, entre os municípios de Redenção e Santa Maria das Barreiras, reforça a ideia de que o conhecimento sobre a distribuição 
de espécies na Amazônia é ainda limitado. 

Este estudo recomenda que parte dos fragmentos de cerrado situados nesta região sejam priorizados para a criação de novas unidades de 
conservação no âmbito do Projeto Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do estado do Pará. 
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Figura 1 – Distribuição das savanas (cerrado) no estado do Pará, mostrando a área onde foi registrada a espécie 

Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997 (Fonte: Museu Goeldi).
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Figura 3 – Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997 em seu habitat natural (Fonte: Leandro Ferreira, MPEG).

Figura 2 – Vegetação de cerrado, classificada como Savana Estacional Arborizada (VELOSO 1991), local onde foi encontrado 
exemplar de Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997 (Fonte: Leandro Ferreira, MPEG).
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Figura 4 – Mapa mostrando a distribuição dos pontos de ocorrência atual e o registrado neste estudo 

para a espécie Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997 (Modificado de Silveira, 2009).
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Parte 4 – Trabalhos de campo

Redescoberta de Drosera cayennensis Sagot ex Diels nos cerrados alagados do baixo Tocantins no Pará.

Pesquisadores detectam ocorrência de espécie rara de planta insetívora Em levantamento de novas áreas para a conservação da bio-
diversidade, equipe do Goeldi verificou a ocorrência no Nordeste do Pará Durante expedição aos municípios de Cameta, Mocajuba e Igarapé-
-Miri, no nordeste do Pará (Figura 1). 

Pesquisadores do Goeldi, Leandro Ferreira, Samuel Almeida e Luiz Carlos Lobato, observaram ocorrência de uma espécie de planta 
insetívora na região, cientificamente conhecida como Drosera cayennensis Sagot. Ex Diels (Figura 2).

A espécie é popularmente conhecida como uma planta carnívora e pode ser encontrada em vegetações abertas, como campinas, 
cerrados, campos de altitude. Ela tem pêlos recobertos com uma substância viscosa, usada para atrair e prender insetos que servem para 
sua alimentação.

Os pesquisadores foram aos municípios de Cametá, Mocajuba e Igarapé-Miri na região do Baixo rio Tocantins para realizar inventários 
no âmbito do Projeto Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte, realizado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi em par-
ceria com a Secretaria Especial de Projetos Especiais do Estado do Pará (SEPE).

Outras expedições já foram realizadas em outros municípios do Pará com o objetivo de conhecer melhor os tipos de vegetações abertos 
do estado para subsidiar a criação de novas unidades de conservação. 

Durante as visitas aos municípios de Cametá, Mocajuba e Igarapé-Miri, os pesquisadores constataram que a região está se deterioran-
do devido à intensa retirada de areia e seixo para a construção civil (Figura 3).

A situação da vegetação das vegetações abertas do Estado do Pará é preocupante, outras regiões com um tipo de vegetação seme-
lhante onde foi encontrada a espécie de planta carnívora já foram, segundo Samuel Almeida, muito degradadas em outras regiões do 
Estado, tais como, a Ilha de Mosqueiro no município de Belém e em locais próximos ao município da Vigia.

A descoberta da planta Drosera cayennensis Sagot. Ex Diels na região é importante para reforçar a necessidade da preservação dessas 
vegetações no Pará. Isto será possível por meio da criação de novas unidades de conservação que será proposto aos gestores públicos no 
âmbito do Projeto Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte.

 
Figura 1 – Localização das vegetações abertas nos municípios de Igarapé-Miri e Cametá que foram determinadas para a criação de 

novas unidades de conservação no âmbito do ZEE Zona Leste e Calha Norte. 
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Figura 2 – Detalhes da espécie Drosera cayennensis Sagot ex Diels em seu habitat natural dos cerrados do baixo Tocantins, Pará.
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Figura 3 – Vegetação de cerrado na região de Igarapé-Miri e Mocajuba antes da intervenção humana (A) 
e depois da intervenção humana para a exploração de areia (B).
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Parte 5 – Trabalhos de campo

Florística e estrutura em comunidades de plantas em savanas como subsídios 
para a criaçao de novas unidades de conservação no estado do Pará.

I. Introdução
As savanas são formações tropicais, nas quais a camada herbácea é dominante, onde arbustos e árvores podem ou não estar presentes, sendo repre-

sentados na Amazônia em sua maior parte por membros isolados de diferentes tamanhos e distâncias circundados pela floresta (HUBER, 1987; PIRES, 1973).
Ducke e Black (1954), em um trabalho clássico sobre a fitogeografia da Amazônia brasileira, afirmam que a flora das vegetações savânicas é 

bem mais antiga do que a da floresta tropical úmida, mas apresentam pouco endemismo.
Apesar das grandes distâncias entre as savanas no bioma Amazônia, estas vegetação possui algumas espécies em comum e com estrutura se-

melhante ao do bioma cerrado (Brasil Central). Esse tipo de vegetação é caracterizado pela baixa biomassa, grande dominância da camada herbácea 
(gramíneas e ciperáceas), mas que, em comparação com o bioma cerrado, apresentam menor riqueza de espécies (BEARD, 1953).

Esse pouco número de espécies, especialmente da classe arbórea, fez com que Eiten (1997) optasse pela exclusão das savanas amazônicas 
do conceito de cerrado. Segundo o autor as savanas da Amazônia apesar de se assemelharem à estrutura do cerrado, possuem menor diversidade 
florística e compartilham poucas espécies com o bioma do Brasil Central.

2. Objetivos
2.1. Objetivo geral
•  Analisar a riqueza, diversidade e composição de espécies em quatro áreas de savanas no estado do Pará. 
2.2. Objetivos específicos
•  Mapear e calcular a proporção de área das savanas no estado do Pará.
•  Comparar a riqueza e diversidade de espécies em quatro regiões geográficas do estado do Pará. 
•  Comparar a composição de espécies em quatro regiões geográficas do estado do Pará. 
•  Propor a criação de novas unidades de conservação nas savanas do estado do Pará.

3. Material e métodos
3.1. Área de estudo
Este estudo foi realizado em quatro áreas de savanas no Pará. O critério de escolha para a localização do estudo foi à ausência de áreas protegi-

das próximas aos encraves de savanas: I – Baixo Tocantins; II – Calha norte; III – Santarém e IV – Sul do estado (Figura 1). 

Figura 1 – Distribuição das manchas isoladas de savana no estado do Pará, 
mostrando as quatro regiões de amostragem usada neste estudo.
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Este estudo está inserido no âmbito do projeto “Áreas abertas do estado do Pará” que visa identificar novas regiões prioritárias para a criação de 
Unidades de Conservação dentro do programa de ordenamento territorial do estado do Pará.

3.2. Coleta de dados
3.2.1. Classificação da vegetação
O mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo do estado do Pará foram obtidos usando o sistema fitogeográfico adotado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponibilizado em formato digital na escala de 1:250.000 para a Amazônia Legal brasileira.

3.2.2. Amostragem da vegetação
Para o levantamento de espécies arbóreas e arbustivas foram usadas parcelas de 20 x 20m. Dentro de cada parcela todo indivíduo com DAS 

(Diâmetro a Altura do Solo) maior ou igual a 1 cm foi registrado, identificado e medido. As circunferências dos troncos foram tomadas à 10 cm do solo.
Todo material botânico fértil coletado será incorporado ao acervo do Herbário João Murça Pires, do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). O 

sistema de classificação das espécies adotado foi o Cronquist (1981).

3.3. Análise de dados
Os dados de florística (riqueza, diversidade e composição de espécies) foram gerados no programa Mata Nativa 2 (CIENTEC v. 2.0, 2007).
O cálculo de estimativa de riqueza foi realizado no programa EstimateS 8 - Statiscal Estimation of species Richness and Shared Species form 

Samples - (COWELL & CODDINGTON, 1994). O estimador usado foi o não-paramétrico Jackknife de 1ª ordem (COLWELL, 1997). Este estimador foi 
escolhido porque utiliza o número de uniques e duplicates, ou seja, número de espécies representadas por somente um ou dois indivíduos para as 
estimativas de riqueza nas parcelas amostradas, uma condição comum nas regiões tropicais (COLWELL, 1997).

As diferenças da riqueza e diversidade de espécies nas parcelas (variáveis dependentes) entre os quatro locais de amostragem (fatores) foram 
testadas usando análise de variância simples, o teste de Tukey a posteri foi usado para determinar a ocorrência de diferenças entre as variáveis depen-
dentes em relação aos fatores (ZAR, 1999). 

A análise de agrupamento (cluster analysis) foi usada para mostrar diferenças na similaridade das espécies entre as quatro regiões de savana, 
utilizando o índice de similaridade de Sorensen e como medida de ligação o vizinho mais próximo. O programa utilizado foi PC ORD 4 (McCUNE & 
MEFFORD, 1999).

4. Resultados e discussão
4.1. Tipos de fisionomias e uso do solo
 Foram identificados nove tipos de fisionomias primárias, além da classe água, os diversos tipos  de ocupação antrópica, pastagens, áreas 

urbanas, e sem cobertura vegetal, entre outros, foram agrupados em uma classe denominada áreas antrópicas (Figura 2).

Figura 2 – Distribuição das fisionomias de vegetação e tipos de uso do solo no estado do Pará.
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Tabela 1 – Proporção de área ocupada pelos tipos de fisionomias 
e uso do solo no estado do Pará.

Atualmente, cerca de 16% do estado do Pará encontra-se antropizado. A maior parte do estado (67%) é recoberta pela fisionomia florestal, 
onde as florestas ombrófilas aberta (19%) e densa (47,5%) ocupam a maior proporção de área (Tabela 1).

As formações abertas são compostas por campinaranas (0,3%), refúgios montanos (0,2%) e as savanas que ocupam cerca de 2,3% do estado 
(Tabela 1).

4.2. Região do Baixo Tocantins 
4.2.1. Amostragem da vegetação
As savanas do Baixo Tocantins foram amostradas, nas margens direita e esquerda do rio Tocantins, na região dos municípios de Cametá e Oeiras 

do Pará e Igarapé-Miri e Mocajuba, respectivamente (Figura 3).
O número total de espécies encontrado nas savanas amostradas nas duas margens do rio Tocantins foi de 36 espécies (Anexo 1). 
Na margem esquerda foram encontradas 25 espécies e na margem direita 16 espécies. Para a margem esquerda o estimador Jackknife de 1ª 

ordem estimou uma riqueza de 29 espécies, ou seja, 86% do número de espécies estimado foram amostrados na área. E, para a direita a estimativa 
foi de 21 espécies, ou seja, 77% do número de espécies estimado foram amostrados na área (Figura 4A).

Outra forma de analisar a riqueza esperada de espécies na margem esquerda do baixo Tocantins é através de modelos de extrapolação da 
riqueza obtida na curva do coletor (COLWELL & CODDINGTON, 1994). 

Através de um modelo logarítmico com ajuste (r2 > 95%), pode-se observar que dobrando o esforço de amostragem na margem esquerda, se 
obtém um aumento de somente 3% (1 espécie) e para a margem direita o aumento é de 13% (2 espécies) na lista de espécies amostradas (Figura 
4B).

Concluindo, as curvas acumulativas de espécies nas savanas analisadas nas duas margens do baixo rio Tocantins obtiveram uma nítida estabi-
lização na riqueza de espécies, indicando que os levantamentos botânicos realizados foram suficientes para determinar a riqueza em cada uma das 
áreas amostradas.  
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Figura 3 – Imagem de satélite mostrando a distribuição das savanas nos municípios 
do baixo Tocantins onde foram realizados os levantamentos botânicos. 
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Figura 4 – Riqueza observada estimada de espécies obtida na região do Baixo Tocantins, Pará. A – Margem 
esquerda do rio Tocantins. B – Margem direita do rio Tocantins.
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4.2.2. Florística
As cinco espécies das savanas do Baixo Tocantins mais importantes em relação à densidade, freqüência e dominância relativas totalizam mais 

de 79% dos indivíduos amostrados (Anexo 1).
As espécies Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. (Malpighiaceae) e Ouratea aquatica (Kunth) Engl. (Ochnaceae) e Byrsonima crassifolia (L.) H. B. 

K.  (Malpighiaceae) e Licania licaniiflora (Sagot) S.F. Blake (Chrysobalanaceae), respectivamente, foram duas as espécies com maiores densidades, 
frequência e dominância relativa na margem direita e esquerda nas savanas do baixo rio Tocantins amostrados neste estudo (Anexo 1).

A espécie Pagamea guianensis Aubl. foi a espécie com menor densidade, frequência e dominância relativas nas savanas da região do baixo 
Tocantins, tanto na margem esquerda, quanto na margem direita do rio (Anexo 1).
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4.3. Região da Calha Norte e Santarém
4.3.1. Amostragem da vegetação
As savanas da região ao norte do rio Amazonas, Calha Norte, foram amostrados nos municípios de Alenquer e Monte Alegre, enquanto as 

savanas ao sul do rio Amazonas foram amostradas no município de Santarém (Figura 5).

Figura 5 – Imagem de satélite mostrando a distribuição das savanas nos municípios 
ao norte e ao sul do rio Amazonas amostradas neste estudo.

 

4.3.1.1. Região Calha Norte
O número total de espécies amostradas nas duas áreas da Calha Norte foi de 63 espécies (Anexo 2). 
Em Alenquer foram amostradas 42 espécies e em Monte Alegre foram amostradas 48. Para Alenquer o estimador Jackknife de 1ª ordem esti-

mou uma riqueza de 55 espécies, ou seja, 77% do número de espécies estimado foram amostrados na área e  para Monte Alegre a estimativa foi de 
61 espécies, ou seja, 79% (Figura 6).
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Figura 6 - Riqueza observada estimada de espécies obtida na região da Calha Norte, Pará. A – Alenquer. B – Monte Alegre.
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Através de um modelo logarítmico com ajuste (r² > 95%), pode-se observar que dobrando o esforço de amostragem para a região de Alenquer, 
obtém-se um aumento de somente 12% (5 espécies) e em Monte Alegre o aumento é de 13% (7 espécies) na lista de espécies amostradas (Figura 6).

Concluindo, as curvas acumulativas de espécies nas savanas analisadas nas duas áreas da região da Calha Norte obtiveram uma nítida estabi-
lização na riqueza de espécies, indicando que os levantamentos botânicos realizados foram suficientes para determinar a riqueza em cada uma das 
áreas amostradas.  

4. 2. 2. 2. Região de Santarém
As savanas da região de Santarém foram amostradas nas áreas Alter-do-Chão, Lago Verde, Cucuarana e Ponta de Pedras.
O número total de espécies amostradas nas quatro áreas da região de Santarém foi de 42 espécies (Anexo 3).
Em Alter-do-Chão foram amostradas 16 espécies; em Cucuarana, 30 espécies; e, em Lago Verde e Ponta de Pedras, 21 espécies, cada uma. 

Para Alter-do-Chão o estimador Jackknife de 1ª ordem estimou uma riqueza de 17 espécies, ou seja, 94% do número de espécies estimado foram 
amostrados na área. Em Cucuarana, o estimador Jackknife estimou uma riqueza de 39 espécies (78%). Para Lago Verde, o estimador Jackknife esti-
mou a existência de 26 espécies (82%). E, em Ponta de Pedras a estimativa foi de 27 espécies, ou seja, 79% do número de espécies estimado foram 
amostrados na área (Figura 7).
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Através de um modelo logarítmico, com ajuste (r² = 95%), para a região de Alter-do-Chão, e ajuste (r² > 95%) para as outras regiões, pode-se 
observar que dobrando o esforço de amostragem em Alter-do-Chão, obtém-se um aumento de somente 7% (2 espécies) na lista de espécies amos-
tradas. E, o mesmo sendo feito para Cucuarana, Lago Verde e Ponta de Pedras, o aumento esperado é de 12% (4), 15% (4) e 9% (2), respectivamente 
(Figura 7).
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Concluindo, as curvas acumulativas de espécies nas savanas analisadas nas quatro áreas da região de Santarém obtiveram uma nítida estabi-
lização na riqueza de espécies, indicando que os levantamentos botânicos realizados foram suficientes para determinar a riqueza em cada uma das 
áreas amostradas.  

4.3.2. Florística
4.3.2.1. Região da Calha Norte
As cinco espécies das savanas mais importantes em relação à densidade, frequência e dominância relativas totalizam mais de 67% dos indiví-

duos amostrados (Anexo 2).
As espécies Curatella americana L. (Dilleniaceae) e Salvertia convallariodora A. St. Hill (Vochysiaceae) possuem maior densidade relativa e 

dominância relativa na savana de Alenquer. E, Qualea grandiflora Mart. (Vochysiaceae) e Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. (Malpighiaceae) foram as 
duas espécies com maiores densidades, frequência e dominância relativa na savana de Monte Alegre (Anexo 3).

As espécies Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson e Humiria balsamifera Aubl. possuem a menor densidade, dominância e frequência relati-
vas na savana de Alenquer. Enquanto que, as espécies Bauhinia umbonata e Rollinia exsucca (DC. ex Dunal) A. DC., são as espécies que possuem menor 
densidade, dominância e frequência relativas na savana de Monte Alegre (Anexo 2).

4.3.2.2. Região de Santarém
As cinco espécies das savanas de Santarém mais significantes em relação à densidade, frequência e dominância relativa totalizam mais de 60% 

dos indivíduos amostrados (tab. 4).
As espécies Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. (Malpighiaceae) e Salvertia convaliodora A. St. Hill (Vochysiaceae) possuem maior densidade e 

dominância relativas na savana de Alter-do-Chão, Cucuarana e Ponta de Pedras. As espécies Salvertia convaliodora A. St. Hill (Vochysiaceae) e Lafo-
ensia densiflora Pohl possuem maior densidade relativa na savana de Lago Verde. E, na savana de Lago Verde as duas espécies que possuem maior 
densidade relativa são: Salvertia convaliodora A. St. Hill (Vochysiaceae) e Lafoensia densiflora Pohl (Lythraceae) (Anexo 3).

 A espécie Curatella americana L., que em outras regiões se mostrou com elevada frequência, aqui, na região de Santarém foi registrada 
somente nas savanas de Lago Verde e Ponta de Pedras, nesta última, com a menor densidade, frequência e dominância relativas já registradas para 
o estado do Pará. (Anexo 3).

4.4. Região do sul do Pará
4.4.1. Amostragem da vegetação
A vegetação de savana amazônica localizada na região sul do Pará foi amostrada nos municípios de Conceição do Araguaia, Santa Maria das 

Barreiras e Floresta do Araguaia (Figura 8).
O número total de espécies amostradas nas três áreas amostradas foi de 92 espécies (Anexo 4). 
Em Conceição do Araguaia foram amostradas 71 espécies; em Santa Maria das Barreiras, 40 espécies; e, em Floresta do Araguaia, 66. Para a sa-

vana de Conceição da Araguaia o estimador Jackknife de 1ª ordem estimou uma riqueza de 90 espécies, ou seja, 79% do número de espécies estimado 
foram amostrados na área. Em Santa Maria das Barreiras, o estimador Jackknife estimou uma riqueza de 50 espécies, ou seja, foram amostrados 81% 
do número de espécies estimado. E, em Floresta do Araguaia, a estimativa foi de 88 espécies, evidenciando uma amostragem de 75% das espécies 
estimadas (Figura 9).

Através de um modelo logarítmico, com ajuste (r² > 95%), pode-se observar que, na savana de Conceição do Araguaia, dobrando o esforço de 
amostragem na região, obtém-se um aumento de somente 13% (11 espécies) na lista de espécies amostradas. Em Santa Maria das Barreiras esse 
aumento é de 17% (8 espécies), e em Floresta do Araguaia o aumento estimado foi de 12% ( 9 espécies) na lista de espécies amostradas (Figura 9).

Concluindo, as curvas acumulativas de espécies nas savanas analisadas nas três áreas da região do sul do Pará obtiveram uma nítida estabili-
zação na riqueza de espécies, indicando que os levantamentos botânicos realizados foram suficientes para determinar a riqueza em cada uma das 
áreas amostradas.  

4.4.2. Florística
As cinco espécies do cerrado do sul do estado mais significantes em relação à densidade, frequência e dominância relativa totalizam mais de 

50% dos indivíduos amostrados (Anexo 4).
Qualea retusa Spruce ex Warm. (Vochysiaceae) é a espécie que possui maior dominância e frequência relativas na Floresta do Araguaia e em 

Conceição do Araguaia, seguida de Connarus suberosus Planch. (Connaraceae) e Curatella americana L. (Dilleniaceae), respectivamente. E, na savana 
de Santa Maria das Barreiras a espécie que apresentou maior dominância e densidade relativa foi Vochysia rufa Mart. (Vochysiaceae) (Anexo 4).

 As espécies Cupania hirsuta Radlk. e Connarus fulvus Planch. são as espécies que apresentaram a menor densidade, dominância e frequên-
cia relativas na savana de Conceição do Araguaia. Na savana de Floresta de Araguaia, as espécies que apresentaram menor frequência, dominância 
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Figura 8 – Imagem de satélite mostrando a distribuição das savanas nos municípios do sul do Pará amostradas neste estudo.
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Figura 9 - Riqueza observada estimada de espécies obtida na região do sul do Pará. A – Conceição do Araguaia. 
B – Santa Maria das Barreiras. C – Floresta do Araguaia.
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e densidade relativas foram Maytenus guianensis Klotzsch e Diospyros hispida A. DC. E, as espécies Hymenaea courbaril L. e Neea sp. 1 foi as que 
apresentaram as menores estruturas (Anexo 5).   

4.5. Riqueza e diversidade de espécies entre regiões 
Houve diferença significativa na riqueza e diversidade de espécies entre as quatro regiões de amostragem (F[3,266]=62,6; p=0.0001) e 

(F[3,266]=82,9; p=0.0001), respectivamente (Figura 10).

 
Figura 10 – Média e desvio padrão da riqueza (A) e diversidade (B) de espécies entre as quatro regiões geográficas 
de savanas amostradas neste estudo (BT=Baixo Tocantins; CN= Calha Norte; SAN= Santarém e SUL= Sul do Pará) 

(letras diferentes mostram diferenças significativas).

A riqueza e diversidade de espécies foram significativamente menores na região do baixo Tocantins em comparação com as outras regiões. As 
regiões da Calha Norte e Santarém não foram diferentes entre si e a região Sul apresentou as maiores riqueza e diversidade de espécies em relação 
às outras regiões (Figura 10).

A menor riqueza e diversidade de espécies nas savanas do baixo Tocantins analisadas neste estudo podem estar associadas a dois fatores abió-
ticos. As parcelas desta região estão situadas entre 5 a 10 metros de altitude em relação ao nível do mar. Durante os meses de maior precipitação na 
área amostrada a influência do lençol freático é visível e as áreas ocupadas pelas savanas sofrem com inundações que podem chegar a profundidades 
de 30 a 50 cm de altura (Figura 11A). 

Barbosa et al. (2008) relata a existência de savanas no estado de Roraima associadas a depressões em solos hidromorficos onde a influência do 
lençol freático é bastante visível na estação chuvosa regional, provocando o alagamento de extensas áreas de savana na região.

Outro fator que pode limitar a riqueza e diversidade de espécies nas savanas do baixo Tocantins amostradas neste estudo é a pobreza de nu-
trientes do solo, pois os mesmos são hidromorficos arenosos (Figura 11B).
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Figura 11 – Foto mostrando a marca do nível da água durante a estação de chuva (A) e o solo hidromorfico sob 
areia branca (B) nas savanas do baixo Tocantins no estado do Pará.

 

As savanas amostradas nas regiões da Calha Norte e Santarém têm maior riqueza e diversidade de espécies quando comparadas à região do 
baixo Tocantins. Isto pode ser explicado por dois fatores. 

O primeiro fator é a maior altitude das parcelas amostradas nestas regiões, variando entre 20 a 50 metros de altitude em relação ao nível do 
mar, impedindo que sejam inundadas pelo lençol freático durante a estação de chuvas. O 2º fator são os solos argilosos que ocorrem nestas regiões, 
mais ricos em nutrientes, permitindo que espécies menos tolerantes a baixos níveis de nutrientes possam colonizar estas regiões. 

A maior riqueza e diversidade de espécies encontradas nas savanas da região Sul do estado em relação às outras três regiões geográficas amos-
tradas no estado do Pará estão provavelmente associadas a maior proximidade desta região a área nuclear das savanas do bioma Cerrado (Figura 12). 
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 Figura 12 – Localização das quatro regiões geográficas de savana amostradas no estado do Pará em relação aos biomas brasileiros (A) 
e a localização das áreas de savana amostradas na região sul do estado, mostrando sua proximidade em relação ao bioma cerrado (B).

4.6. Composição de espécies entre regiões 
Das 177 espécies encontradas nas quatro regiões geográficas amostradas neste estudo, a grande maioria 108 espécies (70,1%) é exclusiva a 

apenas uma das regiões analisadas.  Destas, 23 espécies são exclusivas da Calha Norte (21,3%); 7 espécies (6,5%) são exclusivas de Santarém; 22 
espécies (20,4%), do Baixo Tocantins e 56 espécies (51,9%), são exclusivas do sul do Pará. Somente nove espécies (5,8%) foram encontradas nas 
quatro regiões geográficas nas savanas inventariadas neste estudo (Anexo 5).

As espécies que possuem maior frequência média são justamente as que se encontram presentes em todas as savanas estudadas, são elas: 
Anacardium occidentale L., Bowdichia virgilioides Kunth, Byrsonima coccolobifolia Kunth, B. crassifolia (L.) Kunth, Curatella americana L., Pouteria rami-
flora (Mart.) Radlk., Salvertia convallariodora A. St. Hill, Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville e Tabebuia serratofolia (Mart.) Bureau (Anexo 5).

A lista de espécies deste estudo corrobora com os estudos de Takeuchi (1960) e de Miranda e Carneiro Filho (1994), os quais também citam 
Curatella americana L. e Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. como sendo as espécies mais comuns nas savanas amazônicas. 

Pires (1973) também cita em seu trabalho sobre os tipos vegetacionais da Amazônia a espécie Salvertia convallariodora A. St. Hill. No entanto, 
cita outras espécies como sendo as mais comuns dentro de savanas amazônicas: Qualea grandiflora Mart., Hancornia speciosa Gomes, Byrsonima 
verbascifolia (L.) DC. e Palicourea rigida Kunth.

Mas, neste estudo Hancornia speciosa Gomes e Palicourea rigida Kunth foram registradas somente na região sul do estado e com frequência 
relativa de 0,59 e 1,82, respectivamente, e Qualea grandiflora Mart. e Byrsonima verbascifolia (L.) DC. não foram registradas para a savana da região 
do Baixo Tocantins e Santarém, respectivamente.

A grande quantidade de espécies exclusivas a uma das regiões geográficas amostradas neste estudo pode ser facilmente observada em um 
dendrograma de similaridade (cluster analysis), onde é determinada uma nítida separação das regiões geográficas as savanas deste estudo em rela-
ção à composição de espécies (Figura 13). 

O primeiro grupo é formado pelas parcelas amostradas ao norte e ao sul do rio Amazonas, denominadas neste estudo, como Calha Norte e 
Santarém. Miranda et al. (2003) em um estudo comparando a similaridade de espécies em algumas savanas na Amazônia também encontrou uma 
maior similaridade de espécies entre estas regiões (Figura 13).

O 2º grupo é formado pela região do Baixo Tocantins e o 3º grupo pela região do Sul do Pará (Figura 13) 
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Figura 13 – Dendrograma da similaridade de espécies nas quatro regiões geográficas de savana amostradas neste estudo.

Figura 14 – Mapa de gestão do Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do estado do Para, mostrando 
a localização das novas áreas protegidas propostas neste estudo que contemplam as savanas do baixo Tocantins.

 

As regiões do Sul do Pará e, principalmente, a região do baixo rio Tocantins são bem distintas das demais. A região sul é representada pela 
continuidade das savanas do bioma cerrado, sendo o limite mais ao norte do bioma. 

A região do baixo rio Tocantins é a mais distinta de todas as regiões amostradas neste estudo. Dois fatores podem contribuir para explicar a 
grande diferença na composição de espécies desta região em relação às demais. 

Primeiro, é o alagamento periódico desta região pelas cheias sazonais do rio Tocantins que limita a composição de espécies que tem capacidade 
para suportar os períodos de falta de oxigênio (hipoxia) ao nível das raízes durante os períodos de enchente (WORBES, 1985). Segundo, o tipo de solo 
representado por areia branca, diferente dos solos argilosos que compõem as outras três regiões geográficas de savanas amostradas neste estudo.

Os resultados deste estudo têm implicações importantes para a conservação da flora das savanas no estado do Pará, pois indica que apesar 
de algumas espécies serem comuns a savanas amostradas, a grande maioria tem distribuição restrita. Desta forma, a única maneira de promover a 
conservação da flora do cerrado no estado do Pará e dispor de um conjunto de unidades de conservação que protejam o conjunto de espécies que 
formam o mosaico de savanas.

 Este estudo propõe a criação de novas unidades de conservação para a proteção das savanas situadas nas regiões do baixo Tocantins e no 
Sul do Pará. Estas propostas foram aprovadas no novo mapa de gestão territorial do estado do Pará no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico 
da Zona Leste e Calha Norte (Figuras 14 e 15).

ZEE Volume 2.indd   84 06/12/2010   18:02:39



85Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

Figura 15 – Mapa de gestão do Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do estado do Para, mostrando 
a localização das novas áreas protegidas propostas neste estudo que contemplam as savanas da região Sul do estado.

 

CONCLUSÕES 
Há diferença significativa da riqueza e diversidade de espécies entre as regiões geográficas de savana amostradas neste estudo.
As regiões amostradas no baixo Tocantins e no sul do Pará são bastante distintas das regiões ao norte (calha norte) e sul (Santarém) do rio 

Amazonas.
A baixa complementaridade das savanas amostradas em relação a composição de espécies, mostra a importância de traçar estratégias distan-

tas de conservação em cada uma das regiões geográficas.
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ANEXOS

 

Anexo 1 – Lista de espécies amostradas nas savanas do baixo Tocantins no estado do Pará 
em relação à densidade relativa (DR), Frequência relativa (FR) e DoR (Dominância Relativa).
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Anexo 2 - Lista de espécies amostradas nas savanas da região da Calha Norte no estado do Pará 
em relação à densidade relativa (DR), Frequência relativa (FR) e DoR (Dominância Relativa).
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Anexo 3 – Lista de espécies amostradas nas savanas da região da Calha Norte no estado do Pará
em relação à densidade relativa (DR), Frequência relativa (FR) e DoR (Dominância Relativa).
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Anexo 4 – Lista de espécies amostradas nas savanas da região do sul do Pará em relação 
à densidade relativa (DR), Frequência relativa (FR) e DoR (Dominância Relativa).
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Anexo 5 – Lista da freqüência relativa de espécies presentes por região savânica analisada.
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Continuação Anexo 5

 112 

Negrito = espécies que são exclusivas de apenas uma região savânica analisada do estado do Pará, Brasil.

* Espécies que estão presentes em todas as regiões savânicas analisadas do estado do Pará, Brasil.
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1 – INTRODUÇÃO

Desde o final da década de 70, ainda no século passado, até os dias de hoje, o Estado do Pará vem passando por um intenso processo de subs-
tituição da cobertura florestal nativa por um diversificado mosaico de uso da terra, impulsionado por políticas públicas que valorizavam o desflores-
tamento como forma de garantir a posse e a soberania do território. Estas mesmas políticas são, atualmente, responsáveis pela desorganização do 
espaço, com propriedades apresentando baixo retorno econômico e grande problemas sócio-ambientais.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) o Estado do Pará apresentou no ano de 2008, 239.101 km2 de áreas 
alteradas, o que representa aproximadamente 19% da área total do Estado. Para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o tama-
nho das áreas desflorestadas, atualmente, é suficiente para o desenvolvimento de sistemas de elevada produtividade, com rentabilidade econômica, 
ambientalmente integrados e rotacionados (integração floresta–lavoura–pecuária–agroenergia). 

No entanto, para elaboração de uma proposta concreta de re-construção do espaço paraense, é necessária à elaboração de políticas de orde-
namento e desenvolvimento baseadas na realidade local, que enxergue e compreenda a diversidade sócio-cultural e esteja em consonância com os 
potenciais e limitações naturais de cada região. Ao mesmo tempo, necessita de uma ação estratégica para que o conjunto de riscos e ameaças seja 
enfrentado a tempo e com assertividade.

Dessa forma, a execução do Zoneamento Ecológico-Econômico representa um instrumento estratégico de planejamento regional e gestão 
territorial, envolvendo estudos sobre o meio ambiente, os recursos naturais e as relações entre a sociedade e a natureza, que servem como subsídio 
para negociações democráticas entre órgãos governamentais, o setor privado e a sociedade civil, sobre um conjunto de políticas públicas voltadas 
para o Desenvolvimento Sustentável. Em sua metodologia são utilizados diagnósticos temáticos, objetivando o conhecimento das potencialidades e 
fragilidades naturais do ambiente, bem como, do nível de desenvolvimento socioeconômico da população.

Neste contexto, o mapeamento do Uso e Cobertura da Terra, um dos produtos que norteiam à construção do Mapa de Vulnerabilidade Natural 
a Erosão, representa a forma de ocupação e utilização do espaço pela sociedade, permitindo detectar e avaliar riscos ambientais, contestar barreiras 
técnicas, subsidiar a mitigação de riscos ambientais e a formulação de políticas públicas com base em informações atualizadas.

2 – MATERIAL E MÉTODO

2.1. Imagens TM/ Landsat e Material Cartográfico
Para o mapeamento da Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará, foram utilizados vinte e nove imagens de satélite TM-Landsat, ano 2008, 

composição colorida 3B4G5R. O sensoriamento remoto como primeira fonte de informação, foi complementado com trabalhos de campo e literatura 
disponível.

Com base na relação entre posicionamento geográfico da área de estudo e o mapa de localização das imagens TM-Landsat (Figura 1), foi defi-
nido um total de 34 imagens, cujas Órbitas/Ponto correspondem ao Sistema Internacional de Referência – WRS.

Na seleção das datas de passagem das imagens mais recentes disponíveis para a realização deste trabalho, levou-se em consideração que as 
mesmas apresentassem a menor taxa de cobertura de nuvens, melhores condições de visibilidade e qualidade de gravação dos dados. No tocante as 
bandas espectrais, foram selecionadas aquelas referentes às faixas do vermelho (TM 3), infravermelho próximo (TM 4) e infravermelho médio (TM 5), 
as quais vêm sendo utilizadas para classificação de uso e cobertura da terra.

2.2. Georreferenciamento de imagens
As imagens de sensores remotos são sujeitas a uma série de distorções espaciais, não possuindo precisão cartográfica quanto ao posicionamen-

to dos objetos, superfícies ou fenômenos nela apresentados. Assim, torna-se necessário aplicar correções de modo a reorganizar os pixels da imagem 
de interesse em relação a um determinado sistema de projeção cartográfica.
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Segundo Richards e Jia (1998), a uniformidade é obtida a partir da reorganização dos pixels, tomando como referência o sistema de projeção 
cartográfica de uma carta ou mapa da mesma área imageada, Para os mesmos autores, através de tal processo, denominado georreferenciamento, 
os pixels são individualizados em termos de coordenadas geográficas e não apenas no sistema de linhas e colunas.

Considerando esses aspectos, foi realizado o georreferenciamento das imagens selecionadas. A partir da base de imagens Landsat já georrefe-
renciadas pelo processo de alta precisão (MrSID), foram obtidos pontos de controle no terreno. Buscou-se que tais pontos representassem entidades 
facilmente identificáveis tanto na imagem como na base cartográfica de referência, além de não sofrerem mudanças com o passar do tempo (p. ex. 
cruzamento de estradas). Os pontos de controle coletados serviram como elementos de uma equação de mapeamento, que gerando uma matriz de 
reamostragem, possibilitou a obtenção da imagem de saída já georreferenciada.

Vale ressaltar, ainda, que na execução deste processamento, optou-se pelo método de interpolação do tipo vizinho mais próximo, fundamen-
talmente por não alterar os níveis de cinza da imagem de saída, o que é desejável para processamentos posteriores (Davison, 1986). Na etapa de 
georreferenciamento, foi também observado que o índice de precisão do mesmo ficasse dentro dos limites de precisão cartográfica, ou seja, superior 
a 0,2 mm da escala do produto cartográfico tomado como referência.

2.3. Trabalho de campo
As atividades de campo envolveram, simultaneamente, o reconhecimento e a caracterização das feições de uso e cobertura da terra presentes 

na área de estudo. A escolha das áreas a serem amostradas foi feita de modo aleatório, considerando que tivessem uma distribuição espacial homo-
gênea dentro de cada uma das sub-regiões, contemplando os diferentes ambientes fitoecológicos e formas de uso e cobertura da terra.

O reconhecimento e a caracterização do uso da terra da área, foram efetuados através da correlação entre as feições espectrais presentes nas 
imagens selecionadas, com os padrões de uso da terra observados no campo. Para isto, foram concebidos produtos em papel na escala 1:250.000 
das áreas amostrais, considerando a composição colorida (3B4G5R), realçada a partir da técnica de ampliação linear de contraste, bem como, os seus 
respectivos produtos temáticos. 

Os padrões de interesse foram rotulados diretamente nas imagens, de modo a corresponder à verdade terrestre, sendo ainda coletados alguns 
pontos de controle com o auxílio de um GPS. Salienta-se que devido à data de passagem das imagens 2008 e o trabalho de campo ter sido conduzido 
entre os meses de abril e maio do ano seguinte, a tarefa de correlacionar as feições definidas nas imagens com os padrões observados no campo, foi 
bastante facilitada.

Fig. 1 – Articulação das imagens TM-Landsat utilizadas no mapeamento da Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará
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Assim, foi possível estabelecer, com precisão, os diversos padrões tonais, formas e textura exibidas por cada uma das classes de uso da terra, 
consideradas a partir da consolidação da legenda temática estabelecida para a área de estudo.

2.4. Definição da Legenda Temática
No mapeamento PROBIO, ano base 2002, foram interpretadas imagens TM Landsat para mapeamento da vegetação e uso da terra de toda 

Amazônia brasileira. Este mapeamento, disponível no site do Ministério do Meio-Ambiente (MMA), foi sobreposto às imagens 2008 para atualização 
dos polígonos das diversas classes de uso e cobertura da terra. O mesmo foi utilizado como referência para elaboração da Legenda Temática do Ma-
peamento do Uso e Cobertura da Terra da Calha Norte e Leste do Pará.

A legenda do projeto PROBIO foi analisada e ajustada de acordo com as atuais normas estabelecidas para o mapeamento de cobertura e uso 
da terra do IBGE.

A atualização dos polígonos foi realizada utilizando o software ArcGis 9.3. Na delimitação das unidades de mapeamento levou-se em conta que 
a noção de homogeneidade e heterogeneidade é indissociável, o que significa que existe diversidade dentro das unidades consideradas homogêneas.

Em função da complexidade do mosaico de diversos tipos de cobertura e uso da terra, foi aplicado o procedimento de análise visual das ima-
gens, utilizando-se como referência as operações de “merge” diretamente na tela, obedecendo aos padrões de forma, textura, cor e contexto. Este 
procedimento teve como objetivo promover a manutenção das informações originais referentes às formações naturais do mapeamento PROBIO.

Finalmente, após o processo de edição foi adicionado o mapeamento da vegetação secundária realizado pelo INPE, propiciando um maior 
detalhamento ao produto na medida em que reduziu o número de associação de classes temáticas. 

3 – RESULTADOS

3.1 – Legenda
A legenda temática foi adaptada do Manual de Mapeamento do Uso e Cobertura do IBGE. Em princípio foram definidas seis grandes categorias, 

as quais foram subdivididas e hierarquizadas, cada uma compreendendo uma ou mais unidades de mapeamento na escala de mapeamento regional 
de 1:250.000, resultando na legenda apresentada (Tabela 1).

De acordo com a Tabela 1, no Nível I foram definidas seis classes, as quais correspondem sempre à classe de maior ocorrência de uso e cobertura 
da terra no Estado do Pará. O Nível II traduz uma discriminação mais acurada da cobertura e uso. Neste nível foram definidas quinze classes corres-
pondentes ao Nível I. No Nível II, nem todas as categorias puderam ser interpretadas com igual confiabilidade a partir de dados de sensores remotos, 
sendo necessário o uso de dados complementares e observações de campo.

TABELA 1. Legenda temática de Uso e Cobertura da Terra da Calha Norte e Leste do Estado do Pará.
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3.2 – Descrições da Legenda

Nível I: Áreas antrópicas agrícolas - Compreendem as áreas que se encontram ocupadas com culturas agrícolas (temporárias ou permanen-
tes), pastagens e silvicultura (reflorestamentos). Corresponde às extensões de terra utilizadas para a produção de carnes, leite, plantios e em processo 
de regeneração natural, como as áreas de vegetação secundária, devido à sua utilização pelos diversos sistemas produtivos da região.

Nível II:  Agricultura: Em virtude das diferentes taxas de exposição do terreno nas imagens de satélite, esta classe foi associada à cor verme-
lha e polígonos de contornos bem definidos que indicam a fase do preparo do solo e lavouras recém plantadas (Figura 2). 

Fig. 2. – Área de agricultura nas imagens TM Landsat.

 

Nessa classe também foi associada à cor amarela, como indicativo do desenvolvimento da fitomassa, além do verde-claro em função do pleno 
desenvolvimento da vegetação ou ainda, na cor rosa definindo a fase de senescência e colheita. Compreende uma faixa espectral que inclui diferentes 
estágios de desenvolvimento das culturas, assim, com as diversas práticas de manejo empregadas.

Agricultura em áreas campestres: Referentes às áreas relacionadas com a agricultura de pequeno porte e baixa diversificação dos produtos 
cultivados. Confundem-se com as savanas da região onde se localizam, apresentando-se espectralmente nas imagens, em tons de vermelho-escuro, 
com boa definição dos polígonos, se contrapondo a formação característica principal das áreas campestres, as quais nesta estão associadas, que é 
de irregularidade em suas bordas. Esta classe também é representada pela ocorrência de plantios agrícola monocultores de ciclos longos e curtos 
(dendê, soja, citros, entre outros). (Figura 3).

 Fig.3. – Área de agricultura de ciclo longo (monocultivo).
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Agropecuária: É representada por uma associação de diversas modalidades de uso da terra. Devido à escala de trabalho, não é possível uma discri-
minação entre seus componentes. Nesta classe, a agricultura tradicional é realizada de forma simultânea ao subsistema de pastagens para criação 
extensiva de gado tanto em áreas de várzeas quanto de terra firme. Relacionada, normalmente, às áreas de assentamento da reforma agrária, esta 
classe ocorre, ainda, em antigas regiões de ocupação espontânea, caracterizada pelo predomínio da agricultura familiar, acrescida de uma pecuária 
de subsistência (Figura 4).

Pecuária: Área de atividade exclusiva de criação de gado em regime extensivo, encontrada em todas as regiões, porém, se apresentando mais evi-
dente nas regiões sudeste e sul do Estado do Pará. Nas imagens analisadas, esta classe é caracterizada por grandes extensões de terra em formato 
geométrico definido, apresentando comportamento espectral variável devido aos diferentes níveis de manejo empregados. Desta forma, apresenta 
desde respostas espectrais com maior influência do solo, pastagens limpas, áreas com mosaico de cores em função do desenvolvimento de invasoras, 
pasto sujo (Figura 5).

Fig. 4 – Agropecuária

 

Fig. 5. Pecuária (área de pastagem)
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Pecuária em áreas campestres: Esta classe foi associada aos polígonos regulares nas áreas originalmente cobertas por formações campestres, 
com variações da cor vermelha, baixa taxa de cobertura do solo, elevando a resposta espectral do mesmo, indicando um tipo de manejo mais intenso 
das áreas de pastagem (Figura 6).

Vegetação secundária: Classe que abrange a regeneração natural, advinda de processos antrópicos que causaram corte raso da floresta. Obser-
vada em diferentes níveis sucessionais, as Capoeiras surgem após o abandono de áreas utilizadas para agricultura, além das técnicas inadequadas 
de manejo de pastagens, que propiciam a degradação do mesmo, através de invasão de plantas pioneiras. Embora, em alguns casos, apresentem 
características espectrais semelhantes às áreas de floresta, quando observadas através de imagens de satélite, a vegetação secundária apresenta 
composição florística diferenciada e diversos níveis de desenvolvimento (Figura 7).

Fig. 6. Pecuária em áreas campestres
 

FIg. 7. Vegetação secundária (capoeiras)
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Nível I: Áreas antrópicas não agrícolas - Engloba as áreas urbanizadas e as áreas de exploração mineral. Refere-se às áreas que sofreram a reti-
rada da cobertura vegetal natural devido aos processos de ocupação humana, exploração de recursos minerais e florestais. As áreas antrópicas não 
agrícolas são representadas por todas as atividades transformadoras da paisagem, porém, sem finalidade de produção de alimentos.

Nível II: Áreas de Mineração: Abrangem os processos, atividades e indústrias, cujo objetivo é a extracção de substâncias minerais a partir de 
depósitos ou massas minerais. Podem incluir-se aqui a exploração de petróleo e gás natural e até de água. Nas imagens de satélite (Figura 8), esta 
classe corresponde ao solo exposto acompanhado da rede de drenagem existente, onde se encontram representadas, todas as atividades minerais 
encontradas dentro do limite do projeto (extração artesanal ou industrial de minérios).

Fig. 8 – Área de mineração industrial
 

Áreas Urbanas: Compreende cidades e vilas, além de áreas ocupadas por complexos administrativos, industriais e comerciais, que podem se en-
contrar isolados do núcleo urbano central. Contempla a área edificada, que não coincide, obrigatoriamente, com o perímetro urbano definido por 
prefeituras municipais. Nas imagens analisadas (Figura 9), esta classe é constituída por formas irregulares na cor rosa, sendo bem particularizada 
na sua forma e traçado, devido à presença de aviamentos. Os núcleos e localidades urbanizadas que não foram contemplados a partir das respostas 
espectrais das imagens, estão representados nas informações temáticas delineadas por cartas trabalhadas.
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Exploração florestal: Áreas sob impacto da exploração seletiva de madeira. São caracterizadas nas imagens de satélite por aberturas no interior da 
floresta. Estas aberturas são de tamanho variável, porém, apresentando padrão espacial geométrico definido (Figura 10).

 
Fig. 10 – Exploração florestal

Fig. 9 – Área Urbana
 

 Nível I: Áreas florestais - Esta classe é representada tanto por todas as formações naturais da floresta, como áreas utilizadas para replantio de 
espécies florestais para os diversos usos.
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Nível II:

Floresta: Corresponde às áreas onde predominam as Florestas Ombrófilas Densa e Aberta (Figura 11), com árvores de grande e médio porte 
(Freitas, 2004). Sua característica ecológica principal reside nos ambientes ombrófilos que marcam muito bem a “região” florística florestal (IBGE, 
1992).

Reflorestamento: Corresponde à implantação de florestas em áreas naturalmente florestais que, por ação antrópica ou natural, perderam 
suas características originais (Figura 12). São áreas caracterizadas pelo plantio de árvores como o Pinus spp, Eucalipto spp e Teca (Tectona grandis).

 Fig. 11 – Floresta

 

Fig. 12. Reflorestamento
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Nível I: Áreas campestres - Nome dado às formações vegetais de campo. São áreas constituídas predominantemente por gramíneas, apare-
cem em manchas esparsas, em solos mais pobres. Formados por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos, ocupam áreas descontínuas e possuem 
características diversas. São classificadas em dois grupos: um conjunto mais expressivo constituído por formações pioneiras (campos inundáveis), 
desenvolvidas de modo geral sob influência fluvial e marinha, com grande aporte sedimentar do rio Amazonas. Geograficamente, menos expressivo 
é o grupo das Savanas - campos naturais em geral não inundáveis, que se estendem entre as formações florestais ombrófilas densas de terra firme e 
as formações pioneiras, já referidas.

Nível II: Áreas campestres: Na Amazônia se referem às formações rasteiras e podem ser encontradas em diversas áreas do estado do Pará 
(Figura 13), como por exemplo, em ambientes de clima estacional, com, aproximadamente, seis meses de estiagem, apesar de poderem ocorrer em 
climas menos secos. Esta classe corresponde ao revestimento de variadas formas de relevo. Nesta formação, o uso da terra está representado prin-
cipalmente pela pecuária. Verificam-se indicativos de especulação fundiária, como no sul do Pará, ou seja, em locais de larga produção da pecuária. 
O comportamento espectral desta classe, na composição empregada R5G4B3, é caracterizado pela predominância da resposta dos solos em relação 
à da vegetação, devido ao baixo índice de área foliar. Devido a estas peculiaridades, tal formação apresenta-se em tons de vermelho e sob manchas 
irregulares, muitas vezes como encraves em ambientes tipicamente florestais.

Uso não identificado em áreas campestres: Áreas onde os tipos de Uso e Cobertura não foram identificados em função da escala utilizada 
ou dificuldade de acesso.

Fig. 13 – Área campestre

 

Nível I: Massa d´água -  São os corpos d´água.

Nível II:

Água: Rios, igarapés, lagos, represas, etc. Dentro da classificação de imagens adotada, a massa de água se apresenta em tons azuis, com sua delimi-
tação respaldada pela base cartográfica adotada.
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Nível I: OUTROS 

Nível II:

Áreas Indiscriminadas: Esta última classe refere-se às áreas onde não foi possível definir o tipo de antropismo existente, geralmente em 
função da dificuldade de acesso para esclarecimento do padrão. 

De posse dos cruzamentos e da legenda temática, foi confeccionado o mapa de áreas potenciais de cobertura e uso. Nesta fase do ZEE, a clas-
sificação é muito mais qualitativa do que quantitativa, ou seja, em função da escala, tem-se uma visão do potencial da área, que pode ser ou não 
comprovado com estudos mais detalhados. 

3.3 – Quantificação
A quantificação das áreas das classes, por nível de informação inseridas na Tabela 2 (ANEXOS), foi realizada visando fornecer informações 

detalhadas sobre os municípios envolvidos no ZEE, embora a escala trabalhada (1:250.000) não seja recomendada para este tipo de análise. Esta 
informação, no entanto, possibilita ao tomador de decisão realizar um planejamento baseado em dados atuais e representativos dos principais tipos 
de cobertura da terra e sistemas produtivos.

4 – CONCLUSÃO

O mapeamento do Uso e Cobertura da Terra da Calha Norte e Leste do Estado do Pará na escala de 1:250.000, permitiu observar como referen-
cial técnico os impactos sobre os recursos naturais, assim como, as potencialidades ambientais. O mesmo mostrou-se como um instrumento de valor 
espacial, uma vez que ressalta uma visão macrorregional das atividades produtivas, oferecendo parâmetros para o planejamento regional, levando 
às seguintes conclusões:

As paisagens das regiões Calha Norte e Leste do Estado do Pará representam uma grande diversidade nos tipos de uso e cobertura da terra, 
reflexo da ausência de políticas públicas voltadas para uma ocupação ordenada.

Dentre a identificação e a quantificação do mapeamento de uso e cobertura da terra na legenda consolidada (nível I), observou-se que as áreas 
Florestais predominam com um percentual de 40,95%, seguida da classe Áreas Antrópicas Agrícolas, com 26,78% da área total ocupada que foi de 
737.339,72 Km2 (Tabela 2).

Ao analisarmos a tabela 2, que apresenta a quantificação do uso da terra para o nível II da legenda, podemos observar a composição das áreas 
antrópicas agrícolas. Considerando o total da área trabalhada, destaca-se o elevado percentual de área ocupada pela classe pecuária (13,96%), po-
rém a mesma classe chega a ocupar 51,1% considerando somente o total da área desflorestada na Zona Leste e Calha Norte (Tabela 3).

Podemos observar, ainda, nas tabelas 2 e 3 o expressivo valor das áreas de vegetação secundária. Considerando apenas as áreas antropizadas, 

 

Tabela 1 – Quantificação do Uso da Terra na Legenda Nível I
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Tabela 2 – Quantificação do Uso da Terra na Legenda Nível II

Tabela 3 – Composição da classe Áreas Antrópicas Agrícolas

 
foram mapeados 51.068,12 Km2 de capoeiras (25,45%) em diversos níveis de desenvolvimento. Este valor corrobora os dados apresentados por 
Almeida (2008). Parte destas áreas, de acordo com dados de pesquisas, poderia ser reincorporada aos sistemas produtivos, adotando elevado nível 
tecnológico, aumentando a produtividade sem a necessidade de derrubada de novas áreas florestais.

Destaca-se ainda a presença de 39.277,00 km2 da classe Agropecuária (19,5% da área antropizada) o que representa, basicamente, a ocupação 
da agricultura familiar na área trabalhada.

Esses resultados indicam a necessidade de estudos detalhados, em escala compatível com as atividades produtivas a serem desenvolvidas em 
áreas prioritárias e/ou emergenciais, que possam nortear as discussões e fornecer subsídios para o planejamento do uso sustentável.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os processos e as relações subjacentes que se estabelecem entre as atividades humanas e a natureza, se refletem nas condições e chances de 

manter ou não os sistemas produtivos, dentro de um complexo contexto socioeconômico, político e ecológico.
Nesse sentido, sistemas de produção estratégicos como o aproveitamento de áreas degradadas para o desenvolvimento de sistemas produtivos 

integrados e rotacionados, certamente, contribuirão para diminuir os riscos ambientais, uma vez que os mesmos são relevantes para a preservação 
da floresta e de grande impacto no desenvolvimento social do Estado.

A economia do setor primário proveniente de áreas desmatadas, seguida por critérios de adaptabilidade ambiental, tradição cultural e oportu-
nidades de mercado, podem aumentar a eficiência econômica das áreas de estudo.

Neste contexto, as ações estratégicas para fortalecimento da cadeia produtiva, estruturando serviços de apoio como escoamento, assistência 
técnica, acesso ao crédito, fomento, capacitação, incentivos fiscais, visando à produção de orgânicos orientados a mercados específicos, podem am-
pliar a integração inter e intra-regional de negócios.
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ANEXOS
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1 – INTRODUÇÃO

As preocupações ambientais decorrentes do processo de ocupação da terra na Amazônia brasileira oriundas, principalmente, de atividades 
como formação de pastagens e agricultura devem-se, sobretudo, à velocidade e à intensidade com que vêm sendo implementadas, acarretando alte-
rações ambientais significativas nas áreas mais críticas. O panorama que atualmente se encontra na Amazônia foi desencadeado com a mudança no 
quadro político após o ano de 1964, onde o governo militar, baseado na doutrina de segurança nacional, assumiu como meta maior a implantação de 
um projeto de modernização, implicando em mudanças socioeconômicas substanciais no País. A região recebeu, então, atenção especial por parte do 
Estado, sofrendo uma intervenção sistemática em seu espaço territorial, que foi viabilizada a partir de 1966 com a criação de estruturas institucionais 
de apoio às estratégias de ocupação.

Com o fornecimento das bases iniciais para a chamada integração nacional, econômica e espacial, foram construídos grandes eixos viários de 
penetração na Amazônia, com influência direta no Estado do Pará. Inicialmente com a Belém-Brasília (BR-010) ainda na década de 60, seguida de 
dois outros a partir de 1970: as rodovias Cuiabá-Santarém (BR-163) e Transamazônica (BR-230). Em paralelo ao plano viário, foi implementado um 
programa de distribuição de terras, sendo beneficiados, preferencialmente, grupos empresariais com interesse principal na criação de gado, que 
adquiriram grandes extensões de terras, geralmente próximas às estradas recém-implantadas. Foi concebido, ainda, um plano de colonização com a 
instalação de agrovilas e de assentamentos dirigidos que atraíram numerosos contingentes de migrantes para a região.

Como grande elemento modificador da paisagem, a expansão das atividades agropecuárias na região é bastante discutida atualmente, tanto 
pela dificuldade de sua sustentabilidade, como pela preocupação mundial com a destruição da floresta em questão, considerada importante na 
conservação dos solos, no abrigo de recursos genéticos pouco conhecidos e no controle do clima global.

Os impactos do acelerado processo de desmatamento no Brasil, associado à ocupação da região amazônica, sobretudo, para a prática de ativi-
dades agropecuárias relacionadas à produção de carne e de grãos têm, desde a década de 80, ocupado um expressivo espaço nos debates nacionais e 
internacionais sobre questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e, mais recentemente, sobre as mudanças climáticas globais.

Desta forma, o mapeamento e caracterização dos solos das áreas alteradas do Estado do Pará, aliada a sua aptidão agrosilvipastoril, tornam-se 
ferramentas fundamentais para o planejamento de ocupação e readequação das atividades produtivas no Estado do Pará. A partir de tais informa-
ções, o Estado poderá implementar ações de desenvolvimento de acordo com o potencial natural dos solos assim como propor ações de recuperação 
e preservação em regiões insustentáveis para o desenvolvimento do agronegócio.

2 – ÁREA DE ESTUDO

O trabalho de mapeamento de solos e aptidão agosilvipastoril faz parte do projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha 
Norte do Estado do Pará. Fazem parte deste levantamento 126 municípios localizados na porção Leste e na Região da Calha Norte do Estado do Pará 
(Figura 1), totalizando 183.736,47 km2.

 

3 – MÉTODO

3.1 - Confecção dos mapas preliminares de solos
Os mapas preliminares de solos que serviram de base para o trabalho de campo foram confeccionados a partir dos dados de pesquisas já exis-

tentes fornecidos pelo IBGE na escala 1: 250.000.
Para melhorar o nível de detalhamento dos mapas foram feitos ajustes nos limites das unidades de mapeamento através da interpretação de 

imagens do radar Shutle Radar Topographic Mission-SRTM da América do Sul. Também foram utilizadas imagens coloridas dos satélites Landsat5 TM 
e Landsat ETM+, órbita/ponto 225/062, 225/063, 226/061, 226/062, 226/063, 226/066, 226/067, 227/061, 227/062, 227/063, 227/064, 227/065, 
227/066, 228/061, 228/062, 228/063, 228/064, 228/065, 228/066, 229/063, 229/064 e 229/065, todas do ano de 2007.

Nas áreas onde já existem estudos mais detalhados, nível municipal, na escala 1:100.000, o mapa preliminar na escala 1:250.000 foi enriqueci-
do com a inclusão de outras unidades de mapeamento, compatibilizando-se as escalas de acordo com a mobilidade de mapeamento “reconhecimen-
to de média intensidade”, admitindo-se que áreas muito pequenas possam ser inseridas como “inclusões” na legenda do mapa final. Dessa forma, 
estudos como os de Valente et al. (1999 e 2001); Silva et al. (2002 e 2005); SUDAM (1988); Rodrigues et al. (2003 e 2004); e Santos et al. (1999 e 
2003), dentre outros, foram utilizados com esta finalidade.
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Fig. 1 – Localização das áreas trabalhadas no ZEE Calha Norte e Zona Leste

3.2 - Trabalho de campo
Inicialmente foi feito um reconhecimento geral da área, selecionando-se setores de acordo com os padrões fisiográficos identificados nas 

imagens obtidas por sensoriamento utilizadas para interpretação. Ao longo do caminhamento foram realizadas prospecções com trado para classi-
ficação taxonômica preliminar dos solos, localizando-se os pontos de amostragem com auxílio de GPS. Esta etapa do trabalho revestiu-se de muita 
importância, pois serviram para aferição da composição da legenda preliminar de solos e dos limites das unidades de mapeamento.

Posteriormente, efetuou-se a abertura de trincheiras, em áreas representativas, devidamente selecionadas na fase inicial do trabalho, para 
caracterização morfológica dos solos e coleta de amostras para análises em laboratório. Em alguns casos, esses estudos foram também, realizados 
em barrancos localizados ao longo das rodovias para agilização dos trabalhos. As descrições completas dos solos foram feitas de acordo com o Manual 
de Descrição e Coleta de Solos no Campo (Lemos & Santos,1982).

Durante todos os percursos foram feitas observações e localização sobre o uso atual da terra que é uma informação importante para auxiliar 
na definição das classes de aptidão agrícola.

3.3 - Análises de laboratório
As análises de laboratório foram realizadas no Instituto Campineiro de análise de Solos e Adubo (ICASA) e nos laboratórios da Embrapa Solos e 

Embrapa Amazônia Oriental, de acordo com a metodologia preconizada para levantamento pedológico (Embrapa, 1997).

3.4 - Interpretação dos resultados analíticos e classificação taxonômica dos solos
Na caracterização e classificação taxonômica de solos foram interpretados todos os resultados analíticos de natureza física e química consi-

derados como critérios e atributos diagnósticos para distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento, associando-se a isso as 
características fisiográficas dos terrenos (Embrapa, 2006 & IBGE, 2007). Estes critérios possibilitaram a diferenciação de vários níveis de classes para 
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efeito de distribuição espacial das unidades de mapeamento, conforme mostrado no mapa de solos e na legenda de classificação taxonômica. Além 
disso, também evidenciaram as características e propriedades dos solos que possuem significados práticos de modo a permitir a interpretação e 
avaliação de suas potencialidades e limitações para utilização em atividades agropecuárias.

Para descrição dos grupamentos de solos consideraram-se os principais critérios e atributos diagnósticos o que possibilitou apresentar uma 
conceituação central resumida dos principais solos que ocorrem na região mapeada.

Para distinção dos solos quantos a saturação por bases (V%) considerou-se os critérios do Sistema Brasileiro de classificação de Solos (Embrapa, 
2001) que estabelece o seguinte:

• Solos hiperdistróficos possuem saturação por bases < 35% ;
• Solos mesodistróficos possuem saturação por bases ≥ 35% e ≤ 50% ;
• Solos mesoeutróficos possuem saturação por bases ≥ 50% e ≤ 75% ;
• Solos hipereutróficos possuem saturação por bases ≥ 75%.

3.5 - Confecção dos mapas finais de solos e aptidão agrícola das terras
Os mapas finais de solos e aptidão agrícola das terras foram confeccionados na escala 1:250.000 que corresponde a modalidade de mapeamen-

to “reconhecimento de média intensidade” (IBGE,2007). 

3.6 - Avaliação da aptidão agrícola das terras
A aptidão agrícola das terras foi baseada na interpretação dos atributos diagnósticos dos solos, de acordo com a metodologia preconizada por 

RAMALHO FILHO, PEREIRA & BEEK (1983). Para avaliação das classes de aptidão agrícola das terras esta metodologia analisa o grau de intensidade de 
cinco fatores considerados como limitantes do uso da terra:

• Deficiência de fertilidade;
• Deficiência de água;
• Excesso de água ou deficiência de oxigênio;
• Susceptibilidade à erosão;
• Impedimento à mecanização
A metodologia em questão visa diagnosticar a comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos num contexto técnico, social e 

econômico. Assim, são considerados três níveis de manejo:

- Nível de manejo A
Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível técnico-cultural. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhora-

mento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem fundamentalmente do trabalho braçal, podendo ser 
utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples.

- Nível de manejo B
Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-se pela aplicação modesta de capital e de resultados de 

pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas principal-
mente à tração animal.

-Nível de manejo C
Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva da capital e de resultados de 

pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas diversas fases 
da operação agrícola. 

Para facilitar o entendimento por parte dos usuários, no presente estudo, considerou-se rigorosamente o grau de intensidade dos fatores 
limitantes. Para utilização das terras em um único nível de manejo, o qual é baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio 
e alto, com investimento de capital, utilização de resultados de pesquisas e uso de insumos modernos para manejo, melhoramento e conservação do 
solo e das lavouras ou pastagens.

• B/A – Terras que apresentam classes de aptidão BOA para agricultura;
• R/A – Terras que apresentam classe de aptidão REGULAR para agricultura;
• B/AF – Terras que apresentam classe de aptidão BOA para agricultura familiar;
• B/P – Terras que apresentam classe de aptidão BOA para pecuária;
• R/P – Terras que apresentam classe de aptidão REGULAR para pecuária; e,
• NR – Terras não recomendadas para atividades agropecuárias.
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A classe de aptidão B/AF foi criada especialmente para as áreas de várzea. Considerou-se o conhecimento que se tem da utilização dessas áreas 
com culturas de ciclo curto adaptados às condições edafoclimáticas da região.

Na classe NR incluem-se as áreas que apresentam ecossistemas muito frágeis, com fortes restrições ao uso agropecuário. Devem, por isso, ser 
destinados à preservação ambiental.

4 – RESULTADOS

4.1 Solos
Descrição dos Grupamentos de Solos Dominantes

Argissolos
São grupamentos de solos minerais, profundos, bem drenados, tendo como principal característica um acentuado aumento do conteúdo de 

argila do horizonte superficial “A” para o subsuperficial “B”, evidenciando o horizonte diagnóstico B textural (Bt), podendo ou não apresentar cerosi-
dade.

A nomenclatura das classes de textura desses solos é sempre do tipo binária arenosa/média, média/argilosa ou argilosa/muito argilosa. Quan-
do a diferença do conteúdo de argila do horizonte “A” para o “B” é muito acentuada (abrupta) a nomenclatura das classes de textura é arenosa/
argilosa ou média/muito argilosa. Comumente, apresentam adensamento de partículas na profundidade de 30 a 70 cm da superfície do solo, o que 
é verificado pela resistência à penetração da faca pedológica, o que pode dificultar o desenvolvimento do sistema radicular das plantas cultivadas.

Os Argissolos apresentam horizontes dispostos na sequência A, Bt (B textural) e C, de coloração amarelada nos matizes 10YR e 7,5YR, verme-
lho-amarelado ou amarelo-avermelhado no matiz 5YR ou vermelho nos matizes 2,5YR e 10 R.

Quimicamente apresentam baixo ou alto nível de fertilidade natural com saturação por bases trocáveis (V%) inferior ou superiores a 50%, 
respectivamente. Os solos com saturação por bases igual ou maior a 50% são considerados eutróficos e inferior a 50% são distróficos.

Os solos pertencentes a este grupamento, de um modo geral, podem ser encontrados em áreas com relevo plano, suavemente ondulados, 
ondulado, ou até fortemente ondulado.

Os Argissolos são identificados na legenda ou no mapa de solos pelos símbolos das unidades de mapeamento de acordo com as suas caracte-
rísticas morfológicas e químicas, conforme se descreve a seguir:

ARGISSOLO AMARELO Distrófico (símbolos PAd1 a PAd18); 
ARGISSOLO AMARELO Eutrófico (símbolos PAe1 a PAe3);
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico (símbolos PVd1 a PVd2);
ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico (símbolos PVe1 a PVe3);
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico (símbolos PVAd1 a PVAd106);
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico (símbolo PVAe). 
Morfologicamente os Argissolos Amarelos apresentam cores nos matizes 10YR e 7,5YR. (Figura 2).

Fig 2 – Argissolo Amarelo localizado no município de Mojú.
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Fig 2 – Argissolo Amarelo localizado no município de Mojú. 

Por sua vez, Argissolos Vermelhos possuem cores nos matizes 10R e 

2,5YR e os Argissolos Vermelho-Amarelos possuem cores que se enquadram 

no matiz 5YR, podendo apresentar na sua superfície cores mais amareladas no 

matiz 7,5YR. 

Quanto à natureza química são identificados pela saturação por bases 

trocáveis (V%) constantes nos resultados analíticos das amostras de solos, 

conforme conceituação geral dos Argissolos descrita anteriormente. 

Vale ressaltar, no entanto, que a textura e a classificação do relevo onde 

ocorrem, são, também, muito importantes na classificação taxonômica, uma 

vez que são atributos avaliados para definição das classes de aptidão agrícola 

das terras. 

 CAMBISSOLOS 

São solos minerais que devido à grande heterogeneidade do material de 

origem, das formas de relevo onde ocorrem e das condições climáticas, 

apresentam características muito variáveis de um local para outro. Todavia, 
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 Por sua vez, Argissolos Vermelhos possuem cores nos matizes 10R e 2,5YR e os Argissolos Vermelho-Amarelos possuem cores que se enqua-
dram no matiz 5YR, podendo apresentar na sua superfície cores mais amareladas no matiz 7,5YR.

Quanto à natureza química são identificados pela saturação por bases trocáveis (V%) constantes nos resultados analíticos das amostras de 
solos, conforme conceituação geral dos Argissolos descrita anteriormente.

Vale ressaltar, no entanto, que a textura e a classificação do relevo onde ocorrem, são, também, muito importantes na classificação taxonômica, 
uma vez que são atributos avaliados para definição das classes de aptidão agrícola das terras.

Cambissolos
São solos minerais que devido à grande heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo onde ocorrem e das condições climáticas, 

apresentam características muito variáveis de um local para outro. Todavia, uma condição necessária para classificação taxonômica dos Cambissolos 
é a presença do horizonte subsuperficial diagnóstico B incipiente (Bi).

O horizonte B incipiente (Bi) caracteriza-se pelo grau de alteração física e química não muito avançado, porém, suficiente para desenvolvimen-
to de cor e estrutura; e no qual, mais da metade do volume do mesmo não deve consistir de estrutura da rocha original (Figura. 3).

Fig. 3 – Cambissolo Háplico Tb Distrófico
 

Deve ter no mínimo 10 centímetros de espessura e mais de 5% do volume do horizonte deve apresentar estrutura da rocha original, como 
estratificações finas, ou saprófitos, ou fragmentos de rocha semi ou não intemperizada.

A relação silte/argila dos Cambissolos é igual ou maior que 0,7, refletindo um menor grau de intemperismo quando comparado aos Latossolos, 
altamente intemperizados.

Os Cambissolos podem ser rasos, com profundidade ≤ 50 cm, ou pouco profundos com profundidade > 50 cm e ≤ 100 cm. Podem ser forte-
mente drenados até imperfeitamente drenados. Quanto ao nível de fertilidade natural podem ser distróficos, com saturação por bases trocáveis < 
50% ou eutróficos com saturação por bases > 50%.
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Na área estudada foi classificado taxonomicamente apenas o CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico que pode ser identificado pelos símbolos 
CXbd1 à CXbd7. Apresentam textura média e argilosa e ocorrem em áreas de relevo dominantemente ondulado ou forte ondulado. Apenas as unida-
des de mapeamento CXbd1 e CXbd2 apresentam relevo suavemente ondulado.

Espodossolos
São solos minerais, imperfeitamente drenados, pouco profundos a profundos, que apresentam o horizonte diagnóstico subsuperficial B espó-

dico, imediatamente abaixo do horizonte subsuperficial diagnóstico álbico (E) bastante arenoso (Figura 4).
As características morfológicas dos Espodossolos compreendem cores variando de cinzenta escura a preta no horizonte A, de cinzenta a acin-

zentada-clara ou branca no horizonte E (álbico) e amareladas a avermelhadas no horizonte Bs, com acumulação de sesquióxidos de ferro e alumínio. 
Esse horizonte apresenta-se geralmente duro, com baixa permeabilidade, o que condiciona o encharcamento do solo durante a época chuvosa.

Fig 4 – Esposossolo Ferriluvico Hidromórfico espessarênico

 

As classes de textura são essencialmente arenosas, uma vez que são desenvolvidos de materiais arenoquartzosos. São muito pobres, com 
saturação por bases trocáveis muito baixa, muito ácidos, podendo ocorrer altos teores de alumínio extraível.

Ocorrem em áreas de relevo plano, normalmente associados a outros solos arenosos hidromórficos ou não, como os Neossolos Quartzarênicos 
Hidromórfico ou Órtico e Argissolo Amarelo Distrófico textura arenosa/média.

Na área estudada foi classificado taxonomicamente o ESPODOSSOLO FERRILÚVICO Hidromórfico espessarênico identificado pelos símbolos 
ESg1 à ESg5.

Gleissolos
São solos minerais hidromórficos, mal drenados, desenvolvidos de sedimentos recentes, sob forte influência do lençol freático. Apresentam 

forte gleização, evidenciada pelas cores acinzentadas e azuladas (Figura 5), com muitos mosqueados decorrentes do processo de oxirredução. Apre-
sentam-se pouco desenvolvidos, mediamente profundos, com os horizontes dispostos na sequência A e Cg, ou A, Bg e Cg.
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 A textura é, predominantemente, argilo-siltosa, com valores altos de silte e argila, devido à constante sedimentação de materiais finos que 
são conduzidos em suspensão pelos rios. São encontrados em planícies aluviais sob floresta de várzea e estão sujeitos a regimes de inundações 
frequentes.

Apresentam grande variação em decorrência da natureza do material de que são originados, podendo, por conseguinte, serem eutróficos ou 
distróficos e com elevada ou baixa saturação de alumínio. Em regiões como o Baixo Amazonas as frequentes inundações das várzeas promove uma 
fertilização natural dos solos. Normalmente, encontram-se associados aos Neossolos Flúvicos que apresentam níveis de fertilidade semelhante.

Vale ressaltar que o Gleissolo Tiomófico formado por materiais organo-minerais, apresenta propriedades físico-químicas ainda mais diferentes 
dos outros Gleissolos. São solos com horizonte sulfúrico e/ou sulfídrico que se formam sob forte influência de águas salinas. São encontrados na 
região costeira do Estado, sob vegetação de manguezal.

Na área estudada os Gleissolos são identificados pelos símbolos das unidades de mapeamento, como se relaciona a seguir:
GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico (símbolos GXbd1 a GXbd12);
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico (símbolos GXve1 a GXve4);
GLEISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico (símbolos GXbe1 a GXbe9);
GLEISSOLO TIOMÓRFICO Órtico (símbolos GJo1 a GJo2).

Latossolos
Os Latossolos são solos minerais profundos e muito profundos, bem drenados que apresentam como principal característica o horizonte diag-

nóstico subsuperficial “B” latossólico (Bw).
O horizonte B latossólico apresenta avançado estágio de intemperização com alteração completa dos minerais primários menos resistentes ao 

intemperismo. Em geral, é constituído por quantidades variáveis de óxidos de ferro e alumínio, minerais de argila 1:1 (caulinita), quartzo e outros mi-
nerais mais resistentes ao intemperismo, podendo haver predominância de qualquer um desses materiais. Deve apresentar espessura mínima de 50 
cm, textura franco arenosa ou mais fina e baixos teores de silte, de maneira que a relação silte/argila seja inferior a 0,7 nos solos de textura média e 
inferior a 0,6 nos de textura argilosa, na maioria dos sub-horizontes do “B” até a profundidade de 200cm. O horizonte “B” latossólico pode apresentar 

Fig 5 - Gleissolos
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cerosidade pouca fraca e conter mais argila do que o horizonte sobrejacente, porém o incremento da fração argila com o aumento da profundidade é 
pequeno, quando comparado com o horizonte “B” textural.

O grupamento dos Latossolos  (Figuras 6, 7, 8, 9 e 10) apresenta coloração variando de amarelada a vermelho escuro nos matizes 10YR, 7,5YR, 
5YR, 2,5YR e 10R, com horizontes na sequência A, Bw (B latossólico) e C. De um modo geral, os Latossolos apresentam baixa fertilidade natural, pH 
fortemente ácidos, elevados teores de alumínio trocável, elevada saturação com alumínio, baixa saturação de bases trocáveis (distróficos), baixa ca-
pacidade de troca de cátions e baixíssimos teores de fósforo assimilável. Podem, no entanto, menos frequentemente, apresentar nível de fertilidade 
natural alto, com saturação por bases trocáveis > 50% (Eutróficos).

Os Latossolos são identificados na legenda e no mapa de solos pelos símbolos das unidades de mapeamento, conforme se relaciona a seguir:
LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso (símbolo LAdx);
LATOSSOLO AMARELO Distrófico (símbolos LAd1 a LAd65);
LATOSSOLO VERMELHO Distrófico (símbolos LVd1 a LVd3);
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico (símbolos LVAd1 a LVAd23).

 
Fig 6. - Aspecto do Latossolo Amarelo que ocorre em Terra Santa-PA.

 

Fig. 7 - Aspecto do Latossolo Amarelo, textura muito argilosa, que ocorre em Faro-PA.
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Fig. 8 -. Latossolo Vermelho Distrófico (símbolos LVd1 a LVd3)

 
 Fig 9 - Aspecto do Latossolo Vermelho-Amarelo que 

ocorre em Terra Santa-PA.

Esses solos, normalmente, ocorrem em áreas de relevo plano e suave ondulado, podendo apresentar textura média, argilosa ou muito argilosa. 
Diferenciam-se uns dos outros basicamente pela coloração, uma vez que as propriedades químicas são semelhantes em todas as classes mapeadas.

Os Latossolos Amarelos apresentam cores nos matizes 10YR e 7,5YR, os Vermelhos possuem cores nos matizes 10R e 2,5YR e os Vermelho-
-Amarelos apresentam cores no matiz 5YR. Apenas o Latossolo Amarelo Distrocoeso, além da coloração e da característica química, apresenta tam-
bém, o caráter “coeso” que se caracteriza pelo adensamento de uma camada do solo que ocorre entre 30 e 70 cm da superfície.
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Neossolos
Os Neossolos são solos pouco desenvolvidos, rasos ou pouco profundos, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico.
Neste grupamento ocorrem solos com características físico-químicas extremamente diferentes como são os NEOSSOLOS LITÓLICOS, NEOSSOLOS 

FLÚVICOS e os NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS que ocorrem na área estudada.
Os Neossolos Litólicos (Figuras 11, 12 e 13) ocorrem em áreas de relevo ondulado e forte ondulado, que apresentam horizonte “A” com menos 

de 40 cm de espessura, diretamente assentado sobre a rocha ou sobre material com 90%, ou mais, de sua massa constituída de fragmentos de rocha. 
Apresentam uma sequência de horizontes do tipo A, C e R ou A e R. Quanto ao nível de fertilidade natural, podem ser Distróficos ou Eutróficos, depen-
dendo da natureza das rochas de que são originados. As áreas onde ocorrem esses solos apresentam fortes restrições a qualquer tipo de utilização, 
devendo, por conseguinte, serem destinados à preservação ambiental. Vale ressaltar, no entanto, que esses solos podem ser utilizados quando o 
relevo for suavemente ondulado, como se observou na região do Baixo Amazonas, desde que sejam utilizadas técnicas de conservação do solo. 

 

Fig 10. Latssolo Vrmelho-Amarelo Distrófico (símbolos LVAd1 a LVAd23).

 
Fig. 11. Neossolos Litólicos
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Os Neossolos Flúvicos são desenvolvidos sob forte influência do lençol freático próximo à superfície. São oriundos da disposição de sedimentos 
aluviais de natureza muito variável constituindo camadas estratificadas sem relação pedogenética entre si. São hidromórficos, rasos ou pouco pro-
fundos, com textura variável, normalmente, com dominância da fração silte, com nível de fertilidade natural baixo ou alto. Ocorrem em relevo plano 
margeando os cursos d’água sob vegetação de floresta de várgea, normalmente associados aos Gleissolos. 

 
Fig 12 - Aspecto Neossolo Litólico que ocorre em Monte 

Alegre e Alenquer no estado do Pará.

 
Fig. 13 - Aspecto Neossolo Litólico que ocorre em Monte Alegre e Alenquer no estado do Pará.

Os Neossolos Quartzarênicos (Figura 14) são solos minerais, profundos, hidromórficos ou não hidromórficos, que apresentam classe de textura 
arenosa, essencialmente quartzosos, com sequência de horizonte A e C. Apresentam fortes limitações físico-químicas que, praticamente, inviabili-
zam qualquer tipo de utilização agropecuária. 

O grupamento dos Neossolos é identificado na legenda e no mapa de solos pelos símbolos das unidades de mapeamento:
NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico (símbolos RYbd1 a RYbd6);
NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico (símbolos RYve1 a RYve3);
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NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico (símbolos RYbe1 a RYbe2);
NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico (símbolos RLd1 a RLd19); 
NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico (símbolos RLe1 a RLe3);
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico (símbolos RQg1 a RQg2);
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico (símbolos RQo1 a RQo10).

Fig 14. - Erosão em voçoroca que ocorre em Neossolo Quartzarênico em Oriximiná-PA.
 

 
 

 

 
 

 

 

Fig 15 - Aspecto do Nitossolo Vermelho que ocorre em Alequer-PA.
 

Nitossolos
São solos minerais, profundos, bem drenados, com pequena diferenciação entre os horizontes, desenvolvidos a partir da intemperização de 

rochas eruptivas básicas (basaltos e diabásios), onde predominam as cores 2,5YR e 10R (Figura 15). São bem estruturados de textura argilosa e 
muito argilosa. Uma das características para reconhecimento deste grupamento no campo, além da cor, blocos arredondados de diabásio, estrutura 
fortemente desenvolvida com cerosidade, é a forte atração das partículas do solo pelo imã.

Quimicamente são solos muito ricos em termos de fertilidade natural, mas podem, também, apresentar fertilidade baixa. 
Ocorrem mais frequentemente em relevo ondulado, sendo também encontrados em relevo forte ondulado. 
O grupamento dos Nitossolos é identificado pelos símbolos das unidades de mapeamento, conforme se relaciona a seguir:
- NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico (símbolo NVdf);
- NITOSSOLO VERMELHO Distrófico (símbolo NVd);
- NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico (símbolo NVef);
- NITOSSOLO VERMELHO Eutrófico (símbolos NVe1 a NVe6).
Desde que as condições de relevo sejam favoráveis os Nitossolos apresentam alta potencialidade agrícola, em função das boas propriedades 

físicas e, principalmente, pela disponibilidade de elementos nutritivos, à exceção do fósforo que se encontra em níveis baixos.
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Plintossolos
São solos minerais hidromórficos, pouco profundos, fortemente ácidos, bastante intemperizados, imperfeitamente drenados, de textura que 

varia de siltosa a muito argilosa, caracterizados por possuírem em subsuperfície um material mais argiloso, rico em sesquióxidos e pobre em húmus 
que sob condições de umedecimento e secagem, endurecem irreversivelmente, especialmente quando expostos ao calor do sol, denominados de 
plintita (Figura 16).

Fig 16 - Aspecto do Plintossolo
 

 Apresentam sequência de horizontes do tipo A, Bf (B plíntico) e C, com transição normalmente clara ou gradual entre os horizontes. A coloração 
do horizonte “B” plíntico é variegada com predominância de cores avermelhadas, bruno - amareladas, amarelo - brunadas, acinzentadas e esbran-
quiçadas.

Quimicamente são solos muito pobres em nutrientes (distróficos), fortemente ácidos, com saturação por bases trocáveis (V%) e soma de bases 
trocáveis (S) muito baixas. Alia-se a isso as suas propriedades físicas inadequadas, decorrente dos encharcamentos periódicos a que estão sujeitos, 
o que limita ainda mais a sua utilização.

O grupamento dos Plintossolos, igualmente aos outros, é identificado pelos símbolos das unidades de mapeamento, como se relaciona a seguir:
- PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Distrófico (símbolos FTd1 a FTd13);
- PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico (símbolos FXd1 a FXd3);
- PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário (símbolos FFc1 a FFc20).
De um modo geral, devido às limitações que os Plintossolos apresentam para a fertilização na agricultura, esses solos são mais frequentemente 

indicados para a pecuária.

Afloramentos de rochas
Além dos solos dominantes foram mapeados, também, os afloramentos de rochas que se constituem em tipos de terreno por exposição de 

diferentes tipos de rochas. Apresentam-se como exposição de rochas duras ou com distintas variações litológicas que comumente encontra-se em 
relevo forte ondulado e escarpado. Pelas fortes limitações que apresentam, são impróprios a qualquer tipo de utilização agropecuária.

QUANTIFICAÇÃO DOS SOLOS DOMINANTES (ANEXO 1)
RESULTADOS ANALÍTICOS DAS AMOSTRAS DE SOLOS (ANEXO 2)
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4.2 - Aptidão agrícola das terras

Classes de Aptidão Agrícola

B/A – Classe de aptidão BOA para agricultura
Incluem-se nesta classe as áreas de terra firme que apresentam relevo predominantemente plano ou suavemente ondulado, solos profun-

dos, bem drenados e textura média, argilosa ou muito argilosa. Os solos que apresentam essas características estão incluídos em parte das classes 
Argissolo Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho Eutrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, na classe 
Latossolo Amarelo Distrocoeso, e na maioria das classes Latossolo Amarelo Distrófico, Latossolo Vermelho Distrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico e Nitossolo Vermelho Distrófico, Eutroférrico e Eutrófico.

Na avaliação do grau de intensidade dos fatores limitantes do uso da terra, constata-se que apesar do baixo nível de fertilidade química da 
maioria dos solos, os mesmos apresentam boas propriedades físicas, o que possibilita a sua utilização em atividades agrícolas. Apresentam poucas 
limitações ao uso de máquinas e implementos agrícolas e pouca susceptibilidade à erosão, com potencialidade à produção econômica com culturas 
de ciclo curto ou longo adaptadas às condições climáticas da região onde ocorrem. O uso sustentável dessas áreas requer a utilização de insumos 
agrícolas e emprego de técnicas de manejo e conservação, bem como, sistemas de produção capazes de melhorar as condições do solo e aumentar a 
produtividade das culturas.

R/A – Classe de aptidão REGULAR para agricultura
Incluem-se nesta classe as áreas de terra firme que apresentam, predominantemente, relevo suave ondulado a ondulado, solos profundos, 

bem drenados, com textura arenosa/média ou somente média, mas que possuem outras características como caráter plútico, textura cascalhenta, ou 
que estejam associados com outros solos, mesmo que ocorram em relevo plano, mas que apresentem características físicas indesejáveis. Os solos que 
apresentam essas características estão incluídos nas classes Argissolo Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Latossolo Amarelo 
Distrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico e Nitossolo Vermelho Eutrófico.

Na avaliação do grau de intensidade dos fatores limitantes do uso da terra, contata-se que além das propriedades químicas os solos apre-
sentam outras limitações, de caráter físico, que os excluem da classe BOA. Mesmo assim, ainda podem ser utilizados na agricultura. Apresentam 
limitações moderado ao uso de máquinas e implementos agrícolas, como também moderados risco de susceptibilidade à erosão. O uso sustentável 
dessas áreas, com culturas de ciclo curto ou longo, requer cuidados ainda mais intensos para conservação dos ecossistemas que são via de regra, um 
pouco mais frágeis.

B/AF – Classe de aptidão BOA para agricultura familiar
Incluem-se nesta classe de aptidão as áreas de várzea que apresentam relevo plano, solos mediamente profundos, imperfeitamente drena-

dos de textura com predominância das frações argila e silte. São ecossistemas relativamente frágeis, que apresentam limitações ao uso, devido, 
principalmente, ao excesso de água ou deficiência de oxigênio, mas também pela dificuldade de uso de máquinas e implementos agrícolas e por 
apresentarem riscos de susceptibilidade à erosão. Os solos que apresentam esta classe de aptidão são os Gleissolos Háplicos Distróficos ou Eutróficos. 

Na avaliação do grau de intensidade dos fatores limitantes do uso da terra, considerou-se, sobretudo, a experiência dos produtores ribeirinhos 
que utilizam as áreas já alteradas para produção de alimentos com culturas de ciclo curto, adaptadas as condições do meio ambiente.

Grande parte dessas áreas recebe frequentemente fertilização natural pelo regime de inundação periódica com águas ricas em sedimentos. 
Em outras áreas ocorrem regimes de marés onde as enchentes são diárias, ou durante as marés de equinócio que ocorrem nos meses de março e 
setembro, da mesma forma fertilizando naturalmente as várzeas.

Alguns sistemas de produção que incluem culturas de ciclo curto podem ser documentados nas várzeas do Rio Guamá, Baixo Tocantins e Baixo 
Amazonas.

Em alguns locais estes ecossistemas são quase que permanentemente alagados com grande concentração da palmácea açaí (Euterpe olerácea, 
Mat.), devem, por isso, serem indicados à preservação ambiental, como é o caso das classes Neossolos Flúvicos Distróficos e Eutróficos. No mapa e na 
legenda essas áreas são identificadas pelo símbolo “NR” (Terras não recomendadas para atividades agropecuárias. Apresentam fortes restrições para 
utilização. Devem ser destinadas, preferencialmente, à preservação ambiental).

B/P – Classe de aptidão BOA para pecuária
Incluem-se nesta classe de aptidão as áreas que apresentam restrições à utilização com lavoura, principalmente com culturas de ciclo curto, 

onde o uso de máquinas e implementos agrícolas está presente em praticamente todas as fases do processo produtivo. 
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Os solos que apresentam aptidão BOA para pecuária estão incluídos nas classes Argissolo Amarelo Distrófico, Argissolo Amarelo Eutrófico, Ar-
gissolo Vermelho Distrófico, Argissolo Vermelho Eutrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Cambissolo Háplico Tb Distrófico, Latossolo Amare-
lo Distrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Nitossolo Vermelho, Nitossolo Vermelho Distroférrico, Nitossolo Vermelho Eutrófico, Plintossolo 
Argilúvico Distrófico e Plintossolo Háplico Distrófico. Esses solos podem ocorrer em áreas com relevo que vai de plano a ondulado, apresentam textura 
muito variada com ou sem cascalho e em sua maioria são de baixa fertilidade química. 

Na avaliação da aptidão agrícola constata-se que os fatores limitantes do uso da terra, apresentam grau de intensidade moderado ou forte, e 
estão presentes nas classes de solos de forma conjunta, de tal modo que a indicação dessas áreas para utilização com lavoura está excluída, devendo 
preferencialmente, ser destinadas à atividade pecuária.

R/P – Classe de aptidão REGULAR para pecuária
Incluem-se nesta classe de aptidão as áreas que apresentam fortes restrições à utilização com lavoura. Apresentam, ainda, algumas, limitações 

para a utilização na atividade pecuária.
Os solos que apresentam aptidão REGULAR para a pecuária estão incluídos nas classes Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Cambissolo 

Háplico Tb Distrófico e Plintossolo Pétrico Concrecionário. Esses solos apresentam os fatores limitantes do uso da terra com grau forte ou muito forte, 
de tal maneira, que a única atividade para essas áreas, mesmo com restrições, é a pecuária.

NR – Terras não recomendadas para atividades agropecuárias
Incluem-se nesta classe de aptidão as áreas que apresentam ecossistemas muito frágeis e com fortes restrições ao uso agropecuário. Devem 

ser destinadas à preservação ambiental. 
Os solos que apresentam a classe “NR” (Não recomendadas para atividade agropecuária) estão incluídos nas classes Argissolo Vermelho Dis-

trófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Cambissolo Háplico Tb Distrófico, Espodossolo Ferrilúvico Hidromórfico, Gleissolo Tiomórfico Órtico, 
Latossolo Amarelo Distrófico, Neossolo Flúvico Tb Distrófico, Neossolo Flúvico Ta Eutrófico, Neossolo Flúvico Tb Eutrófico, Neossolo Litólico Distrófico, 
Neossolo Litólico Eutrófico, Neossolo Quartzarênico Hidromórfico, Neossolo Quartzarênico Órtico e Plintossolo Pétrico Concrecionário, e ainda os 
afloramentos rochosos que se constituem em tipos de terreno por exposição de diferentes tipos de rochas. 

Essas áreas devem ser indicadas para proteção da flora e da fauna, recreação, santuário ecológico ou estudos científicos da biodiversidade. 
No caso dos Argissolos, Cambissolos, Latossolos e Neossolos Litólicos as limitações desses solos é devida, principalmente, ao relevo fortemente 

ondulado ou até mesmo escarpado onde ocorrem. Os Espodossolos Ferrilúvicos e Neossolos Quartzarênicos são impróprios ao uso agropecuário 
devido às suas propriedades físicas com textura muito arenosa e encharcamento periódicos, alem das fortes limitações químicas desses solos. Os 
Plintossolos Pétricos Concrecionários, como sua própria classificação taxonômica indica as propriedades físicas indesejáveis pela grande concentração 
de concreções ferruginosas, sendo que a unidade FFc8 apresenta, ainda relevo forte ondulado. Os Neossolos Flúvicos ocorrem em áreas planas, quase 
que constantemente alagadas com vegetação de floresta de várzea, muitas vezes com extensos açaizais de grande importância socioeconômica e 
ambiental. Devem, portanto, serem progredidas por lei e destinadas à preservação do ecossistema. Nessas áreas deve ser permitido o extrativismo 
vegetal para sustentabilidade do próprio ecossistema e das famílias que nele vivem ao longo de várias décadas em plena harmonia com o meio 
ambiente. 

Outras áreas que merecem atenção especial dos órgãos governamentais são onde ocorrem os Gleissolos Tiomórficos localizados na zona costei-
ra do Estado. São conhecidos regionalmente como “Solos de Mangue” formados por sedimentos recentes, não consolidados, constituídos por material 
muito fino misturado a materiais orgânicos provenientes, principalmente, da deposição de detritos da vegetação peculiar denominada de “Mangue 
ou Tijuco” e da intensa atividade biológica neste ecossistema. Esse importante ecossistema, devido a sua estrutura, oferece grande número de nichos 
ecológicos para espécies de importância econômica como peixes, crustáceos e moluscos, que encontram nesse ambiente, local de alimentação, 
reprodução, desova, crescimento e proteção contra inúmeros predadores devem, por isso, serem considerados como áreas de proteção ambiental, e, 
monitorados permanentemente pelos órgãos competentes.

Quantificação da aptidão dos solos dominantes (anexo 1)

5 – CONCLUSÕES

O trabalho realizado pela Embrapa Amazônia Oriental consistiu em realizar o mapeamento dos diversos tipos de solos e identificar aptidão 
agosilvipastoril somente para as áreas antropizadas até o ano de 2008. Tal procedimento reforça as políticas e diretrizes da Comissão Coordenadora 
do Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) e do Consórcio ZEE Brasil, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente que valoriza a 
manutenção da floresta e recomenda sistemas de produção somente para áreas alteradas.
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Neste contexto, foram mapeados 183.736,47 km2 distribuídos conforme tabela 1.
Através da análise da tabela 1 pode-se observar que 48,94% dos solos pertencem ao grupo dos Argisssolos (Amarelo, Vermelho e Vermelho-

-Amarelo) e 33,24% foram identificados como Latossolos (Amarelo , Vermelho e Vermelho-Amarelo). Estes grupos de solos apresentam, entre outras 
características, elevada profundidade e boa drenagem, fatores importantes para consolidação dos sistemas produtivos da atividade agropecuária.

Ainda em relação à tabela 1, é possível observar que os Plintossolos ocupam 6,86% do total das áreas enquanto que os Neossolos ocupam 
6,04%. O mapeamento de 12,90% de solos inadequados para a produção agropecuária mostra que o processo de ocupação do território ocorre de 
forma desordenada, sendo responsável, muitas vezes, pelo insucesso da atividade.

Em relação à aptidão agrosilvipastoril, como pode ser observado na tabela 2, 24,26% das áreas antropizadas estão classificadas como Boas 
para a Agricultura (B/A). Estas áreas, apesar de apresentarem baixos níveis de fertilidade natural, possuem boas propriedades físicas, o que possibilita 

Tabela 1 – Tipos de solos mapeados no ZEE Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará
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a sua utilização em atividades agrícolas.
Destaca-se o elevado percentual (39,72%) das áreas mapeadas como Boas para a Pecuária (B/P). Nesta classe, incluem-se as áreas que apre-

sentam restrições à utilização com lavoura (declividade acentuada), principalmente com culturas de ciclo curto, onde o uso de máquinas e implemen-
tos agrícolas poderia acelerar o processo erosivo.

Neste projeto, foram mapeados 2.438,60 ha, correspondentes a 1,33% do total como áreas Boas para Agricultura Familiar (B/AF). Esta classe 
apresenta ecossistemas frágeis, basicamente regiões de várzea de relevo plano. Sua indicação para sistemas produtivos leva em consideração a expe-
riência dos produtores ribeirinhos que utilizam as áreas já alteradas para produção de alimentos com culturas de ciclo curto, adaptadas as condições 
do meio ambiente.

As áreas Regulares tanto para a Agricultura (R/A) como para a Pecuária (R/P) representam 21,68% da área total. Tais categorias apresentam 
algumas características físicas indesejáveis para o desenvolvimento das atividades, porém estão sendo utilizados nos mais diversos sistemas de 
produção.

Um resultado que serve de alerta aos tomadores de decisão é o mapeamento de 11,69% de áreas classificadas como Não Recomendadas para 
a atividade agropecuária (N/R). Estas áreas representam 2.148.558 ha que estão sendo utilizados pelo sistema produtivo e que de acordo com o le-
vantamento realizado, apresentam ecossistemas muito frágeis e com fortes restrições ao uso agropecuário. Tais áreas devem passar por um processo 
de reordenamento visando não somente a recuperação dos serviços ambientais das mesmas, assim como também da sustentabilidade de todos os 
produtores localizados nestas regiões.

Tabela 2 – Tipos de solos mapeados no ZEE Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará
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Mapa de solos e aptidão agrícola das terras
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Mapa de solos e aptidão agrícola das terras
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Mapa de solos e aptidão agrícola das terras
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Mapa de solos e aptidão agrícola das terras
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Mapa de solos e aptidão agrícola das terras
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Legenda de Identificação dos Solos e Aptidão Agrícola das Terras das Folhas SA21 (Santarém
), SA22 (Belém

) SA23 (São Luiz) e SB22 (Araguaia) do Estado do Pará.

Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão inferior à indicada no m

apa
** - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão superior à indicada no m

apa.
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão inferior à indicada no m

apa
** - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão superior à indicada no m

apa.
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão inferior à indicada no m

apa
** - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão superior à indicada no m

apa.

ZEE Volume 2.indd   160 06/12/2010   18:03:23



161Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

Co
nv

en
çõ

es
B/

A –
 Te

rra
s c

om
 ap

tid
ão

 BO
A p

ar
a a

gr
icu

ltu
ra

R/
A –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 RE

GU
LA

R p
ar

a a
gr

icu
ltu

ra
B/

AF
 –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 BO

A p
ar

a a
gr

icu
ltu

ra
 fa

m
ilia

r
B/

P –
 Te

rra
s c

om
 ap

tid
ão

 BO
A p

ar
a p

ec
uá

ria

R/
P –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 RE

GU
LA

R p
ar

a p
ec

uá
ria

 
NR

 –
 Te

rra
s n

ão
 re

co
m

en
da

da
s p

ar
a a

tiv
ida

de
 ag

ro
pe

cu
ár

ia.
 Ap

res
en

ta
m

 fo
rte

s r
es

tri
çõ

es
 pa

ra
 ut

iliz
aç

ão
. D

ev
em

 se
r 

de
sti

na
da

s p
ref

ere
nc

ial
m

en
te 

à p
res

er
va

çã
o a

m
bie

nt
al.

* -
 So

los
 co

m
po

ne
nt

es
 na

 un
ida

de
 de

 m
ap

ea
m

en
to

 co
m

 ap
tid

ão
 in

fer
ior

 à 
ind

ica
da

 no
 m

ap
a

**
 - S

olo
s c

om
po

ne
nt

es
 na

 un
ida

de
 de

 m
ap

ea
m

en
to

 co
m

 ap
tid

ão
 su

pe
rio

r à
 in

dic
ad

a n
o m

ap
a.

ZEE Volume 2.indd   161 06/12/2010   18:03:23



162 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão inferior à indicada no m

apa
** - Solos com
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
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ento com
 aptidão inferior à indicada no m
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com
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ento com
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com
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ento com
 aptidão inferior à indicada no m
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão inferior à indicada no m
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
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ento com
 aptidão inferior à indicada no m
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com
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** - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão superior à indicada no m

apa.

ZEE Volume 2.indd   174 06/12/2010   18:03:29



175Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

Co
nv

en
çõ

es
B/

A –
 Te

rra
s c

om
 ap

tid
ão

 BO
A p

ar
a a

gr
icu

ltu
ra

R/
A –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 RE

GU
LA

R p
ar

a a
gr

icu
ltu

ra
B/

AF
 –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 BO

A p
ar

a a
gr

icu
ltu

ra
 fa

m
ilia

r
B/

P –
 Te

rra
s c

om
 ap

tid
ão

 BO
A p

ar
a p

ec
uá

ria

R/
P –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 RE

GU
LA

R p
ar

a p
ec

uá
ria

 
NR

 –
 Te

rra
s n

ão
 re

co
m

en
da

da
s p

ar
a a

tiv
ida

de
 ag

ro
pe

cu
ár

ia.
 Ap

res
en

ta
m

 fo
rte

s r
es

tri
çõ

es
 pa

ra
 ut

iliz
aç

ão
. D

ev
em

 se
r 

de
sti

na
da

s p
ref

ere
nc

ial
m

en
te 

à p
res

er
va

çã
o a

m
bie

nt
al.

* -
 So

los
 co

m
po

ne
nt

es
 na

 un
ida

de
 de

 m
ap

ea
m

en
to

 co
m

 ap
tid

ão
 in

fer
ior

 à 
ind

ica
da

 no
 m

ap
a

**
 - S

olo
s c

om
po

ne
nt

es
 na

 un
ida

de
 de

 m
ap

ea
m

en
to

 co
m

 ap
tid

ão
 su

pe
rio

r à
 in

dic
ad

a n
o m

ap
a.

ZEE Volume 2.indd   175 06/12/2010   18:03:30



176 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com
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Convenções
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 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
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Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão inferior à indicada no m

apa
** - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão superior à indicada no m

apa.

ZEE Volume 2.indd   180 06/12/2010   18:03:32



181Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

Co
nv

en
çõ

es
B/

A –
 Te

rra
s c

om
 ap

tid
ão

 BO
A p

ar
a a

gr
icu

ltu
ra

R/
A –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 RE

GU
LA

R p
ar

a a
gr

icu
ltu

ra
B/

AF
 –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 BO

A p
ar

a a
gr

icu
ltu

ra
 fa

m
ilia

r
B/

P –
 Te

rra
s c

om
 ap

tid
ão

 BO
A p

ar
a p

ec
uá

ria

R/
P –

 Te
rra

s c
om

 ap
tid

ão
 RE

GU
LA

R p
ar

a p
ec

uá
ria

 
NR

 –
 Te

rra
s n

ão
 re

co
m

en
da

da
s p

ar
a a

tiv
ida

de
 ag

ro
pe

cu
ár

ia.
 Ap

res
en

ta
m

 fo
rte

s r
es

tri
çõ

es
 pa

ra
 ut

iliz
aç

ão
. D

ev
em

 se
r 

de
sti

na
da

s p
ref

ere
nc

ial
m

en
te 

à p
res

er
va

çã
o a

m
bie

nt
al.

* -
 So

los
 co

m
po

ne
nt

es
 na

 un
ida

de
 de

 m
ap

ea
m

en
to

 co
m

 ap
tid

ão
 in

fer
ior

 à 
ind

ica
da

 no
 m

ap
a

**
 - S

olo
s c

om
po

ne
nt

es
 na

 un
ida

de
 de

 m
ap

ea
m

en
to

 co
m

 ap
tid

ão
 su

pe
rio

r à
 in

dic
ad

a n
o m

ap
a.

ZEE Volume 2.indd   181 06/12/2010   18:03:33



182 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

Convenções
B/A – Terras com

 aptidão BOA para agricultura
R/A – Terras com

 aptidão REGULAR para agricultura
B/AF – Terras com

 aptidão BOA para agricultura fam
iliar

B/P – Terras com
 aptidão BOA para pecuária

R/P – Terras com
 aptidão REGULAR para pecuária 

NR – Terras não recom
endadas para atividade agropecuária. Apresentam

 fortes restrições para utilização. Devem
 ser 

destinadas preferencialm
ente à preservação am

biental.
* - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão inferior à indicada no m

apa
** - Solos com

ponentes na unidade de m
apeam

ento com
 aptidão superior à indicada no m

apa.
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1 – INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

É consenso na comunidade científica e sociedade civil que as condições de tempo e clima em escala regional (precipitação, vento, temperatura, 
umidade, etc) exercem influências diretas em praticamente todas as atividades econômicas, como aquelas ligadas à agricultura, recursos hídricos, 
geração e distribuição de energia elétrica, indústria, planejamento urbano, construção civil, etc., levando à necessidade de se obter o conhecimento 
sobre o comportamento e variabilidade das diversas variáveis que definem a composição ou caracterização climática de uma determinada região.

No que concerne particularmente a região da Amazônia existem pesquisas anteriores que obtiveram resultados satisfatórios a respeito do com-
portamento médio da precipitação na escala mensal, intra-sazonal e interanual (FISCH et al., 1996; ROCHA, 2001; SOUZA E AMBRIZZI, 2003; SOUSA, 
2003; MUZA e CARVALHO, 2006). Esses estudos são fundamentais para a compreensão dos aspectos dinâmicos e variabilidade dos parâmetros que 
definem o clima da região.

O Estado do Pará, devido a sua dimensão geográfica, apresenta diferentes características climáticas associadas, principalmente, a variabilidade 
da precipitação resultante da atuação de diferentes sistemas causadores e inibidores de chuva. 

Este estudo apresenta o Zoneamento Climático do Estado do Pará, como parte integrante do Zoneamento Ecológico Econômico do Pará (ZEE-
-PA), o qual tem o papel de instrumento norteador das políticas públicas e iniciativa privada compatibilizado com o desenvolvimento sustentável do 
Estado do Pará, em consonância com os princípios definidos na Lei 6.745/2005, que instituiu o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado 
do Pará e a Lei nº 7.243/2009 que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico da Área de Influência das Rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém) e 
BR-230 (Transamazônica) no Estado do Pará - Zona Oeste.

Na caracterização climática realizada para o ZEE apresentada nesse relatório, foram incluídos os estudos de precipitação, temperatura, insola-
ção, nebulosidade, umidade relativa do ar, evapotranspiração, excedente e deficiência hídrica, além da realização da classificação climática.

2 – OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é o estudo dos padrões climáticos e a elaboração de mapas temáticos, integrantes do Zoneamento Climático do 
Estado do Pará para subsidiar a implantação de políticas públicas de conservação das áreas abrangidas pelo ZEE-PA, integrantes do Componente 
B – Ordenamento Territorial do Programa Pará Rural e seu respectivo Manual Operacional.

3 – DADOS E MÉTODOS UTILIZADOS

3.1 - Dados
Para realização do zoneamento climático, utilizaram-se os dados coletados pela rede observacional de estações meteorológicas disponibiliza-

dos pelas diversas instituições parceiras listadas abaixo:

• Agência Nacional de Águas – ANA
• Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel
• Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte
• Companhia de Pesquisas de Recursos Naturais – CPRM
• Consultoria Estudos e Projetos Ltda – Cohidro
• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
• Instituto Nacional de Meteorologia – INMET
• Instituto de Controle do Espaço Aéreo – ICEA
• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE
• Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará – SEMA-PA
• Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam
• Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene

Foram feitas diversas visitas técnicas e campanhas de campo nas instituições sedes e municípios que possuem estações meteorológicas, as 
quais foram importantes nas atividades de montagem do banco de dados e nas tarefas de aquisição, catalogação e processamento dos dados clli-
matológicos.

A base de dados totalizou 223 Postos Pluviométricos e 41 Estações Climatológicas, com média de 30 anos de dados Pluviométricos (Diário 
e Mensal), e de 45 anos de dados Climatológicos (Diário e Mensal), onde se tratou estatisticamente os dados, em escala anual apresentada nesse 
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relatório.
Os dados climatológicos são referentes a temperatura, insolação, nebulosidade e umidade relativa do ar.
A montagem deste banco de dados que integra séries históricas com registros climáticos proveniente de estações pertencentes a todas as 

instituições que compõem a rede de coleta meteorológica observacional representou uma inovação tecnológica obtida no projeto ZEE-PA, uma vez 
que isso não existia no âmbito do estado do Pará.

A distribuição espacial dos dados utilizados pode ser observada na Figura 1.

Figura 1 - Rede de coleta de dados estações climatológicos e pluviométricos.
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Tabela 1. Relação das estações meteorológicas usadas no banco de dados do zoneamento climático.
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A Tabela 1 mostra a relação das estações utilizadas e as respectivas instituições operadoras da rede observacional.

3.2 – Preenchimento de dados e extensão de séries
O preenchimento de dados e extensão de séries mensais foi baseado nas correlações lineares múltipla entre os postos pluviométricos mais 

próximos (± 80 km), dentro de uma mesma região homogênea, considerando um coeficiente de correlação acima de 0,9.
Um exemplo esquemático de extensão de série, bem como as etapas de análise e consistência de dados, pode ser observado na Figura 2.

Tabela 1. Continuação.
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Figura 2 – Correlação linear para extensão de série de precipitação mensal.

 

1966 1966 Y - Nova Timboteua - Extentido (1966 a 2008)
X - Capanema (1966 a 2008)
y - Nova Timboteua (1996 a 2008)
x - Capanema (1996 a 2008)

Prp_N-Timbo X Prp_Fdp_Capa
X2 X1 Xo

6,3768 0,4189 0
0,9089 0,0600 #N/D
0,9181 65,2816 #N/D

Y X 863,307 154 #N/D
7358298 656300 #N/D

r = 0,95818

1996 1996

y x Y(i) = (X(i) * y(i)) / x(i)

2008 2008 2008 2008
 

3.3 – Balanço hídrico
O Balanço Hídrico (BH) foi baseado no método de THORNTHWAITE & MATHER (1955). Este método considera que a variação do armazenamento 

(ARM) de água do solo é uma função exponencial que envolve capacidade de água disponível (CAD) (Função da profundidade de exploração efetiva 
das raízes e características físicas do solo) e perda de água acumulada (Negativo Acumulado). Para a estimativa da Evapotranspiração Potencial (ETP) 
os programas utilizam o procedimento proposto por THORNTHWAITE (1948), o qual tem a vantagem de necessitar apenas dos dados de temperatura 
média do ar dos períodos e da latitude local e fornece resultados confiáveis entre as latitudes de 40°N e 40°S (DOURADO NETO; VAN LIER, 1991). A 
Evapotranspiração Real (ETR) também foi estimada pelo BH.

3.4 – Classificação climática
A classificação climática foi baseada no método de Koppen, embasada fundamentalmente na temperatura, na precipitação e na distribuição 

de valores de temperatura e precipitação durante as estações do ano.
A classificação climática de Köppen divide os climas em 5 grandes grupos (“A”, “B”, “C”, “D”, “E”) e diversos tipos e subtipos. Cada clima é repre-

sentado por um conjunto variável de letras (com 2 ou 3 caracteres) com a seguinte significação:
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• Primeira letra: — uma maiúscula (“A”, “B”, “C”, “D”, “E”) que denota a característica geral do clima de uma região, constituindo o indicador 
do grupo climático (em grandes linhas, os climas mundiais escalonam-se de “A” a “E”, indo do equador aos pólos);

• Segunda letra: — uma minúscula, que estabelece o tipo de clima dentro do grupo, e denotam as particularidades do regime pluviométri-
co, isto é a quantidade e distribuição da precipitação (apenas utilizada caso a primeira letra seja “A”, “C” ou “D”). Nos grupos cuja primeira letra seja “B” 
ou “E”, a segunda letra é também uma maiúscula, denotando a quantidade da precipitação total anual (no caso “B”) ou a temperatura média anual 
do ar (no caso “E”);

• Terceira letra: — minúscula, denotando a temperatura média mensal do ar dos meses mais quentes (nos casos em que a primeira letra seja 
“C” ou “D”) ou a temperatura média anual do ar (no caso da primeira letra ser “B”).

3.5 – INTERPOLAÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO DOS DADOS
Foi utilizado o interpolador geoestatístico, conhecido como krigagem, que apresenta a seguinte seqüência de cálculos, segundo Thompson 

(1992):

  

Onde, 
  - matriz inversa de semivariância entre as localidades da vizinhança de um ponto, determinada pelo modelo de semivariograma com 

base nas distâncias euclidianas entre as localidades; 
  - matriz de semivariância entre as localidades vizinhas (com a variável estimada) e o ponto para o qual a variável será interpolada, também 

determinado pelo modelo de semivariograma, com base nas distâncias entre as localidades vizinhas e o ponto a ser interpolado;
  - matriz de pesos de krigagem.

 

4 – RESULTADOS DO ZONEAMENTO CLIMÁTICO

4.1 - Mapas com recorte regional para as audiências públicas
O projeto ZEE-PA organizou as audiências públicas da Calha Norte (realizadas em Almeirim, Monte Alegre e Oriximiná) e da Zona Leste (reali-

zadas em Castanhal, Capanema, Cametá, Moju, Tucurui, Paragominas, Marabá, Xinguara, Redenção e Belém). Antes das audiências públicas foram 
realizadas as reuniões preparatórias com a finalidade de se apresentar a metodologia científica do ZEE e geração do mapa de gestão territorial. Para 
cada audiência, foram gerados e analisados os mapas temáticos do zoneamento climático com o recorte para a região específica do ZEE. A título de 
ilustração, mostram-se dois exemplos de mapa de precipitação anual (Figura 3) e temperatura anual (Figura 4) com os recortes para as audiências 
públicas realizadas na Calha Norte (Oriximináe Monte Alegre) e Zona Leste (Marabá e Tucurui).

 
4.2 - Mapas do zoneamento climático para o estado do Pará
Os mapas temáticos do zoneamento climático foram gerados com base na normal climatológica contendo no mínio 30 anos de dados, sendo 

que tais mapas foram confeccionados considerando-se a escala anual (mapa do total anual de janeiro a dezembro), escala sazonal (mapa sazona 
trimestral) e escala mensal (mapa individual para cada mês de janeiro a dezembro). A discussão técnica-científica da caracterização climática do 
Estado do Pará considerando-se os mapas temáticos do zoneamento climático será feita com base nos totais anuais. As análises serão focadas para as 
regiões da Calha Norte e da Zona Leste do Pará, as quais fazem parte do projeto ZEE.

Os mapas sazonais e mensais encontram-se apresentados na forma de Apêndice.
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Figura 3 – Mapas do zoneamento climático com os recortes regionais da precipitação apresentados nas audiências públicas.

 

Figura 4 – Mapas do zoneamento climático com os recortes regionais da deficiência hídrica (CAD 125 mm) apresentados nas audiências públicas.
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4.2.1 – Precipitação e número de dias com ocorrência de chuva
A Figura 5 mostra o mapa de precipitação considerando a média climatológica anual (total anual) para o Estado do Pará. Observa-se claramente 

que a região do nordeste paraense, incluído a ilha de Marajó, caracteriza-se como a mais chuvosa do estado, com valores anuais entre 2.500 e 3.100 
mm. A região da Calha Norte apresenta um máximo secundário, com valores de chuva entre 1.900 e 2.300 mm. Na Zona Leste, particularmente a 
região de fronteira com o Maranhão e Tocantins, desde Paragominas, Marabá até Conceição do Araguaia, são caracterizadas como as regiões onde a 
precipitação anual é menor, com valores entre 1.700 e 2.100 mm.

  
Figura 5 – Mapa do total anual da precipitação no Estado do Pará. A intensidade da chuva em mm (milímetros) 

é indicada na escala de cores no lado esquerdo da figura.

 A Figura 6 mostra o mapa de frequência de dias com ocorrência de chuva ao longo do ano. Os resultados da Figura 6 são consistentes com a 
Figura 5, ou seja, as regiões que apresentam o maior número de dias com ocorrência de chuva é coincidente com as regiões mais chuvosas do estado, 
que são os setores nordeste e calha norte com número de dias com chuva em torno de 176 a 200 dias por ano. Na faixa leste, onde a chuva é clima-
tologicamente menor, evidencia-se aproximadamente 125 a 150 dias com ocorrência de chuva ao longo do ano.

ZEE Volume 2.indd   194 06/12/2010   18:03:38



195Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

  Figura 6 – Mapa com a freqüência de dias com precipitação anual. O número de dias com ocorrência de chuva 
é indicado pela escala de cores no lado esquerdo da figura.

4.2.2 – Trimestre mais chuvoso e mais seco
As Figuras 7 e 8 mostram o trimestre mais chuvoso e o trimestre mais seco (ou menos chuvoso), respectivamente.
A maior parte dos municípios da Calha Norte apresenta os meses de Março-Abril-Maio como o período mais chuvoso ao longo do ano. Toda 

a região nordeste apresenta o trimestre mais chuvoso entre os meses de Fevereiro-Março-Abril. A região da Faixa Leste, que engloba os municípios 
situados ao sul de Marabá, apresenta como trimestre mais chuvoso o período de Janeiro-Fevereiro-Março.

 
 

Figura 7 – Mapa com o trimestre mais chuvoso.
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No que concerne ao período do ano caracterizado como mais seco (ou menos chuvoso), verifica-se que na região da Calha Norte o trimestre 
mais seco oscila entre os meses de Agosto-Setembro-Outubro e Outubro-Novembro-Dezembro. Na região do nordeste paraense observa-se que o 
período mais seco ocorre nos períodos de Agosto-Setembro-Outubro e Outubro-Novembro-Dezembro. Na faixa leste, ao sul de Marabá tem-se como 
trimestre mais seco o período de Junho-Julho-Agosto.

Figura 8 – Mapa com o trimestre menos chuvoso ou mais seco.  
 

 Figura 9 - Mapa com a Nebulosidade média anual em décimos.

  

 4.2.3 – Nebulosidade (cobertura de nuvens) e umidade relativa do ar
A Figura 9 ilustra o mapa de nebulosidade ou cobertura de nuvens média anual para o Estado do Pará. As regiões que apresentam climatologi-

camente a maior cobertura de nuvens localizam-se na faixa leste, particularmente a região de Tucurui, com valores entre 6.6 e 7.5 décimos. A Calha 
norte, em particular a região de Santarém e vizinhanças, a cobertura de nuvens é relativamente menor, com valores entre 5.6 e 6 décimos.

ZEE Volume 2.indd   196 06/12/2010   18:03:39



197Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

Figura 10 – Mapa de umidade relativa do ar média anual (%).

 

 

A Figura 10 mostra o mapa da umidade relativa média anual para o Estado do Pará. Nota-se claramente que a região mais úmida ao longo do 
estado situa-se na ilha de Marajó, com valores em torno de 86 e 88%. O nordeste e oeste do estado, particularmente, a região de Santarém, Itaituba 
e Jacareacanga, a umidade oscila entre 84 e 86%. A faixa leste caracteriza-se como uma região relativamente mais seca, com valores de umidade de 
aproximadamente 82%.

4.2.4 – Evapotranspiração
As Figuras 11 e 12 mostram os mapas de evapotranspiração total anual e a evapotranspiração real total, respectivamente. As regiões onde 

observam-se os máximos de evapotranspiração situam-se no nordeste (ilha de Marajó) e oeste (Itaituba) do Pará, com valores oscilando entre 1.600 
e 1.750 mm de evapotranspiração potencial e entre 1.300 e 1.500 mm de evapotranspiração real. Os setores localizados no sul e no norte do estado, 
apresentam os valores mínimos de evapotranspiração, abaixo de 1.400 mm.

Figura 11 – Mapa de evapotranspiração potencial total anual (mm).
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4.2.5 – Excedente e deficiência hídrica 
A Figura 13 mostra o mapa de excedente hídrico total anual no estado do Pará. Considerando-se os processos de precipitação (entrada de umi-

dade) e evaporação ou evapotranspiração( saída de umidade) o que sobra é definido como excedente hídrico, o qual é importante na caracterização 
da umidade no solo. Claramente, verifica-se que as regiões mais problemáticas no que concerne aos valores baixos de excedente hídrico, entre 600 e 
800 mm, situam-se nos municípios da Calha Norte e na Zona Leste (de Marabá para baixo). O setor nordeste do Pará, o excedente hídrico é bem mais 
alto, com valores entre 1.000 e 1.600 mm.

  
Figura 12 – Mapa de evapotranspiração real total anual (mm).

Figura 13 – Mapa de excedente hídrico total anual, considerando CAD 125 (mm).
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 A Figura 14 mostra o mapa de deficiência hídrica (CAD 125) ao longo do estado do Pará. Novamente evidencia-se a situação mais crítica do 
ponto de vista de deficiência de umidade no solo nas regiões localizadas na Calha Norte e Zona Leste, particularmente os municípios de Santarém,, 
Altamira e Marabá, com valores da ordem de -350 a -450 mm. Nos setores sul e nordeste do Pará, os valores de deficiência hídrica oscilam entre -150 
e -50 mm.

4.2.6 – Insolação e temperatura do ar
A Figura 15 mostra o mapa de insolação anual na qual verifica-se que a região nordeste do Pará caracteriza-se climatologicamente como a que 

possui maior tempo de insolação ao longo do estado, com valores entre 2.200 e 2.400 horas. A porção sul do estado a insolação é bem menor, com 
valores em torno de 1.800 e 1.900 horas.

  
Figura 14 – Mapa de deficiência hídrica total anual, considerando CAD 125 (mm).

Figura 15 – Mapa com a Insolação total anual em horas.   
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 A Figura 16 mostra o mapa de temperatura do ar considerando a média das máximas, a qual é registrada no período da tarde. Claramente, 
observa-se que a região mais quente ao longo do estado, com temperaturas acima de 32ºC,  situa-se na Zona Leste, particularmente nos municípios 
que fazem fronteira com os estados do Maranhão e Tocantins.  A região da Calha norte mostra-se como a que possui temperatura máxima com menor 
valor (em torno de 30.8ºC).

A Figura 17 mostra o mapa de temperatura do ar considerando a média das mínimas, a qual é registrada no período da madrugada ou logo 
no amanhecer. Nota-se temperaturas relativamente menores ocorrendo na regiçao sul do estado, com valores entre 19.5 e 20ºC. Os setores oeste 
(Santarém) e nordeste (Belém e ilha de Marajó) registram as temperaturas mais elevadas, com valores entre 22 e 23.5ºC.

  
 Figura 16 – Mapa de temperatura do ar média das máximas anual (ºC).

  
Figura 17 – Mapa de temperatura do ar média das mínimas anual (ºC).
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Figura 19 – Mapa de classificação climática.  
 

A Figura 18 mostra o mapa de temperatura do ar considerando a média compensada, ou seja, a média entre a temperatura mínima e a máxi-
ma. Observa-se que as regiões relativamente mais quentes ao longo do estado situam-se nas porções oeste e nordeste do Pará, com valores oscilando 
entre 26.5 e 27ºC. O sul do estado é a região que registra temperaturas relativamente mais frias, de aproximadamente 25.5 e 25ºC.

4.2.7 – Classificação climática
Conforme observado na Figura 19, observa-se o subtipo de colima classificado como Aw na região que se estende do extremo sudoeste a leste 

e parte do nordeste, incluindo as regiões sul e sudeste, sendo que esse resultado indica que nessas regiões o clima apresenta um inverno seco bem 
definido, com ocorrência de meses com precipitação média inferior a 60 mm.

Nas outras regiões do estado verifica-se os subtipos de clima classificados como Am e Af, com maior predominância do Am (oeste, noroeste, 
centro, nordeste).

O subtipo climático Af não apresenta estação seca, sendo o valor do mês menos chuvoso igual ou superior a 60 mm, enquanto que o subtipo 
Am é considerado intermediário entre Af e Aw, apresentando uma estação seca moderada, com ocorrência de no mínimo um mês com valor de 
precipitação média inferior a 60 mm. 

  
Figura 18 – Mapa de temperatura do ar média compensada anual (ºC).
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1 – INTRODUÇÃO

O mapeamento geomorfológico da Zona Leste e Calha Norte, como parte integrante do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará, 
visa uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável que promova a inclusão social e a conservação dos recursos naturais dessa região.

Para a execução do presente zoneamento não foram consideradas as áreas especiais , assim como o zoneamento da Zona Oeste do estado con-
cluído em 2008, ficando objeto do mesmo apenas  àquelas áreas em que existe atuação direta da ação antrópica do homem  como pode ser observado 
nas Estampas 1  e 2 , ou seja as áreas degradadas e que merecem de pronto uma atenção imediata por parte do governo estadual.

O presente mapeamento insere-se no contexto do Diagnóstico do Meio Físico-Biótico a fim de possibilitar uma integração com outros temas, 
principalmente, geologia, pedologia e fitoecologia, com vistas a elaboração de produtos temáticos integrados, mapas morfoestruturais e morfope-
dológicos, os quais possibilitarão a elaboração dos geossistemas e geofácies , de capital importância na elaboração do presente zoneamento.

2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA

A área em questão envolve principalmente os quadrantes  nordeste, leste e sul do Estado e do Estado do Pará  envolvendo 114 municípios  e 
abarcando  uma área de cerca 406.000 km².

A área estudada envolve os tratos paraenses que são cortados por rodovias federais e estaduais e corresponde a região em que existe uma 
maior número de áreas degradadas pelo antropismo, como desmatamento  e áreas agropastoris ,  e onde se situam os principais núcleos populacio-
nais do Estado . 

Esta densidade viária facilitou grandemente o reconhecimento no terreno , uma vez que o traçado das principais unidades viárias possibilitou 

mapas morfoestruturais e morfopedológicos, os quais possibilitarão a elaboração dos 
geossistemas e geofácies , de capital importância na elaboração do presente zoneamento. 
 
2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 
 

A área em questão  envolve principalmente os quadrantes  nordeste, leste e sul do 
Estado e do Estado do Pará  envolvendo  ... municípios  e abarcando  uma área de cerca 
.....km2 . 

A área estudada envolve os tratos paraenses que são cortados por rodovias 
federais e estaduais e corresponde a região em que existe uma maior número de áreas 
degradadas pelo antropismo, como desmatamento  e áreas agropastoris ,  e onde se situam 
os principais núcleos populacionais do Estado .  

Esta densidade viária facilitou grandemente o reconhecimento no terreno , uma 
vez que o traçado das principais unidades viárias possibilitou a identificação “in loco”   
grande parte das unidades geomorfológicas identificadas, facilitando  muito o 
conhecimento sobre elas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estampa  1 –  Estado do Pará . Localização do ZEE –BR163 - Imagem SRTM (2000) 
 

 

Estampa  1 –  Estado do Pará . Localização do ZEE –BR163 - Imagem SRTM (2000)
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a identificação “in loco”   grande parte das unidades geomorfológicas identificadas, facilitando  muito o conhecimento sobre elas.
A rede de drenagem principal é centralizada pelos rios  Xingu ,   Tocantins e Araguaia , a oeste e leste da área,  respectivamente, na Zona Leste 

; ao passo que na Calha Norte, despontam os  baixos cursos dos rios Curuá e Trombetas, e por outros que deságuam no rio Amazonas, rio de principal 
hierarquia fluvial. 

O rio Xingu exibe um lago com mais de 110 km de extensão e larguras superiores a 12 km, com a foz totalmente barrada pela Planície Amazô-
nica, porém com retilinearidade bem evidentes.  Ademais, outros setores apresentam um dos maiores controles estruturais fluviais da região ama-
zônica, grande curva do Xingu, com efeitos neotectônicos visivelmente alcandorados, como na área que tem a cidade de Altamira como referência, 
onde o rio chega a sofrer inflexões de quase 180º, depois cotovelo de 90º até voltar à sua direção próxima à original, buscando o rio Amazonas. Neste 
local deverá ser implantada a Hidrelétrica de Belo Monte. Sua drenagem também sofre os efeitos de controle do rio principal, mas não intensamente, 
a exemplo do rio Iriri que na área apresenta extensos  trechos retilinearizados  com inflexões acentuadas, tendo sido em épocas pretéritas parte 
integrante da bacia do rio Tapajós.

Todos estes rios, à exceção do rio Amazonas,  apresentam, pela extensão, grandes volumes hídricos e áreas planas que percorrem, planícies flu-
viais relativamente pequenas e estreitas, que ocorrem com maior freqüência no setor centro-sul. É freqüente também a ocorrência de ilhas rochosas 
e trechos encachoeirados em setores onde o controle estrutural é mais intenso como no rio Xingu, nas circunvizinhanças de Altamira.

3 – OBJETIVOS

Os dados geomorfológicos são de suma importância no conhecimento físico do terreno possibilitando o planejamento e estabelecimento de:
•- redes viárias;
•- linhas de transmissão. Oleodutos , minerodutos e  gasodutos;
•- núcleos urbanos em função do relevo e malha viária;
•- definição de áreas navegáveis para rios e instalações portuárias;
•- áreas sujeitas a inundações;
•- seleção de sítios para açudes e hidrelétricas;
•- delimitação de áreas com problemas de escoamento superficial ou subterrâneos e bacias de captação;
•- áreas com desequilíbrio morfodinâmico;
•- relações de relevo com respeito à ocorrência de recursos minerais, em especial no que tange aos depósitos aluviais atuais e subatuais (holocê-

nicos e pleistocênicos) e às superfícies de aplanamento relativas a processos de laterização de idade cenozoica de valor econômico, haja vista os depó-

Estampa 2 – Localização do ZEE da Zona Leste e Calha Norte no Estado do Pará - Imagem SRTM (2000)
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sitos bauxitíferos de Terra Santa, Faro, Almeirim, Juruti, Paragominas; de ferro , manganês, auríferos  e niquelíferos da serra dos Carajás, dentre outros.

4 – METODOLOGIA
O mapeamento geomorfológico aqui utilizado fudamenta-se no Manual Técnico de Geomorfologia da Série Manuais Técnicos em Geociências 

(IBGE, 2009).
 Tem como princípio básico à ordenação dos fatos geomorfológicos de acordo com uma classificação temporo-espacial. O grupamento de 

conjuntos de modelados permite a identificação de unidades geomorfológicas (Sistemas de Relevo). Os grupamentos dessas constituem as regiões 
geomorfológicas, cuja reunião, por sua vez, resulta nos domínios morfoestruturais. 

Os Domínios Morfoestruturais organizam a causa de fatos geomorfológicos derivados de processos geológicos regionais retratados em en-
tidades geotectônicas de grande a média expressão espacial e tempo geológico definido.  Representam-se por  bacias sedimentares invertidas ou 
não, cinturões móveis, núcleos cratônicos, maciços plutônicos, complexos vulcano-plutônicos, etc. Dessas resultam arranjos regionais de relevos com 

Estampa 3 – Domínios Morfoestruturais

•- redes viárias; 
•- linhas de transmissão. Oleodutos , minerodutos e  gasodutos; 
•- núcleos urbanos em função do relevo e malha viária; 
•- definição de áreas navegáveis para rios e instalações portuárias; 
•- áreas sujeitas a inundações; 
•- seleção de sítios para açudes e hidrelétricas; 
•- delimitação de áreas com problemas de escoamento superficial ou subterrâneos e 
bacias de captação; 
•- áreas com desequilíbrio morfodinâmico; 
•- relações de relevo com respeito à ocorrência de recursos minerais, em especial no que 
tange aos depósitos aluviais atuais e subatuais (holocênicos e pleistocênicos) e às 
superfícies de aplanamento relativas a processos de laterização de idade cenozoica de 
valor econômico, haja vista os depósitos bauxitíferos de Terra Santa, Faro, Almeirim, 
Juruti, Paragominas; de ferro , manganês, auríferos  e niquelíferos da serra dos Carajás, 
dentre outros. 
 
4. METODOLOGIA 
 

O mapeamento geomorfológico aqui utilizado fudamenta-se no Manual Técnico 
de Geomorfologia da Série Manuais Técnicos em Geociências (IBGE, 2009). 

 
 Tem como princípio básico à ordenação dos fatos geomorfológicos de acordo 

com uma classificação temporo-espacial. O grupamento de conjuntos de modelados 
permite a identificação de unidades geomorfológicas (Sistemas de Relevo). Os 
grupamentos dessas constituem as regiões geomorfológicas, cuja reunião, por sua vez, 
resulta nos domínios morfoestruturais.  

Os Domínios Morfoestruturais organizam a causa de fatos geomorfológicos 
derivados de processos geológicos regionais retratados em entidades geotectônicas de 
grande a média expressão espacial e tempo geológico definido.  Representam-se por  
bacias sedimentares invertidas ou não, cinturões móveis, núcleos cratônicos, maciços 
plutônicos, complexos vulcano-plutônicos, etc. Dessas resultam arranjos regionais de 
relevos com estruturas e litologias que guardam relações de causa entre si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estruturas e litologias que guardam relações de causa entre si.
Sob a ótica de novos conceitos, inclusive geológicos, foram redefinidos quatro Domínios Morfoestruturais (IBGE, op. cit.), ordenados dos mais 

recentes para os mais antigos, refletindo implicações geocronológicas:
1. Depósitos Sedimentares Quaternários – Planícies e terraços de baixa declividade e, eventualmente, depressões modeladas sobre depósitos 

de sedimentos horizontais a subhorizontais de ambientes fluviais, marinhos, fluviomarinhos, lagunares e/ou eólicos, dispostos na zona costeira ou 
no interior do continente.

2. Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozoicas – Planaltos e chapadas desenvolvidos sobre rochas sedimentares horizontais a sub-ho-
rizontais, eventualmente dobradas e falhadas, em ambientes de sedimentação diversos, dispostos nas margens continentais e/ou no interior do 
continente.

3. Cinturões Móveis Neoproterozoicos – Planaltos, alinhamentos serranos e depressões interplanálticas elaborados em terrenos dobrados e 
falhados, incluindo principalmente metamorfitos e granitóides associados.

4. Crátons Neoproterozoicos – Planaltos residuais, chapadas e depressões interplanálticas, tendo como embasamento metamorfitos e grani-
tóides associados e incluindo como cobertura rochas sedimentares e vulcano-plutonismo, deformados ou não. 

Nos Domínios Morfoestruturais situam-se as Regiões Geomorfológicas que se caracterizam por compartimentos que apresentam um controle 
causal relacionado aos processos geológico-tectônicos, mas estão ligados, também, a fatores climáticos, atuais ou pretéritos, retratados espacial-
mente pelas superfícies de aplanamento.

Por sua vez, naquelas Regiões Geomorfológicas que apresentarem formas fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de mode-
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lados serão definidas as Unidades Geomorfológicas (ou Sistemas de Relevo). A geomorfogênese e a similitude de formas podem ser explicadas por 
fatores paleoclimáticos e por condicionantes litoestruturais decorrentes da natureza dos domínios morfoestruturais nos quais elas se inserem. Cada 
Unidade Geomorfológica evidencia processos genéticos, formações superficiais e tipos de modelados diferenciados dos demais.

Uma mancha ou polígono de modelado constitui grupamento de formas de relevo que apresentam definição geométrica similar em função de 
uma gênese comum e da generalização dos processos morfogenéticos atuantes, resultando na recorrência dos materiais correlativos superficiais. Na 
composição do mapa geomorfológico são delimitados quatro tipos de modelados: de acumulação, de aplanamento, de dissecação e de dissolução.

Símbolos lineares e pontuais representam fatos de dimensões espaciais diversas e evidenciam ocorrências que não poderiam ser feitas apenas 
pelo grupamento de formas, conferindo mais informações e plasticidade ao mapeamento geomorfológico.

Os dados aqui apresentados, em termos de mapas e relatório, são fundamentados no profícuo trabalho realizado pelo IBGE para o CISCEA/
SIVAM no período de 1997 a 2003, aqui referido como IBGE (2003), envolvendo as folhas ao milionésimo, SC.21- Juruena, SB.21 – Tapajós, SA. 21 
– Santarém, SA.22 – Belém  SB.22 – Araguaia, SC.22- Tocantins, SA-23 – São Luís e SB.23 – Teresina, perfazendo um total de 40  folhas, algumas 
parciais,  na escala 1:250. 000. No entanto, os trabalhos de campo realizados pela equipe e a utilização de imagens SRTM (2000) e com auxílio do 
Glober Mapper 11, foi possível fazer alguns adendos à interpretação original realizada pelo IBGE, como antes citado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estampa  4 -   Modelados – quarta ordem de grandeza abrangendo formas de relevo 
de definição geométrica similar (topo, pendente) em função de igual gênese  na 
atuação dos processos morfogenéticos . Acumulação (8%), Dissecação (76,9%) , 
Aplanamento  (15%) e Dissolução (0,1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estampa  4 -   Modelados – quarta ordem de grandeza abrangendo formas de relevo de definição geométrica similar (topo, pendente) em função de igual gênese  na atuação 
dos processos morfogenéticos . Acumulação (8%), Dissecação (76,9%) , Aplanamento  (15%) e Dissolução (0,1%).
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Estampa  5 – Unidades Geomorfológicas – arranjo de altimetria e fisionomias similares dos diversos tipos de modelados.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estampa  5 – Unidades Geomorfológicas – arranjo de altimetria e fisionomias 
similares dos diversos tipos de modelados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA

Na área do projeto foram identificados quatro domínios morfoestruturais: Depósitos Sedimentares Quaternários, Bacias e Coberturas Sedimen-
tares Fanerozoicas, Cinturões Móveis Neoproterozoicos e Crátons Neoproterozoicos (Estampa 3). Esses domínios englobam sete Regiões Geomorfoló-
gicas e 33 Unidades Geomorfológicas, as quais serão descritas a seguir. 

5.1 – Depósitos Sedimentares Quaternários
Este Domínio Morfoestrutural é composto por cinco Unidades Geomorfológicas :Leque Aluvial do Tocantins, Litoral de Mangues e Rias, Planície 

Amazônica, Planície de Araguaia-Javaés e Planícies Fluviais.

5.1.1 – Leque Aluvial do Tocantins
Localiza-se no baixo rio Tocantins, na embocadura com o rio Pará, onde dispõe-se em forma de leque  sugerindo a forma de um delta. Repre-

senta-se por formas tabulares amplas, às vezes amplamente abauladas, entalhadas por vales largos e rasos, com ocorrência de setores ligeiramente 
deprimidos e inundáveis.

Compõe-se principalmente por sedimentos arenosos, secundariamente conglomeráticos, de provável idade pleistocênica.
Os contatos são geralmente graduais ou suaves com os Tabuleiros do Xingu-Tocantins e os Tabuleiros Paraenses. Pequenos ressaltos podem 

assinalar contatos com os terraços do rio Tocantins.
Em termos de sedimentos superficiais assomam essencialmente  Laterita Hidromórfica e Areias Quartzosas distróficas (áreas sujeitas a alaga-

mentos). Há setores de Solos Gley e Latossolos Amarelo.

             5.1.2 – Litoral de Mangues e Rias
Situa-se na costa atlântica porção leste do Estado do Pará, onde mostra um litoral muito recortado e rebaixado.
Segundo Barbosa & Pinto (1973), o trecho do litoral que vai da Baía de São Marcos para oeste caracteriza-se por uma costa de afundamento ge-

neralizado. Este fato permitiu às águas do mar penetrarem no continente através da drenagem, originando os recortes em forma de rias. Referindo-se 
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ao conceito original de rias, que previa a existência de vales profundo, decorrentes do avanço das águas do mar sobre um litoral subsidente, com o 
bloqueamento dos sedimentos fluviais em pontos por vezes distantes do litoral, concluíram que partes das reentrâncias não correspondiam a verda-
deiras rias, pois decorriam de processos de slikke-schorre e não de afogamento. No atual mapeamento, a análise das imagens de satélite não permitiu 
constatar nem descartar a hipótese de mecanismo de slikke-schorre, mas revelou o crescimento de trechos do litoral norte paraense por processos de 
formação de restingas, as quais tendiam a se fechar entre si e a se unir ao continente, projetando o litoral para dentro do mar, no sentido perpendi-
cular à praia, criando o aspecto de reentrância. No atual trabalho, portanto, considerou-se esses acidentes geográficos indistintamente como rias. A 
existência de um alto estrutural paralelo à costa (Arco Guamá-São Vicente Ferrer) impediu que as rias adentrassem ao continente, diferindo do que 
ocorreu com a Baixada Maranhense. Em síntese, pode-se destacar que a ocorrência de processos de agradação marinhos e fluviais resultaram nas 
planícies e terraços que orlam o litoral. Processos erosivos simultaneamente se conjugam aos processos construtivos na definição desses modelados. 
Há evidências de tectonismo interferindo na abertura das rias.

 O contato com as unidades vizinhas se faz quase sempre por uma pequena ruptura de declive, por vezes mal perceptível. Pequenos ressaltos 
topográficos delimitam diferentes níveis de terraços e assinalam a transição para os baixos tabuleiros vizinhos. 

 Esse conjunto morfológico compreende a faixa de sedimentos holocênicos que acompanha a linha de costa, na direção geral NO-SE, envolven-
do também uma série de ilhas, baías e canais. 

Na folha SA.22 Belém, as planícies marinhas geralmente ocorrem nas extremidades dos promontórios e setores das ilhas voltados para mar 
aberto; são caracterizadas por praias e restingas. As planícies fluviomarinhas são constituídas por sedimentos vasosos e lamosos colonizados por ve-
getação de mangue. Ocorrem diversos planos de terraços indicando oscilações sub-atuais do nível do mar. Essas oscilações resultaram em mudanças 
do nível de base da rede de drenagem, orientando fases de reentalhe dos vales e reesculturação dos modelados.

 Compreende material arenoso de origem marinha nas praias e restingas, e os sedimentos típicos dos manguezais principalmente nas embo-
caduras dos rios.

5.1.3 – Planície Amazônica
Envolve essencialmente a calha do rio Amazonas e seus principais afluentes denotando a deposição mais recente holocênica.
Construção de planícies e terraços orientada por ajustes tectônicos e acelerada por evolução de meandros. Na foz do rio Amazonas, as ilhas 

demonstram a conjugação de processos de agradação fluviais e marinhos.
Os contatos com as unidades geomorfológicas são graduais, mas com ressaltos nítidos nos contatos das planícies com as formas de dissecação 

mais intensas das unidades vizinhas. Os contatos com os terraços mais antigos podem ser disfarçados.
Vários níveis de terraços e as várzeas recentes contêm diques e paleocanais, lagos de meandro e de barramento, bacias de decantação, furos, 

canais anastomosados e trechos de talvegues retilinearizados por fatores estruturais. Na foz do rio Amazonas, extensos manguezais assinalam a 
amplitude das influências marinhas.

Níveis de argilas, siltes e areias muito finas a grosseiras, estratificadas, localmente intercaladas por concreções ferruginosas, e concentrações 
orgânicas, resultando em solos Aluviais, Hidromórficos, Gleyzados e Orgânicos.  Na ilhas da foz do rio Amazonas, os processos fluviais e marinhos 
resultam em depósitos de sedimentos vasosos e lamosos.

5.1.4 – Planície de Araguaia-Javaés
A unidade compreende a extensa superfície plana, drenada pelo médio curso da bacia do rio Araguaia, Sul do Pará na zona lindeira com o 

Estado de Tocantins, da qual faz parte a ilha do Bananal. É constituída por áreas sujeitas a inundações periódicas e se acha moldada em sedimentos 
quaternários, de origem fluvial e plúvio-fluvial.

Resulta da ação de processos de acumulação fluvial e plúvio-fluvial, em um ambiente tectonicamente abatido. O regime de cheias e vazantes 
é o principal agente de alimentação da planície. A sedimentação arenosa origina bancos de areia e praias, e provoca a obstrução dos canais laterais 
do rio Araguaia, elevando suas margens e restringindo o fenômeno de transbordamento para as áreas interfluviais (Ai). Estes só ocorrem em cheias 
excepcionais, quando essas áreas recebem certa carga de material fino e de matéria orgânica oriundos do rio. Entretanto, o alagamento das mesmas 
ocorre de fato em função das chuvas sazonais, cujas águas circulam pelo sistema sem se adaptar ao trajeto das calhas fluviais (Mamede, 1998). Pos-
teriormente, Latrubesse (1999) mostrou que os canais da ilha do Bananal são muito móveis e mudam de um ano para outro.

O contato com as unidades circunvizinhas é quase sempre efetuado de modo pouco visível, através de superfícies rampeadas coalescentes. 
Apenas localmente se percebem alguns trechos de ruptura de declive. Contudo, dentro da própria unidade, ocorrem algumas áreas onde as litologias 
pré-cambrianas afloram, como no trecho próximo a São Felix do Araguaia, e aí o contato é marcado por rupturas de declive de cerca de 30m.

Predominam Plintossolos, mas nas calhas dos rios se encontram principalmente sedimentos arenosos em Gleyssolos.

ZEE Volume 2.indd   210 06/12/2010   18:03:47



211Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

5.1.5 – Planícies Fluviais 
Tratam-se de rios que cortam rochas cristalinas ou sedimentares, gerando principalmente estreitos terraços fluviais por vezes associados a 

planícies recentes. No interior da sinéclise, a drenagem encaixa-se nos sedimentos, apresentando vales com bordas bem definidas, confinando com 
os terraços e planícies. 

A alteração de rochas cristalinas gerou solos Podzólicos Vermelho-Amarelos, por vezes plínticos, associados a Plintossolos álicos, nos terraços; 
e Latossolos, por vezes plínticos, associados a Gleissolos, nos terraços com planícies. Também ocorrem Solos Hidromórficos Gleyzados associados a 
Solos  Aluviais.

5.2 – Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozoicas 
Este Domínio Morfoestrutural é composto por três Regiões  Geomorfológicas : Seqüências Sedimentares Neo-Paleogênicas, Bacias Sedimen-

tares e Bacias Sedimentares Paleozóicas.

 5.2.1 - Seqüências Sedimentares Neo-Paleogênicas  
Esta Região Geomorfológica é composta por três Unidades Geomorfológicas: Chapada Paragominas, Tabuleiros Paraenses e Tabuleiros do 

Xingu-Tocantins.

5.2.1.1 – Chapada de Paragominas
Localiza-se na porção sudeste do Estado do Pará envolvendo principalmente os municípios de Paragominas e Ulianópolis.
No mapeamento do Projeto RADAM, Barbosa & Pinto (1973) referiram-se à ação de uma pediplanação pós-Barreiras atuando no topo dessa 

unidade, à qual estava vinculada ao que eles denominaram Planalto Setentrional Pará-Maranhão. Esses autores não somente vincularam esse fato à 
erosão pós-Barreira como o relacionaram ao Pediplano Pleistocênico que truncou a superfície da Depressão Periférica de Crateús.

Nesse trabalho também se admite a ação de uma fase erosiva atuando sobre a unidade, durante o Pleistoceno, em clima semi-árido.Na passa-
gem do Pleistoceno para o Holoceno, a mudança para um clima úmido favoreceu a instalação da drenagem e possibilitou a esculturação dos recortes 
da chapada, através dos vales observados na paisagem atual.

O contato dessa unidade com as vizinhas é geralmente efetuado mediante rupturas de declives e em alguns casos  por escarpas de amplitude 
média.

Trata-se de uma superfície de topo plano a suavemente dissecado em formas tabulares, fortemente marcado por recortes e reentrâncias de 
vales em suas bordas, os quais vão adentrando o núcleo central, dando um aspecto sinuoso ou arborescente ao conjunto de recortes.

A chapada constitui um divisor de águas e os recortes que retalham sua superfície são efetuados pelas cabeceiras de rios como o Guamá, Piriá, 
Coraci-Paraná, Uraím e Ipixuna. Mostra altimetria variando de 160 a 100 m.

Acha-se esculpida em litologias da Bacia Sedimentar do Parnaíba, referentes à Formação Itapecuru, de idade cretácea e localmente constituí-
das por argilas de cor chocolate. A alteração desses sedimentos deu origem a Latossolos Amarelos, que por vezes se acham recobertos por camadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estampa   6 -Leque Aluvial do Tocantins.  Unidade Geomorfológica  do Domínio 
Morfoestrutural Depósitos Sedimentares Quaternários . Cf com imagem SRTM 
(2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estampa   6 -Leque Aluvial do Tocantins.  Unidade Geomorfológica  do Domínio Morfoestrutural Depósitos Sedimentares Quaternários . Cf com imagem SRTM (2000).
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de crostas ferruginosas. A cobertura vegetal é de floresta densa, tendo sido extensivamente utilizada pelas madeireiras, ou derrubada para a criação 
de gado ou para o reflorestamento de espécies de árvores como mogno, paricá e outras.

  Sobre as litologias sedimentares da Formação Itapecuru desenvolveram-se fundamentalmente Latossolos Amarelos, os quais, por sua vez, 
integram a unidade Cobertura Detrito-Laterítica Neogênica.

5.2.1.2 – Tabuleiros Paraenses
Dispõe-se na porção nor-nordeste do Estado do Pará envolvendo o s municípios de Belém, Abaetetuba, Marituba, Benevides Santa Bárbara 

Barcarena, São Miguel do Guamá, Moju, Tailândia, Goianésia , Ipixuna do Pará ,  Mãe do Rio,e Castanhal
Inicialmente identificado nas áreas semi-áridas do Piauí e do Ceará referentes à unidade definida naquela área como Depressão Periférica 

do Crateús, estendia-se em direção ao Maranhão e ao Pará, sob cobertura florestal, sem solução de continuidade. Em função disso, aqueles autores 
concluíram que o aspecto relativamente uniforme do relevo regional e o rebaixamento geral da topografia decorreram dos mesmos processos de 
pediplanação que atuaram no Nordeste semi-árido, durante o período Pleistoceno. Só após o rebaixamento do relevo é que se deu a umidificação do 
clima, o que propiciou a instalação da cobertura vegetal atual. Com a mudança climática, mudaram também os processos morfogenéticos, de modo 
que a pediplanação cessou e a ação química substituiu a mecânica, dando início à dissecação atual do relevo tal como hoje se encontra. Essa idéia é 
totalmente corroborada neste trabalho. Com altimetria variando de 0 a 100 m.

Em síntese, tem-se uma ampla superfície elaborada por processos de pediplanção plio-pleistocênicos atuando sobre estratos sedimentares 
terciário-quaternários. Processos erosivos subseqüentes devido à umidificação climática reentalharam e desfiguraram trechos do pediplano, resul-
tando nos atuais modelados de dissecação

Mostra contato com o Litoral de Mangues e Rias, por vezes o contato é do mesmo tipo já descrito, por outras é marcado por pequenos ressaltos. 
Por fim, a interligação com a Chapada de Paragominas se faz geralmente mediante rupturas de declive, embora de caráter modesto.

A oeste, na folha SA.22 Belém, os contatos são graduais ou disfarçados. Pequenos ressaltos assinalam as transições para os terraços fluviais e 
fluviomarinhos. )

Acha-se dominantemente esculpida sobre os sedimentos terciários areno-argilosos da Formação Barreiras, na parte norte, e sobre sedimentos 
argilo-arenosos também terciários da Formação Ipixuna, na parte sul. Ao longo do rio Guamá, próximo à cidade de São Miguel do Guamá, apresenta 
pequena faixa de arenitos paleozóicos e, de modo disperso, comporta corpos graníticos proterozóicos. Os solos são principalmente Latossolos Ama-
relos. Nas áreas onde essa formação se acha recoberta por sedimentos mais recentes é comum a formação de solos concrecionários ferruginosos, os 
quais dão origem a nódulos e grãos de dimensões diversas, e por vezes formam blocos gigantes fortemente endurecidos, do tipo canga laterítica.

A oeste, evidências da superfície pediplanada estão registradas nos planos retocados (Pri) e modelados tabulares amplos. Os vales são muito 
rasos e largos, de bordas disfarçadas. Entalhes mais acentuados e vertentes mais abruptas, com ravinas e circos de cabeceira, ocorrem a sul. Há even-
tuais setores deprimidos com tendência a alagamentos (Ai).

A vegetação de floresta se instalou sobre toda a área, contudo, o antropismo já efetuou mudanças consideráveis na paisagem vegetal.
Os sedimentos da cobertura terciário-quaternária deram origem a pacote de solos tipo Latossolo Amarelo distrófico, de textura argilosa. Porém, 

onde se encontram as coberturas sedimentares mais recentes, é marcante a ação química da ferruginização, de modo que ocorrem expressivas áreas 
concrecionárias lateríticas. 

5.2.1.3 – Tabuleiros Xingu-Tocantins
Localiza-se no interflúvio dos rios Xingu e Tocantins, centro-norte do Estado, representando em verdade uma continuação para oeste da Uni-

dade Geomorfológica Tabuleiros Paraenses.
Processos de pediplanação ocorridos no Plio-Pleistoceno elaboraram a vasta superfície aplainada que nivela a topografia. Processos erosivos 

posteriores, sob condições mais úmidas, descaracterizaram e reentalharam a superfície pediplanada. 
Condicionantes estruturais são aparentes na rede de drenagem, com trechos de canais retilinearizados e baixos cursos afogados e marcantes 

inflexões nas redes de drenagem.
O contato  com as unidades circunjacentes são graduais e disfarçados, mas ocorrem pequenos ressaltos nas transições para os trechos de alu-

viões recentes a norte e leste.
Representa-se por relevos tabulares amplos, altimetria de 10 a 100 m, cujos topos concordantes e planos denotam o aplanamento que os 

nivelou, são cortadas pela rede de drenagem, adaptadas a vales amplos de bordas bem marcadas
O intemperismo das coberturas sedimentares terciário-quaternárias resultou em espesso manto de alteritos, originando Latossolo Amarelo 

distrófico de texturas média e argilosa. Áreas inundáveis entre os baixos cursos dos rios Pacajá e Jacundá apresentam Areias Quartzosas distróficas. 
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Estampa 7 – Tabuleiros do Xingu-Tocantins. Unidade Geomorfológica da Região Geomorfológica Seqüências Sedimentares Neo-Paleogênicas. Cf com imagem SRTM (2000).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estampa 7 – Tabuleiros do Xingu-Tocantins. Unidade Geomorfológica da Região 
Geomorfológica Seqüências Sedimentares Neo-Paleogênicas. Cf com imagem SRTM 
(2000). 
 

5.2.2 – Bacias Sedimentares Mesozoicas
Esta Região Geomorfológica é composta por Unidades Geomorfológicas: Depressão de Imperatriz, Depressão do Gurupi, Patamar Dissecado do 

Capim-Moju, Planalto Dissecado de Gurupi-Grajaú e Planalto do Uatumã-Jari.

5.2.2.1 – Depressão de Imperatriz
Localiza-se a nordeste de Marabá, na porção leste do Estado. Constitui-se por uma superfície pediplanada retocada pela drenagem comandada 

pelo rio Tocantins resultando em modelados de dissecação de grandes dimensões com altimetria de 50 m a 250 m. Predominam formas tabulares e 
convexas amplas, com feição de lombadas definidas por vales fracamente entalhados em arenitos da Formação Itapecuru de idade cretácea.

O contato com as unidades adjacentes se faz através de contatos  graduais ou através de baixos ressaltos.
Alterações espessas resultaram em Latossolos Vermelho-Amarelo, texturas média e argilosa.

5.2.2.2 – Depressão do Gurupi
Localiza-se na zona lindeira com o Estado do Maranhão, abarcando parte da bacia dório Gurupi, no quadrante nordeste do Estado. 
A coalescência da superfície desse relevo com a superfície dos Tabuleiros Paraenses é indicativa de que o aplainamento que homogeneizou 

esse relevo também atuou sobre o outro. Por isso, admite-se que o vão dessa depressão foi inicialmente aberto pelo Pediplano Pleistocênico. Com o 
advento do clima úmido, na transição do Pleistoceno para o Holoceno, instalou-se a drenagem do rio Gurupi, o qual passou a remodelar o relevo. A 
reesculturação do relevo, contudo, não foi tão expressiva, o que leva a crer que de algum modo a litologia deve ter refreado o fenômeno. 

O contato é marcado por rupturas de declive nos limites com a Chapada de Paragominas e com o Planalto Dissecado do Gurupi-Grajaú. No con-
tato com os Tabuleiros Paraenses observa-se a coalescência da superfície topográfica das duas unidades. Porém, com as Colinas e Cristas do Gurupi e 
a Superfície Dissecada de Santa Luzia do Paruá ocorrem algumas trechos de ruptura de declive, mas principalmente diferenças no tipo de modelado, 
sendo essas duas últimas unidades de relevo mais dissecadas. 

Compreende um extenso vão embutido entre a Chapada de Paragominas e o Planalto Dissecado do Gurupi-Grajaú que se abre para nordeste, 
em direção às Colinas e Cristas do Gurupi. Elaborado sobre sedimentos argilo-arenosos de idade cretácea (Formação Itapecuru), configura uma 
superfície plana a suavemente dissecada, onde ocorrem sobretudo Latossolos Amare-los com vegetação de floresta parcialmente antropizada. Cor-
responde a parte da unidade denominada por Barbosa & Pinto (op. cit) como Planalto Rebaixado da Amazônia (da Zona Bragantina) e ao que o Mapa 
de Unidades de Relevo do Brasil (IBGE, 1993) denominou de Depressão do Meio Norte.

A alteração das litologias resultou na formação de Latossolos com trechos de concreções ferruginosas.

5.2.2.3. – Patamar Dissecado Capim-Moju
Superfície pediplanada nivelou a topografia, posteriormente dissecada com altimetria variando de 50 a 250 m.
Em geral, contatos graduais com as depressões vizinhas. Baixos ressaltos topográficos fazem contato com a Depressão do Bacajá, a oeste. 

Ressaltos pouco marcados generalizam-se no contato com os relevos de outras unidades geomorfológicas periféricas. )
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Trata-se de um patamar situado entre o Planalto do Interflúvio Tocantins-Araguaia e o Planalto Dissecado do Gurupi-Grajaú, a leste, e a De-
pressão do Bacajá, a oeste. Relevo intensamente dissecado em formas convexas e tabulares, com eventuais testemunhos planos do antigo nível de 
aplainamento.

Predominam Latossolos Amarelo e Argissolos Vermelho-Amarelo, formando espesso pacote de textura argilosa.

5.2.2.4 – Planalto Dissecado do Gurupi-Grajaú
Localiza-se na quadrante E-SE  do Estado  na região ao sul de Paragominas, e envolvendo grande parte do  município  de Rondon do Pará
Processos de pediplanação pleistocênica nivelaram o relevo. A instalação da drenagem atual seguiu os alinhamentos estruturais, o que é evi-

denciado pelo paralelismo dos vales principais e descaracterizou o aplanamento, dissecando-o e isolando topos apainados em posição interfluvial 
com altimetria variando de 50 a 350 m.

Contatos bem marcados com as unidades vizinhas, em alguns trechos efetuados por escarpas, rerpresentandop , em verdade , uma continuação 
da Unidade Chapadas de paragomninas.

Nos topos tabulares ocorre uma cobertura detrítica espessa de textura muito argilosa, com nível laterítico na base.  Os relevos dissecados estão 
recobertos por um pacote espesso de material de alteração que deu origem a Latossolos Amarelos e Podzólicos Vermelho-Amarelo de textura argilosa 
localmente média. 

5.2.2.5. – Planalto do Uatumã-Jari
Constitui importante feição de relevo com disposição cerca de E-O que perlonga  o rio Amazonas em sua porção Norte , envolvendo os municí-

pios de Almeirim, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.
Elaborada sobre sedimentos cretáceos e litologias paleozóicas, acha-se cortada por diques de diabásio. Constitui uma superfície dissecada no 

trecho central e suavizada a leste (50-200m), apresentando ainda relevos residuais (240-270m). Constitui uma superfície aplainada retocada, com 
trechos de formas tabulares e convexas, apresentando ainda relevos residuais tipo mesas. Os diques de diabásio expressam-se na topografia como 
baixas cumeadas alongadas.

Área de bacia sedimentar constituída por litologias meso-paleozóicas e encimada por sedimentos cretáceos, foi truncada por pediplanação 
pleistocênica e, posteriormente, dissecada sob condições de umidade. A leste há capeamento de sedimentos terciário-quaternários. Restos de uma 
superfície pediplanada mais antiga aparecem nos topos de mesas residuais.

Contato em aclive abrupto com os relevos residuais que ponteiam a superfície da unidade, e geralmente gradual ou por trechos de ruptura de 
declive com as unidades circunvizinhas.

O intemperismo agiu sobre diferentes litologias originando, principalmente, Latossolos Amarelos sobre os sedimentos cretáceos e solos Po-
dzólicos sobre as demais litologias. Nos relevos residuais há crostas, por vezes, bauxíticas. Argissolos ocorrem de forma mais restrita. Solos Litólicos 
também ocorrem nos relevos residuais onde a rocha sã se encontra exposta.

Estampa 8 –Planalto do Uatumã-Jari - Unidade Geomorfológica da Região Geomorfológica Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozoicas. Cf com imagem SRTM (2000).
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5.2.3  – Bacias Sedimentares Paleozoicas
Esta Região Geomorfológica é composta pelas seguintes Unidades Geomorfológicas: Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar do Amazonas  

e Planalto do Interflúvio Tocantins-Araguaia

5.2.3.1  – Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar do Amazonas
Área de borda de bacia sedimentar apresenta sucessão de camadas litológicas que foram truncadas por fase de pediplanação pretérita, tendo 

posteriormente sido dissecadas sob condições de umidade. A tectônica teve papel menos notável. Expõe-se na porção norte do Estado, calha norte 
do rio Amazonas.

Por truncar diferentes camadas litológicas, apresenta alguns contatos graduais marcados por patamares descontínuos ou por superfície topo-
graficamente inclinada para sul. A norte, os contatos são abruptos e com desníveis marcantes.

Constituindo borda de bacia sedimentar, apresenta aspectos distintos: uma superfície suave e com caimento topográfico para sul, patamares 
descontínuos e uma área dissecada, por vezes marcada por escarpas abruptas, voltadas para norte. Estende-se para leste, numa conformação alon-
gada, modelada em rochas da Formação Trombetas (Siluriana), com camadas mergulhando para sul; o reflexo dessa estruturação no relevo se dá com 
a diminuição das altitudes na mesma direção. Em geral as feições predominantes são tabulares, intercaladas por vales encaixados e alargados, com 
encostas abruptas marcadas por rebordos erosivos e escarpas; interflúvios colinosos compõem os reversos do planalto.

A alteração de diferentes camadas litológicas gerou principalmente solos Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos, nas áreas mais dissecadas, e 
Latossolos Vermelho-Amarelos também álicos, nas áreas menos dissecadas dos topos.

5.2.3.2 – Planalto do InterflúvioTocantins-Araguaia
Dispõe-se na porção leste do Estado na zona lindeira com o Estado do Maranhão, a leste de Marabá.
Segundo Mamede, Ross e Santos (in Brasil, 1981), a unidade foi possivelmente afetada pelo Pediplano Plio-Pleistoceno, que truncou os relevos 

mais elevados da área, elaborando a superfície de cimeira.
A drenagem atual remodelou a superfície de erosão, gerando relevos muito dissecados, onde as rochas são mais resistentes, e relevos menos 

dissecados, onde elas são mais tenras. Na extremidade sul, onde os sedimentos devonianos (arenitos e siltitos) recobrem as litologias proterozoicas 
(micaxistos-quartzo-feldspáticos), o relevo possui caimento para leste, assumindo um aspecto monoclinal. Porém, a formação de vales profundos, 
levado a efeito pela drenagem atual, desfigurou o aspecto cuestiforme do relevo e gerou feições tabuliformes, com escarpas voltadas para oeste. 
Altimetria variando de 350 m a 550 m.

A oeste, o contato é geralmente marcado por escarpas ou relevos muito dissecados. A leste, por vezes, é marcado por rupturas de declive, e por 
outras, por superfícies rampeadas.

Nos trechos moldados sobre os arenitos e siltitos devonianos, o relevo é mais tabular e apresentam solos dominantemente Petroplínticos, com 
raras coberturas de Latossolos.

Na extremidade meridional da unidade, os terrenos sedimentares apresentam uma inclinação de oeste para leste, dando ao relevo um aspecto 
monoclinal. Entretanto, as grandes incisões da drenagem local fracionaram o pacote sedimentar, desmantelando o relevo e desfigurando o aspecto 
cuestiforme.

Recobre a área um núcleo de vegetação composto de Floresta Secundária, margeado por Savana Arbórea Aberta.

Estampa 9 – Planalto do Interflúvio Tocantins-Aragauaia. Unidade Geomorfológica da Região Geomorfológica Bacias Sedimentares Paleozóicas. Cf com imagem SRTM (2000).

A oeste, o contato é geralmente marcado por escarpas ou relevos muito dissecados. 
A leste, por vezes, é marcado por rupturas de declive, e por outras, por superfícies 
rampeadas. 

Nos trechos moldados sobre os arenitos e siltitos devonianos, o relevo é mais 
tabular e apresentam solos dominantemente Petroplínticos, com raras coberturas de 
Latossolos. 

Na extremidade meridional da unidade, os terrenos sedimentares apresentam uma 
inclinação de oeste para leste, dando ao relevo um aspecto monoclinal. Entretanto, as 
grandes incisões da drenagem local fracionaram o pacote sedimentar, desmantelando o 
relevo e desfigurando o aspecto cuestiforme. 

Recobre a área um núcleo de vegetação composto de Floresta Secundária, 
margeado por Savana Arbórea Aberta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estampa 7 – Planalto do Interflúvio Tocantins-Aragauaia. Unidade Geomorfológica 
da Região Geomorfológica Bacias Sedimentares Paleozóicas. Cf com imagem SRTM 
(2000). 
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5.3 – Cinturões Móveis Neoproterozoicos
Este Domínio Morfoestrutural é composto por duas Regiões  Geomorfológicas : Coberturas e Embasamentos

5.3.1 - Coberturas  
Esta Região Geomorfológica é composta pela  Unidade Geomorfológica Patamares do Araguaia.

5.3.1.1 – Patamares  do Araguaia
Situa-se na porção leste do Estado  ao Norte de São Geraldo, com altimetria  variando de 50 m a 350 m
Essa área é exatamente aquela descrita por Mamede, Ross e Santos (in Brasil, 1981) como a área pré-serrana (referindo-se a serra do Estrondo), 

onde observaram a presença de materiais grosseiros sendo transportados a curta distância e concluíram que, devido ao tamanho dos detritos, essa 
ação deveria requerer a atuação de um escoamento exuberante, do tipo torrencial, comum nos climas semi-áridos. Com isto, não apenas identifi-
caram a geração de um aplanamento na área, mas entenderam que ele ter-se-ia formado por processos do tipo pediplanação. Neste mapeamento, 
trabalhos de campo realizados na TO-336, no trecho entre as localidades de Pequizeiro e Colméia, revelaram a existência de blocos gigantes de 
moscovita-xisto e de xisto-quartzo-feldspato, sobre um relevo de dissecação mediana, com topos convexos. Esses detritos gigantes (matacões) se 
encontram sobre litologias do Grupo Estrondo, de idade neopreoterozoica, e algumas vezes se acham semi-inumados por cascalhos e argilas. Tratam-
-se dos mesmos detritos referidos por aqueles autores (op. cit.). Contudo, acredita-se que esses blocos gigantes tenham-se formado in situ e seu 
arredondamento se deu não por transporte, mas pela ação mecânica da amplitude térmica diária. Obviamente, isto estaria associado a um clima 
semi-árido, onde a baixa quantidade de umidade noturna causaria noites mais frias, provocando o fenômeno de esfoliação esferoidal ou descamação. 
De qualquer maneira, isto mostra que toda a superfície foi afetada pela mesma fase de erosão que abriu as depressões vizinhas e, por extrapolação, 
entende-se que isto ocorreu no mesmo período Neopleistocênico. Em fase posterior, no Holoceno, a drenagem entalhou seus vales e dissecou a pai-
sagem, dando o atual aspecto em que predominam formas de tabulares.

Com a serra do Estrondo, o contato se faz através de escarpas ou de relevos de forte dissecação. Com as depressões circunvizinhas, se faz de 
modo gradacional, mediante a coalescência de superfície. A leste, ressaltos estruturais assinalam a transição para o Planalto do Interflúvio Tocantins 
- Araguaia.

A unidade compreende a faixa de relevos dissecados e dominantemente colinosos que se estende longitudinalmente à borda ocidental do 
Planalto do Interflúvio Tocantins-Araguaia. Acha-se esculpida nas litologias de uma faixa de dobramento arrasada pela erosão geológica, composta 
por xistos quartzo-feldspáticos de idade mesoproterozóica. No segmento central, mais aplanado, ocorrem rochas arqueanas do Complexo Colméia. A 
essa situação correspondem solos concrecionários (Petroplínticos), com vegetação de Savana Arbórea, parte densa, parte aberta. A norte, no âmbito 
da folha SB.22, as formas convexizadas cedem lugar a feições de topos tabulares, representando setores mais preservados da superfície pediplanada.

Na folha SB.22 predominam Argissolos Vermelho-Amarelo de textura argilosa. Em SC.22, quase não se observam formações superficiais; asso-
mam solos concrecionários, mas localmente observaram-se áreas de cascalhos depositados sobre argilas. 50 a 350 m

Estampa 10 – Patamares do Araguaia . Unidade Geomorfológica da Região Geomorfológica Coberturas.  Cf com imagem SRTM (2000).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estampa 10 – Patamares do Araguaia . Unidade Geomorfológica da Região 
Geomorfológica Coberturas.  Cf com imagem SRTM (2000). 

 
 
5.3.2 – Embasamentos 

Esta Região Geomorfológica é composta pelas  Unidade Geomorfológicas : Colinas 
e Cristas do Gurupi, Depressão do Médio e Baixo Araguaia e Serras das Andorinhas-
Xambioá-Lontras. 

 
5.3.2.1 – Colinas e Cristas do Gurupi 

 
Situa-se na região nordeste do Estado tendo como referência os municípios de Santa 

Luzia do Pará, com altimetria variando de 90 m a 100 m. 
Barbosa & Pinto (1973) consideravam essa unidade como parte integrante do que 

denominaram Planalto Rebaixado da Amazônia (da Zona Bragantina), admitindo que 
essa área teria sido rebaixada por processos erosivos do tipo pediplanação, em fase 
climática mais seca (Pediplano Pleistocênico). De igual forma, preconizavam que na 
passagem do Pleistoceno para o Holoceno teria havido a umidificação do clima e que, em 
paralelo a isto, a drenagem teria se instalado e dissecado o relevo. Em seguida, no 
Holoceno, ter-se-ia dado o recobrimento da área pela vegetação de floresta densa, 
mudando-se os processos morfogenéticos de mecânicos (na fase mais seca) para os 
processos químicos que hoje se observam. Na atual pesquisa essas idéias foram também 
corroboradas.  

ZEE Volume 2.indd   216 06/12/2010   18:03:49



217Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

5.3.2 – Embasamentos
Esta Região Geomorfológica é composta pelas  Unidade Geomorfológicas : Colinas e Cristas do Gurupi, Depressão do Médio e Baixo Araguaia e 

Serras das Andorinhas-Xambioá-Lontras.

5.3.2.1 – Colinas e Cristas do Gurupi
Situa-se na região nordeste do Estado tendo como referência os municípios de Santa Luzia do Pará, com altimetria variando de 90 m a 100 m.
Barbosa & Pinto (1973) consideravam essa unidade como parte integrante do que denominaram Planalto Rebaixado da Amazônia (da Zona 

Bragantina), admitindo que essa área teria sido rebaixada por processos erosivos do tipo pediplanação, em fase climática mais seca (Pediplano Pleis-
tocênico). De igual forma, preconizavam que na passagem do Pleistoceno para o Holoceno teria havido a umidificação do clima e que, em paralelo a 
isto, a drenagem teria se instalado e dissecado o relevo. Em seguida, no Holoceno, ter-se-ia dado o recobrimento da área pela vegetação de floresta 
densa, mudando-se os processos morfogenéticos de mecânicos (na fase mais seca) para os processos químicos que hoje se observam. Na atual pes-
quisa essas idéias foram também corroboradas. 

O contato com as unidades vizinhas é efetuado por rupturas de declive pouco perceptíveis, nas áreas onde o relevo é mais dissecado, e por 
coalescência de superfície, onde o relevo chega a ser tabular.

A unidade caracteriza-se por ser essencialmente dissecada, onde predominam as formas colinosas, seguidas de áreas menores de cristas e de 
raros segmentos de modelado tabular. Os declives são medianos, caindo para suaves em alguns trechos da unidade.

O relevo acha-se esculpido em rochas metassedimentares como metapelitos, quartzitos e micaxistos, geralmente alterados e entrecortados por 
veios de quartzo. Tratam-se de litologias de idade proterozoica, pertinentes ao Grupo Gurupi. Predominam solos Podzólicos Vermelho-Amarelos, por 
vezes epiconcrecionários, e a vegetação é de floresta densa já antropizada.

 A alteração das litologias metassedimentares gerou sobretudo solos Podzólicos Vermelho-Amarelos de textura argilosa, por vezes recobertos 
por concreções ferruginosas (epiconcrecionários).

5.3.2.2 – Depressão do Médio e Baixo Araguaia
Mamede, Ross e Santos (in Brasil, 1981) observaram nas barrancas do rio Araguaia, na cidade de Conceição do Araguaia, a existência de 

terraços fluviais com seixos mal-selecionados (parte bem rolados e parte meio angulosos), com diâmetros de 4 a 5 cm, eventualmente de 15 cm, e 
entenderam que o rio entalhou o relevo, na época em que as soleiras começaram a ser vencidas e transformadas em corredeiras e o terraço fluvial era 
construído. Aqueles autores atribuíram a existência dos seixos mal-rolados à intervenção de processos espasmódicos de regimes torrenciais, típicos 
de clima semi-árido. Assim, admitiram a ocorrência de um período de pediplanação em clima semi-árido, que teria rebaixado a superfície e produzido 
a depressão. Durante os trabalhos de campo realizados para este mapeamento observou-se, próximo à cidade de Marianópolis, a existência de uma 
camada horizontal de concreções ferruginosas que se sobrepunha a metargilitos inclinados. O fato é indicativo de uma discordância erosiva, enquanto 
a inclinação das camadas de metargilito e seu metamorfismo se deve à proximidade de uma faixa de dobramento. Por outro lado, a superfície da 
depressão em apreço coalesce com a superfície de depressões circunvizinhas, sem apresentar solução de continuidade, e se estende até alcançar as 
bordas do Planalto das Cabeceiras do Xingu, truncado pelo Pediplano Pliopleistocênico. É evidente que uma nova fase de pediplanação que se embute 
nas bordas de outra mais antiga só poderá ter ocorrido após aquela. Como a mais antiga remonta ao Pliopleistoceno, a mais nova só poderia ter ocor-
rido no Neopleistoceno, uma vez que, após essa data, o clima atual se instalou e efetuou a dissecação da superfície, mediante a drenagem vigente. 
Neste mapeamento, admite-se que todo o raciocínio ainda é válido e que a idade dos eventos é a mesma -- Neopleistoceno.

Os contatos com outras unidades são geralmente transicional por coalescência de superfície. A leste, ressaltos acentuados indicam a transição 
para os patamares elaborados nos arenitos da Bacia Sedimentar do Parnaíba.

Esta unidade compreende a vasta superfície que se estende ao longo do médio curso do rio Araguaia. Trata-se de uma divisão da unidade defi-
nida por Mamede, Ross e Santos (in Brasil, 1981) como Depressão do Araguaia. Neste mapeamento, a depressão corresponde à superfície baixa (230 
a 280m), suavemente dissecada em feições de topos tabulares com eventuais trechos convexos, quase inteiramente esculpida sobre os filitos, clorita 
xistos, metarcóseos, metagrauvacas, metassiltitos e metargilitos, do Grupo Tocantins (Neoproterozóico). Essas litologias geraram principalmente 
solos concrecionários (Petroplínticos), com cobertura de Savana Arbórea Aberta e trechos de Savana Gramíneo Lenhosa e de Savana Parque.

A grande característica dessa unidade talvez seja o domínio quase total das concreções ferruginosas (solos Petroplínticos). A norte, no entanto, 
há setores de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, textura argilosa. Ao longo da calha do rio Araguaia ocorrem trechos de Latossolo Vermelho-
-Amarelo distrófico. Em áreas localizadas, há extensões de Areias Quartzosas Hidromórficas.

5.3.2.3 – Serras das Andorinhas-Xambioá-Lontras
No Estado do Pará representa-se essencialmente pela serra das Andorinhas nas proximidades do rio Araguaia, com altimetria em torno de 350 m.
Relevos acentuadamente controlados por fatores estruturais, em que falhas e fraturas orientaram a esculturação do modelado.
Os contatos com outras unidades são geralmente abruptos, assinalados por escarpas íngremes ou ressaltos pronunciados.
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A serra das Andorinhas é bloco maciço de relevos estruturais, elaborados em moscovita-quartzitos e ortoquartzitos intensamente fraturados da 
Formação Morro do Campo, resultando em vales encaixados e profundos, delimitando topos rochosos irregulares, secionados por escarpas íngremes. 
As serras de Xambioá e do Lontra são duas estruturas de forma ovalada representando anticlinais esvaziadas elaboradas em rochas da Formação Mor-
ro do Campo, em que a erosão que abriu os dorsos anticlinais expôs gnaisses do Complexo Colméia. As bordas são cristas monoclinais alongadas com 
caimento para a parte externa, definindo hogbacks com frentes em chevrons na serra de Xambioá. Os centros de ambas as estruturas apresentam 
formas convexas suavizadas.

Predominam Solos Litólicos distróficos e Afloramentos Rochosos. A parte central das estruturas esvaziadas, no entanto, compreende Argissolo 
Vermelho-Amarelo, textura argilosa, cascalhento.

Estampa 11 – Colinas e Cristas do Gurupi. Unidade Geomorfológica da Região Geomorfológica Embasamentos . Cf com imagem SRTM (2000).

5.4- Crátons Neoproterozoicos
Este Domínio Morfoestrutural é composto por duas Regiões  Geomorfológicas : Coberturas e Embasamentos

5.4.1 - Coberturas  
Esta Região Geomorfológica é composta pelas seguintes   Unidades Geomorfológicas :  Chapada do Cachimbo e Serras de Cubencránquem-da 

Paz-Gorotire.

5.4.1.1 – Chapada do Cachimbo
Feição de relevo disposta na porção sudoeste do Estado com altimetria de 200 m a 600 m, zona de fronteira como Estado do Mato Grosso.
Processos de pediplanação possivelmente do Plioceno truncaram arenitos do Grupo Beneficente. A instalação da drenagem no Holoceno disse-

cou a área em extensos interflúvios tabulares.
Patamares escalonados delimitados por falhas estabelecem contato abrupto a nordeste com a Depressão do Jamanxim -- Xingu. A sudeste, 

falha SW-NE define transição brusca para os relevos dissecados das Serras do Cachimbo, com desnível da ordem de 250 m. A sul e oeste, ocorrem 
contatos através de ressaltos ou transições graduais para a Depressão Interplanáltica do Juruena -- Teles Pires. 

Constitui uma vasta superfície monoclinal formando patamares escalonados com caimento para sudoeste. A chapada é composta por sedi-
mentos mesoproterozoicos do Grupo Beneficente caracterizando a feição de planalto sedimentar, dissecado em feições tabulares amplas; localmente 
ocorrem relevos residuais de topo plano limitados por escarpas ou ressaltos. Trechos de superfície desnudada truncam setores onde os sedimentos 
afloram. 

A alteração dos arenitos do Grupo Beneficente resultou em extensas exposições de Areias Quartzosas. Ocorrem localmente Latossolos Verme-
lho-Amarelos, textura média.

5.4.1.2 – Serras de Cubencranquém – da Paz – Gorotire 
A unidade de relevo em epígrafe situa-se na região sul e sudoeste do Estado, com altimetria em torno de 400 m a 700 m.
Mamede, Ross e Santos (in Brasil, 1981) encontraram depósitos arenosos em posição interfluvial no topo da Serra de Cubencranquém. A depo-

sição provinha da alteração dos arenitos que compõem o relevo. Porém, o fato de o topo dessa estrutura circular ser abaciado sugere a possibilidade 

ZEE Volume 2.indd   218 06/12/2010   18:03:50



219Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

de existência de uma drenagem endorrêica em tempos pretéritos. Na parte fronteira às escarpas ocidentais dessa serra há relevos aguçados com vales 
profundos, mas com os topos nivelados. Os mesmos autores (op. cit.) observaram blocos rochosos sobre o relevo e viram trechos onde a estrutura se 
apresentava truncada. Unindo a possibilidade de existência de uma drenagem endorrêica, a ocorrência de depósitos arenosos em posição interfluvial 
e associando isto aos relevos truncados e nivelados, aqueles autores concluíram que uma fase de erosão por pediplanação atuou na área. A Serra de 
Mururé compreende o bloco elevado de uma falha e configura uma feição tabular contornada por relevos aguçados. O relevo acha-se muito inclinado, 
com as camadas mergulhando para sudoeste, numa sucessão de nítidos chevrons. No entanto, o relevo se encontra topograficamente nivelado, indi-
cando truncamento da estrutura por erosão. Da mesma forma, a Serra da Paz apresenta o topo tabular quase uniforme, balizado por falhas. Sua proxi-
midade da Serra de Cubencranquém sugere que seu topo também foi submetido à mesma fase erosiva que nivelou aquela estrutura. Já as Serras dos 
Mutuns, da Capivara e de João Bem-Vindo, compreendem relevos dobrados do tipo sinclinal e anticlinal, cujos topos também indicam truncamento, 
porém, sem o mesmo nivelamento topográfico dos relevos anteriores. Desse modo, conclui-se que os relevos estruturais foram submetidos a uma 
fase erosiva por pediplanação. Comparando a área em epígrafe com as áreas vizinhas, Mamede, Ross e Santos (op. cit.) entenderam que o Pediplano 
se formou no período Pós-Cretácico e constitui a superfície de cimeira da região, o que também se confirma neste trabalho.

Essa unidade comporta principalmente relevos estruturais, de onde se sobressaem as serras de Cubencranquém, da Paz, de Mururé, dos Mu-
tuns, da Capivara e de João Bem-Vindo e de Gorotire. A Serra de Cubencranquém constitui uma gigantesca estrutura circular elevada. O topo se 
acha esculpido em arenitos de idade pré-cambriana, tem feição abaciada e se encontra suavemente dissecado pelo rio Riozinho. As bordas estão 
moldadas em rochas vulcânicas de idade semelhante e configuram relevos dissecados, por vezes marcados por escarpas. Predominam solos Litólicos 
com algumas áreas de solos Petroplínticos. Nos trechos de rochas vulcânicas os solos são Podzólicos distróficos. A vegetação é de Floresta com trechos 
de Savana, principalmente onde os solos são ricos em concreções ferruginosas. A Serra da Paz constitui uma estrutura alongada de direção NW-SE 
influenciada por falhas locais, de topo quase plano, com bordas muito íngremes e escarpadas. Esculpida em arenitos pré-cambrianos, possui solos 
Litólicos com vegetação de Savana Parque. A Serra de Mururé compreende um relevo estrutural em parte de topo tabular, marcado por pequenos 
e sucessivos patamares descontínuos, onde se observam nítidos chevrons, e em parte caracterizado por relevos mais dissecados. Constitui o bloco 
elevado de uma falha geológica e se encontra moldado em arenitos de idade Pré-Cambriana, apresentando solos Litólicos e vegetação de Savana 
Parque. As Serras dos Mutuns, da Capivara e de João Bem-Vindo compreendem o conjunto mais meridional da unidade e configuram relevos dobra-
dos do tipo anticlinal e sinclinal. Moldada em rochas areníticas pré-cambrianas, apresenta solos Litólicos com vegetação de Savana Arbórea Densa. A 
serra de Gorotire (em SB.22) constitui um bloco maciço de relevos estruturais dissecados em cristas com setores profundamente erodidos permitindo 
o mapeamento de trechos ravinados. Restos aplainados nos topos são testemunhos relictos  de antigas superfícies aplainadas.

Predominam os solos Litólicos com algumas áreas de solos Petroplínticos. Onde as rochas são vulcânicas do tipo ácidas, ocorrem Argissolos 
distróficos.

5.4.2 – Embasamentos
Esta Região Geomorfológica é composta pelas seguintes Unidades Geomorfológicas:  

5.4.2.1 – Depressão Periférica da Amazônia Setentrional
Localiza-se na região norte do Estado envolvendo rochas cristalinas desde a bacia do rio Jarí  , a Leste, até o rio Trombetas a Oeste.
Constitui uma superfície rebaixada dissecada em colinas intercalada por vales com aprofundamento muito fraco a fraco. A sul, destacam-se 

Estampa 12 –Serras Cubencranquém-daPaz-Gorotire.  Unidade Geomorfológica da Região Geomorfológica Coberturas . Cf com imagem SRTM (2000).
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altimetricamente relevos residuais isolados formando conjuntos de pontões. Altimetria variando de 50 m  a 300 m A dissecação em geral é suave, com 
modelados de topo convexo e tabular, com trechos  mais conservados e planos. O vale apresenta fundo largo e chato, dando aos relevos dissecados 
o aspecto de residuais. A unidade apresenta também relevos residuais isolados esculpidos em litologias mais rígidas do embasamento cristalino. Os 
rios de maior destaque se mostram controlados por alinhamentos estruturais. Alguns desses rios funcionam como rios ortoclinais em relação aos 
sedimentos que formam a estrutura da sinéclise do Amazonas. 

Processos de pediplanação nivelaram rochas pré-cambrianas do Complexo Guianense. Etapas posteriores de dissecação reelaboraram o relevo 
sob condições climáticas mais úmidas. A superfície foi esculpida por erosão do tipo desnudação periférica em borda de bacia sedimentar, a qual 
truncou litologias diferenciadas do embasamento cristalino deixando vãos rebaixados com residuais. 

Contato abrupto para os relevos dissecados do Planalto da Bacia Sedimentar do Amazonas e dos relevos residuais disseminados na área; 
contato gradual com o Pediplano Rio Branco-Rio Negro e com a Depressão Rio Branco-Rio Negro. No setor leste, os contatos são também abruptos 
com o Planalto Dissecado do Norte da Amazônia, marcados por desníveis notáveis com a borda da bacia sedimentar, e dissimulados com a Depressão 
Interplanáltica do Trombetas. 

Alterações de gnaisses, migmatitos, anfibolitos e granitos dão origem a solos Podzólicos, Latossolos e Podzóis Hidromórficos.

5.4.2.2. – Depressão de Santana do Araguaia
Compreende a vasta superfície rebaixada que acompanha, de modo geral, a margem esquerda da bacia do médio rio Araguaia. Elaborada sobre 

os granitos e gnaisses do embasamento cristalino, de idades arqueana e paleoproterozóica, apresenta-se aplanada a suavemente dissecada, sendo 
por vezes interrompida por relevos residuais de pequeno porte ou por conjuntos serranos mais expressivos, geralmente vinculados aos Planaltos 
Residuais do Sul do Pará. O piso rebaixado é predominantemente composto por Argissolos Vermelho-Amarelos distróficos, por vezes associados à 
solos Plínticos e, nas partes mais planas, alternados por Latossolos Vermelho-Amarelos. Nas áreas onde se observam os relevos residuais é comum a 
presença de caos de blocos nas baixas vertentes. Os blocos são constituídos de granitos e apresentam dimensões que variam de 20cm a 2-3m de diâ-
metro. Por vezes eles recobrem baixas colinas, indicando o grau de arrasamento a que elas chegaram. Nessas áreas, os solos são Litólicos. A unidade 
se acha circunscrita à Região Fitoecológica de Floresta Ombrófila.

Mamede, Ross e Santos (in Brasil, 1981) descreveram um longo capítulo sobre a abertura do piso regional do relevo nessa área e concluíram 
pela existência de uma fase de Pediplanação no Neopleistoceno. Considerando-se que uma fase de erosão truncou as litologias rebaixando o relevo e 
que o clima atual úmido não seria capaz de efetuar tal proeza, concorda-se com aqueles autores (op. cit.) sobre uma erosão em clima muito mais seco, 
do tipo semi-árido, capaz de efetuar tal rebaixamento. De igual modo, como se trata do piso regional do relevo, essa fase só poderia ser posterior ao 
do Pediplano Pliopleistocênico, que elaborou o nível médio, de modo que ele deveria se situar no Neopleistoceno, visto que no Holoceno a drenagem 
viria a efetuar a dissecação atual.

Geralmente o contato  com outras unidades  é efetuado de modo gradual com as depressões circunvizinhas, mas mediante declives fortes e até 
por escarpas nos contatos com os relevos residuais dos Planaltos Residuais do Sul do Pará.

A alteração das litologias do embasamento cristalino resultou na formação principalmente de solos Podzólicos. As formações superficiais vão 
ocorrer nas áreas mais planas, onde se formaram Latossolos Vermelho-Amarelos.

5.4.2.3 – Depressão do Bacajá
Esta unidade geomorfológica envolve principalemnte a bacia hidrográfica do rio Bacajá. Representa um setor topograficamente deprimido 

pertencente ao conjunto das depressões periféricas elaboradas na margem sul da Bacia Amazônica, aberta por processos de circundesnudação. A 
superfície pediplanada foi posteriormente dissecada sob condições climáticas mais úmidas. A altimetria varia de 50 m a 350 m.

Os contatos com as depressões vizinhas, a leste e a oeste, são geralmente graduais. A sul, os maciços serranos integrantes do conjunto da Serra 
dos Carajás estabelecem contatos bem marcados e abruptos, às vezes definidos por falhas ou fraturas. A norte, ressaltos assinalam a transição para 
os modelados mais elevados do Patamar Dissecado do Xingu - Pacajazinho.

Granitos e granodioritos do Complexo Xingu foram nivelados por processos de pediplanação, originando a superfície de piso regional. Os pro-
cessos erosivos que se seguiram resultaram em modelados de dissecação de topos convexos e tabulares. Destacam-se relevos residuais alongados, 
dispostos no sentido NW-SE, de acordo com orientações preferenciais das estruturas geológicas.

O espesso alterito deu origem ao Argisssolo Vermelho-Amarelo de textura argilosa. Solos Litólicos ocorrem nos setores mais dissecados e nas 
cristas residuais.

5.4.2.4 – Depressão do Jamanxim-Xingu
Situa-se na bacia homônica pertencente ao rioTapajós, na quadrante ocidental do Estado.
Representa uma superfície de piso dissecada em colinas com vales pouco profundos. Destacam-se inselbergs na paisagem. A superfície inter-

penetra-se aos Planaltos Residuais do Sul do Pará.
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O aplanamento pleistocênico truncou litologias proterozoicas elaborando uma superfície localmente periférica à Bacia Sedimentar Amazônica, 
isolando blocos de relevos residuais. O clima úmido atual dissecou a área em colinas.

Esta unidade faz contatos nítidos com os relevos elevados dos planaltos com os quais se limita; localmente há contatos através de escarpas.
A alteração dos migmatitos, gnaisses e granitos originou principalmente solos Podzólicos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-Amare-

los, ambos com textura argilosa.

5.4.2.5 – Patamar Dissecado do Xingu-Pacajazinho
Situa-se na bacia do rio Pacajazinho, oeste do Estado, afluente do rio Xingu. Predominam no conjunto formas convexas de grandes dimensões, 

com entalhes medianos. Os vales apresentam fundo chato, colmatados por material colúvio-aluvionar.  Retomada de erosão pré-atual reentalhou as 
ombreiras de alguns desses vales, elaborando relevos convexos menores embutidos nas feições maiores. 

Conjunto de relevos intensamente dissecados formando um patamar periférico à borda sul da Bacia Sedimentar do Amazonas no contato com 
as depressões escavadas no embasamento cristalino por processos de circundesnudação.

 Há contatos abruptos e ressaltos acentuados na transição para os relevos tabulares do Planalto Meridional da Bacia Sedimentar do Amazonas 
e dos Tabuleiros do Xingu--Tocantins. A sul, os contatos se suavizam nas feições convexas menos entalhadas da Depressão do Bacajá. 

O intemperismo profundo atuando nas rochas cristalinas do embasamento resultou em solos Podzólicos Vermelho-Amarelos de tex-
tura argilosa.

5.4.2.6 – Planalto Dissecado do Norte da Amazônia
Localiza-se na porção norte do Estado,  envolvendo essencialmente rochas cristalinas de idade pré-cambriana.
Relevo composto por blocos dissecados distintos, representados, sobretudo por modelados de topo tabular com declives fortes, esculpidos 

principalmente em granitos (Suíte Intrusiva Mapuera). Blocos maciços de topos com formas variadas compõem elevações mais dissecadas, cortadas 
pela drenagem que se superimpõe às estruturas formando gargantas epigênicas. Os processos erosivos que atuaram na área originaram feições tipo 
mesas com rebordos erosivos, anfiteatros ou cristas alongadas de encostas ravinadas. Em direção noroeste, no vale do rio Paru de Oeste, na folha 
NA.21 Tumucumaque, o relevo se desmonta gradativamente, com rebaixamento erosivo do topo, dando origem a feições colinosas com pontões 
emergentes. A superfície de aplainamento isolou conjuntos de inselbergues com topos nivelados talhados em rochas vulcânicas, mostrando aflora-
mentos nas vertentes. A altimetria varia de 250 m a 400 m.

A unidade foi provavelmente nivelada por processos de pediplanação em clima pretérito mais seco, tendo sido posteriormente dissecada em 
clima úmido.

Os contatos são geralmente abruptos com relação às depressões que circundantes.
 A alteração das litologias graníticas gerou principalmente Argisssolos Vermelho-Amarelos. Nos relevos de topos mais suaves, originou Latos-

solos Vermelho-Amarelos com presença de concreções, por vezes bauxíticas.

5.4.2.7  – Planaltos Residuais do Amapá
Localiza-se na porção Norte do Estado,  zona limítrofe como Estado do Amapá, com pouca representatividade espacial.
Maciços residuais modelados em litologias de rochas granitóides de idade pré-cambriana, com altimetria variando  entre 200 a 500 m.. . Embo-

ra possa ter tido os topos dos relevos nivelados por fase erosiva pretérita, a unidade reflete muito mais a morfogênese atual úmida, apresentando-se 
dissecada.

 Os contatos com unidades adjacentes por vezes são abruptos com os conjuntos de relevos maiores,  outras vezes são graduais em relação às 
depressões vizinhas. 

O intemperismo alterou rochas cristalinas diversas, gerando  Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, textura argilosa e Latossolo Vermelho-
-Amarelo distrófico concrecionário, textura argilosa. Relevo forte ondulado a montanhoso. Solos Podzólicos Vermelho-Amarelos também ocorrem a 
leste. Solos Litólicos distróficos ocorrem nos maciços residuais.

5.4.2.8 – Planalto Dissecado do Sul do Pará 
Situa-se na porção Sul do Estado e  caracteriza-se por pediplanação pleistocênica isolou blocos de relevos residuais em litologias mais resis-

tentes do Proterozoico. Relevos residuais configuram morros e cristas com encostas íngremes e vales profundos; acham-se interpenetrados pela 
superfície de piso característica da Depressão do Jamanxim--Xingu. Apresentam-se  espacialmente descontínuos

Os relevos mais elevados da unidade estabelecem contatos nítidos com a superfície da Depressão do Jamanxim-Xingu. Altimetria variando de 
50 m a 350 m

A alteração dos riolitos, granitos e gnaisses gerou principalmente Argissolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-Amarelos, ambos com 
textura argilosa. Onde a rocha aflora, ocorrem Solos Litólicos.
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5.4.2.9 – Serra dos Carajás
Dispõe-se essencialmente na porção centro-leste do Estado na serra dos Carajás.
Relevos fortemente controlados pela estrutura, os processos de dissecação foram orientados por fraturas e falhas. Os topos nivelados retratam 

atuação de antiga pediplanação sobre cobertura sedimentar mantida por nível de couraça.
Em geral, os contatos são abruptos e bem marcados por escarpas ou ressaltos íngremes, com desnível de até 300 m, dominando talus ravinados 

que coalescem com o piso das depressões vizinhas.
A unidade compreende a serra de Carajás propriamente dita e diversos blocos serranos isolados posicionados a norte e a sul. O modelado foi 

elaborado sobretudo em jaspilitos-hematíticos, metabasitos e quartzitos do Grupo Grão-Pará e folhelhos manganesíferos, siltitos, argilitos, arenitos, 
arenitos conglomeráticos e quartzitos do Grupo Uatumã. No maciço de Carajás, predominam feições de topos tabulares ou abauladas profundamente 
secionadas por vales estruturais; as escarpas apresentam cornija e os talus são ravinados. As serras residuais formam conjuntos de cristas alinhadas 
no sentido W-E, às vezes com aspecto dobrado e disposição monoclinal.

No maciço de Carajás predomina Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, textura médio, associado a Solos Concrecionários Lateríticos. Solos 
Litólicos e afloramentos rochosos ocorrem na parte oeste de Carajás e nas serras residuais periféricas.

5.4.2.10 – Serras de São Félix- Antonhão – Seringa here
A serra de São Félix, a norte de São Félix do Xingu, centro-leste do Estado apresenta topos planos conservados, limitados por escarpas, com 

residuais dissecados interpenetrados pela Depressão do Médio Xingu. A serra do Antonhão, entre os rios Xingu e Fresco, é um maciço intensamente 
dissecado em feições ravinadas. A serra da Seringa é constituída de cristas residuais de vertentes muito dissecadas, com marcante controle estrutural. 
Os três maciços foram elaborados em jaspilitos-hematíticos, metabasitos e quartzitos finos a conglomeráticos do Grupo Grão-Pará

Topos nivelados por pediplanação foram desmantelados por processos erosivos resultando em conjunto de formas residuais, interpenetrados 
pela superfície de piso da Depressão do Médio Xingu.

Ressaltos estabelecem contatos abruptos com a Depressão do Médio Xingu, que envolve os maciços residuais.
Predominam Solos Litólicos distróficos, com ocorrência de Afloramentos Rochosos.

5.4.2.11 – Serras do Cachimbo
Localiza-se no sul-sudoeste do Estado, com uma pequena expressão espacial..Conjunto de relevos de topos predominantemente tabulares 

elaborados em rochas vulcânicas da Formação Iriri. Os vales amplos resultam da interpenetração das superfícies pediplanadas circunvizinhas.
Contato em geral gradual, com interpenetrações das superfícies de piso das depressões próximas. O contato com as Chapadas do Cachimbo se 

dá através de falha 0S0-ENE onde a ruptura é disfarçada por grandes feições dissecadas de topos abaulados. Altimetria variando de 200 m a 550 m.
Situada entre os altos cursos do rios Iriri e o ribeirão Peixotinho II, compõe relevos de topos tabulares separados por vales profundos, mas largos 

e de fundos chatos. As superfícies planas das depressões pediplanadas próximas penetram entre os relevos dissecados mais elevados conferindo a 
eles o aspecto de residuais tabuliformes. Alinhamentos estruturais a noroeste e a sudoeste definem frentes dissecadas de bloco falhado. A unidade 
funciona como divisor de águas das bacias do Tapajós e Xingu. Os rios apresentam corredeiras e soleiras rochosas, com poucos trechos de planícies 
estreitas. 

Predominam Solos Litólicos e Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, com setores de Solos Concrecionários distróficos. Ocorrem freqüentes 
afloramentos rochosos, às vezes lisos e enegrecidos, outras vezes ruiniformes;  matacões também são registrados nas vertentes. 

5.4.2.12 – Superfície do Baixo Gurupi 
Localiza-se na bacia do rio Gurupi , leste do Estado , na zona lindeira com o Estado do Maranhão.
 (Barbosa & Pinto (1973) davam a essa área a mesma gênese atribuída às Colinas e Cristas do Gurupi: uma fase de aplainamento erosivo 

no Pleistoceno (Pediplano Pleistocênico), a umidificação do clima e a instalação da drenagem, com a conseqüente esculturação do modelado, na 
passagem do Pleistoceno para o Holoceno, e o posterior recobrimento da área pela vegetação de floresta densa, no Holoceno. A idéia permanece 
inteiramente válida, visto que parte daquela superfície erosiva ainda se mantêm preservada  em trechos das margens do rio Gurupi. )

Os contatos se fazem mediante a coalescência de superfícies topográficas. Apenas no limite com as Planícies de Mangues e Rias o contato é 
levemente marcado por rupturas de declive pouco expressivas.

Trata-se de uma superfície suavemente dissecada, configurando baixas colinas e trechos expressivos de modelado plano, como os que se 
observam às margens do rio Gurupi. Apenas a sudeste da localidade de Luís Domingues se verificam relevos colinosos com declives mais acentuados.

Tendo sido modelada em litologias graníticas de idade proterozóica (Suite Tromaí), apresenta solos concrecionários e trechos de Argissolos 
Vermelho-Amarelos, todos recobertos por vegetação florestal.

 Elas são poucos visíveis. Nos trabalhos de campo pôde-se observar a presença de material arenoso amarelado próximo à cidade de Viseu. 
Porém, é comum a presença de concreções ferruginosas.
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6 – CONCLUSÕES

- Em razão de seus terrenos geológicos serem bem diversificados, tanto em termos de idade como em tipos litológicos, resultou em  uma varie-
dade de relevos em território paraense, refletindo  perfeitamente a interrelação rocha, estrutura e clima. As altimetrias máximas atingem a cota de 
800 m , ao passo que as mínimas situam-se em torno de 5 m a 10 m ; 

- Cerca de 8% dos modelados de acumulação e 15% dos modelados de aplanamento e cerca de 50% dos 77% dos modelados de dissecação são 
favoráveis a utilização para fins de agricultura e/ou pastoris; e

- Grande parte das áreas degradadas pela ação antrópica situam-se em relevos fortes passíveis de intensa erosão, a exemplo do que ocorre no 
Sul do Estado.

Estampa 11 – Planaltos Residuais do Sul do Pará. Unidade Geomorfológica da Região Geomorfológica Embasamentos. Cf com imagem SRTM (2000).
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1 – INTRODUÇÃO

O Brasil é dotado de uma vasta e densa rede hidrográfica, sendo que muitos de seus rios destacam-se pela extensão, largura e profundidade. 
Em termos gerais, pode-se dividir a rede hidrográfica brasileira em sete principais bacias, a saber: a bacia do rio Amazonas; a do Tocantins-Araguaia; 
a bacia do Atlântico Sul - trechos norte e nordeste; a do rio São Francisco; a do Atlântico Sul - trecho leste; a bacia Platina, composta pelas sub-bacias 
dos rios Paraná e Uruguai; e a do Atlântico Sul - trechos sudeste e sul.

A região amazônica possui o equivalente a 20% de toda água doce do mundo (MILLIMAN e MEADE, 1983; ISAAC e BARTHEM, 1995). Esta bacia 
é um dos principais ecossistemas de áreas úmidas do planeta, destacando sua grande importância biológica e social. Concentra uma diversidade de 
ecossistemas, muitos dos quais são utilizados para as atividades extrativistas, como a pesca, incluindo ambientes como: várzeas, rios, lagos, igarapés, 
igapós, campos inundáveis, pântanos costeiros, baías e enseadas (SCOTT e CARBONELL, 1986).

A água é um dos fatores mais importantes na natureza amazônica e ocupa uma área considerável nesta região. Sioli (1951, 1984) afirmou que 
“para a compreensão da região amazônica como um todo, a água deve ser considerada como o fator mais característico no conjunto da Hiléia”, haja 
vista ter a mesma um papel decisivo na formação e transformação da paisagem natural.

A diversidade da vida aquática na Amazônia está sendo drasticamente alterada pelo rápido e irreversível aumento das atividades humanas. É 
do conhecimento geral que na Amazônia o rápido aumento e intensificação das atividades humanas estão causando a destruição física e poluição, 
dessa forma alterando profundamente lagos, rios, igarapés e muitos outros habitats e ecossistemas aquáticos. A exploração está levando a um 
impressionante declínio de animais e plantas comercialmente importantes; a invasão de espécies exóticas (peixes, por exemplo) poderá causar 
mudanças significantes nas comunidades levando à homogeneização da biota aquática. 

 Uma avaliação da escala e conseqüência dessas mudanças é seriamente comprometida pelo crítico e inadequado crescimento dos padrões e 
processos naturais que originaram, controlam e mantém a diversidade da vida aquática na Amazônia. 

O conhecimento da biodiversidade (coleção de genes, indivíduos, espécies, comunidades e ecossistemas que ocorrem em uma região geografi-
camente definida) é a base para o entendimento da estrutura e função das comunidades aquáticas para prever o papel dos processos antropogênicos 
e naturais nas mudanças dos ecossistemas aquáticos na Amazônia.

A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo com uma superfície de 7.250.143km2, ocupando 40,2% da superfície da América do 
Sul e englobando parte do território de oito países, possui uma drenagem de 5,8 milhões de km², sendo 3,9 milhões no Brasil. 

Os rios na Amazônia são de vital importância para estabilizar o clima global e garantir a biodiversidade aquática. Para melhor compreensão 
consideremos:

• http://www.inpa.gov.br/ - topoVolume de água na Foz do Rio Amazonas: 100 a 300m3 por segundo, dependendo da época do ano; 
• Se considerarmos em média 200m3 por segundo, isso significa que o consumo diário de uma cidade de 2.000 habitantes seria suprido por 

um segundo do rio; 
• A quantidade de água do Rio Amazonas representa cerca de 17% de toda a água do planeta no estado líquido; 
• A profundidade média é de 40 a 50m, podendo atingir até 100m, próximo a Óbidos; 
• O efeito das marés pode ser percebido até mais de 1.000km do mar (Óbidos).
 Dentre os estados brasileiros, o Pará possui a segunda maior extensão geográfica, com 1.253.164,5km2, representando cerca de 15% do 

território nacional. O seu sistema hidrográfico e suas áreas de produção pesqueira estão distribuídos nos 98.292km2 de águas interiores; 70.000km2 
de plataforma continental; 67.972km2 de área oceânica e 562km de costa.

O Pará atualmente é responsável pelo maior volume de produção e tem a maior participação relativa na captura global desembarcada com 
152.830ton., representando 14,54% de todo pescado desembarcado no Brasil (IBAMA, 2008). 

A Universidade Federal Rural da Amazônia, através de Convênio de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos e 
Núcleo de Gerenciamento do Programa Pará Rural, realizaram estudos sobre os padrões da biodiversidade aquática para subsidiar a implantação de 
políticas públicas e modelos desenvolvimento das áreas abrangidas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará (ZEE-PA), integrantes 
do Componente B – Ordenamento Territorial. 

O ZEE é um instrumento de planejamento estratégico direcionado para o ordenamento territorial, que estabelece medidas e padrões de pro-
teção ambiental, destinados a assegurar o uso integrado dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 
sustentável, a melhoria das condições de vida da população, a manutenção e recuperação dos ecossistemas naturais da região e como elemento 
norteador da formulação de políticas públicas.

O trabalho executado pela UFRA foi realizado de acordo com o Marco Programático do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural para os estudos 
do ZEE-PA, e baseou-se no Eixo Temático Ecossistemas Aquáticos subáreas Pesca, Aquicultura e Qualidade da Água.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral
Realizar levantamento de informações visando efetuar um zoneamento ecológico-econômico dos Ecossistemas Aquáticos relacionadas à pesca 

e aqüicultura nos municípios ao longo da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, Bacia do Tocantins-Araguaia, Guamá-Capim, Xingú e Região Costeira.

2.2. Objetivos específicos
• Identificar efetivamente lagos e sistemas lacustres ao longo das bacias hidrográficas;
• Levantar a distribuição e diversidade das espécies de interesse comercial, das espécies endêmicas e ameaçadas de extinção;
• Destacar às espécies reofílicas, identificando as rotas migratórias das espécies de maior relevância e prognosticando a sua perda;
• Fornecer dados de produção das espécies de maior interesse econômico e mercados;
• Diagnosticar as principais dificuldades enfrentadas pelo setor aquícola 
• Determinar a principal finalidade de produção aquícola
• Caracterizar o sistema de produção empregado pelos aquicultores nos municípios amostrados
• Caracterizar a região considerando seus aspectos de produção, manejo e comercialização a partir de publicações e com coleta de novos 

dados in situ.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Área de estudo
Os estudos foram conduzidos na área definida para o projeto Zoneamento Ecológico-Econômico da Calha Norte e Zona Leste do Estado do 

Pará. A área em questão foi dimensionada e subdividida nas seguintes regiões hidrográficas: Bacias do Rio Amazonas, Bacia do Rio Xingú, Bacia do 
Tocantins-Araguaia (Tocantins-Araguaia, UHE Tucuruí e Tocantins), Bacia do Guamá-Capim e Bacias da Zona Costeira (Figura 01). 

 
Figura 01: Mapa de localização das bacias hidrográficas estudadas.
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Estando localizada sob influência dessas bacias, o ZEE da Calha Norte e Zona Leste englobaram 114 municípios paraenses (Tabela 01), o que 
representa aproximadamente 33% do Estado do Pará. Segundo estimativas do IBGE, cerca de seis milhões de paraenses serão beneficiados com este 
zoneamento.

Tabela 01: Relação dos municípios paraenses pertencentes à área de estudo e a sua correspondente área territorial 
e número de habitantes. Extraído de IBGE (2009).
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Tabela 01: Continuação.
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3.2. Coleta de dados secundários
A coletânea de informações referentes à pesca e à aquicultura do Estado do Pará foi realizada inicialmente a partir da leitura de publicações 

científicas, livros e relatórios de pesquisa. Para tal, foi utilizado o acervo de bibliotecas públicas das instituições de ensino e pesquisa da região, bem 
como os acervos particulares de pesquisadores envolvidos no projeto.

Os dados apresentados sobre a produção pesqueira do Estado resultam de informações obtidas em duas fontes: i) dados do Projeto Estatpesca/
IBAMA, que informam a produção das pescarias marinhas/estuarinas em 15 portos do litoral); ii) dados do projeto ProVárzea/IBAMA, coletados em 8 
municípios do Baixo e Médio Amazonas. 

O resto da produção pesqueira artesanal foi estimado com base em amostras de desembarques e do número de pescadores ativos informado 
pelas Colônias de Pescadores e Associações relacionadas à atividade de pesca.

Outros dados secundários sobre os desembarques pesqueiros foram obtidos através dos órgãos de pesquisa e monitoramento do IBAMA/MMA 
e do MPA, bem como através de informações obtidas na internet.

3.3. Coleta de dados primários
Após finalizada a obtenção de dados secundários, foi elaborado um diagnóstico preliminar focalizando a informação disponível e as lacunas 

existentes. À partir deste conhecimento, foram planejadas as ações para coletas de dados de campo naqueles municípios ou regiões onde não houve 
densidade suficiente de informações secundárias. 

Nestes trabalhos de campo, foram aplicadas metodologias de levantamentos rápidos, nas quais, uma série de informações sobre um tema 
específico eram levantadas, otimizando os recursos e a disponibilidade de pessoal. 

Equipes de duas ou três pessoas, equipadas com formulários, câmera digital e computador portátil visitaram os locais destacados, com a 
finalidade de registrar todas as atividades relacionadas à pesca que fosse possível detectar nesse curto período de tempo, através de entrevistas e 
observações feitas junto aos pescadores, comerciantes, autoridades, representantes de classe e informantes qualificados. 

As entrevistas abordaram questões referentes às características das embarcações, número de pescadores, insumo para a pesca, itinerário e 
duração da viagem, produção, tamanho e composição do pescado e preço final dos produtos. 

Para tanto, foram utilizados questionários pré-estruturados mistos, compostos de perguntas abertas e fechadas, aplicados junto aos represen-
tantes, proprietários, associados e trabalhadores dos setores relacionados com a atividade pesqueira. 

Para as coletas dos dados, empregou-se o método de amostragem de conveniência recomendado por Anderson, Sweeney e Willians (2002), 
que tem a vantagem de tornar relativamente simples a seleção da amostra e a coleta dos dados, porém, este método não permite fazer extrapola-
ções, facultando a análise para número da amostra analisada.

As coletas foram realizadas de novembro de 2008 a julho de 2009, perfazendo um total de 947 entrevistas. A relação do número de entrevistas 
por bacia pode ser observado na Tabela 02.

Tabela 02: Número de entrevistas por bacia hidrográfica.

3.3.1. Coleta de dados da pesca
Nos municípios visitados foi efetuado um levantamento de informações relacionado à pesca, as quais foram registradas nos diversos formulá-

rios elaborados pela equipe da UFRA para tal atividade (Figura 02). 
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Estes formulários são referentes à caracterização dos locais de desembarque do pescado, controle de desembarque da pesca continental, preços 
de primeira comercialização do pescado, informações sobre as espécies capturadas, caracterização das pescarias e levantamento de dados socioeco-
nômicos de donos de embarcações e/ou pescadores (Figura 03) através de entrevistas realizadas nas Colônias de Pesca.

Esses dados foram obtidos nos locais de desembarque do pescado, em mercados municipais, colônia de pescadores, associação dos pescadores, 
fábricas de gelo, EMATER, prefeituras municipais e também através do diagnóstico sócio-econômico onde o público-alvo eram os pescadores locais 
e donos de embarcação. 

Além do levantamento de informações, foram coletadas as coordenadas geográficas de cada município, bem como o registro fotográfico das 
espécies comercializadas nos mercados e dos locais de desembarque do pescado.

A caracterização do desembarque do pescado dos municípios mencionados consistiu na coleta de informações relacionadas às coordenadas 
geográficas, local de desembarque e infra-estrutura urbana das localidades no que diz respeito à energia elétrica, sistema de abastecimento de água, 
serviços de saúde, condição de desembarque no local, entre outros dados.

Enquanto que para os dados de produção, verificaram-se as espécies comercializadas no local com seus respectivos preços de venda, aparelho 
de pesca e iscas utilizadas para a captura, períodos de safra e pesqueiros.

A 

 

B 

 

 
Figura 02: Modelos de formulários para o levantamento de informações de pesca. A - Modelo de questionário socioeconômico; 

B-Modelo de caracterização de pescarias.

Figura 03: Metodologia de entrevistas para coleta de dados de pesca. A- Entrevista dos pescadores com aplicação de questionários; 
B-Visita à Colônia de Pescadores de Monte Alegre (Z-11).
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 A caracterização das pescarias envolveu dados relacionados ao tipo de barco utilizado na pesca, tipo e tamanho do aparelho de pesca, tempo 
de viajem e pescarias, lançamento e recolhimento das artes de pesca, principais espécies capturadas com seus respectivos período de safra, conser-
vação á bordo das espécies e o destino da produção.

Para o levantamento do diagnostico sócio-econômico com os pescadores locais e/ou donos de embarcação registrou-se as seguintes informa-
ções: identificação da área de pesca, função do entrevistado, dados pessoais (identificação, escolaridade, situação sócio-econômica e social da famí-
lia, entre outros). Como dependentes foram considerados filhos, esposa ou esposo, pais e demais parentes agregados cujo sustento está diretamente 
ligado a atividade produtiva do chefe de família.

3.3.2. Coleta de dados da aquicultura
As entrevistas foram realizadas por meio de questionários pré-estruturados mistos (Figura 04), compostos de perguntas abertas e fechadas, 

aplicados junto aos representantes, proprietários, associados e trabalhadores dos setores relacionados com a atividade aquícola. 

Figura 04: Metodologia de entrevistas para coleta de dados de aquicultura. A-Entrevista dos produtores com aplicação de questionários; 
B-Visita às propriedades durante os levantamentos.
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Para as coletas dos dados foi empregado o método de amostragem de conveniência recomendado por Anderson, Sweenwy e Willians (2002), 
que tem a vantagem de tornar relativamente simples a seleção da amostra e a coleta dos dados, porém, este método não permite fazer extrapola-
ções, facultando a análise para número da amostra analisada. As entrevistas e as coletas de dados foram realizadas no período de outubro de 2008 a 
janeiro de 2009, através da aplicação de formulários devidamente padronizados pela equipe técnica.

Nos municípios visitados efetuou-se um levantamento de informações relacionado à aquicultura, tais como: espécies cultivadas, área hídrica 
utilizada, mecanismos de processamento da produção e comercialização. Esses dados foram obtidos juntamente com os produtores, bem como na 
Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado do Pará-EMATER/PA, nas colônias de pescadores, associações de aquicultores locais e nas 
prefeituras municipais. Para os dados de produção verificaram-se as espécies comercializadas. Além do levantamento, também foram marcadas as 
coordenadas geográficas das localidades de cada informação levantada.

3.3.2. Coleta de amostras de água
As amostras de água foram coletadas e analisadas durante os trabalhos que se desenvolveram entre novembro de 2008 e março de 2009. 

Dentre estas, foram coletadas 124 amostras de água e foram feitas 1488 análises (Tabela 03).

Tabela 03: Número de amostras e análises de água por Bacia

Para que haja uma adequada e eficiente análise da qualidade da água, um dos passos mais importantes é a coleta das amostras de água. A 
interpretação adequada dos resultados analíticos e a confiabilidade destes resultados dependem da correta execução dos procedimentos de coleta. 
O simples fato de abstrair uma amostra do seu local de origem e colocá-la em contato com as paredes de recipientes e, portanto, sujeitando-a a um 
novo ambiente físico-químico, pode ser suficiente para romper esse equilíbrio natural e conferir mudanças na sua composição.
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O intervalo de tempo entre a coleta das amostras e o início das análises também pode comprometer, sobremaneira, sua composição inicial, 
especialmente quando no caso de substâncias que se encontram em pequenas concentrações.

Os procedimentos de coletas foram baseados nas recomendações da NBR 9898 (ABNT, 1987) especificadas em Von Sperling (2007). Para os 
padrões ambientais mínimos de qualidade de água foram seguidas a Resolução CONAMA 357/2005 e a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Os 
frascos de coleta de água tiveram todos os cuidados de assepsia, para evitar a contaminação da amostra. As coletas das amostras de água ocorreram 
entre os meses de janeiro a abril de 2009, e sua localização foi feita utilizando um GPS Garmin 76Cx.

Durante as etapas de campo foram adotados os seguintes procedimentos, primeiramente foram medidos in loco, com auxílio de uma sonda 
multiparâmetros Hanna HI9828, as seguintes variáveis: Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Condutividade, Sólidos Totais Dissolvidos e Salinidade. 
A Transparência da água com o auxílio do Disco de Secchi. 

 As amostras de água foram coletadas e armazenadas em frascos de polietileno esterilizados, na forma de duas subamostras de água de 500ml 
cada, para análise de parâmetros físico-químicos (Figura  05). Em seguida, os frascos colocados em caixas de isopor sob refrigeração de gelo em forma 
de gel, para serem conduzidos ao laboratório.

A 

 

B 

 

 
Figura 05: Metodologia de coleta de amostras de água. A-Análise de parâmetros com sonda Hanna HI9828; 

B-Acondicionamento de amostra de água em frasco de polietileno para análise em laboratório.
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Figura 06: Metodologia de análise de amostras de água. A-Análise de clorofila a com Espectrofotômetro; 

B-Análise de parâmetros com Fotocolorímetro Hanna.

As amostras ao chegarem ao Laboratório de Geologia de Ambientes Aquáticos (LGAA/ISARH/UFRA) as amostras passaram pelo procedimento 
padrão de recebimento, cadastramento e laudo técnico das amostras, onde foi observado se estavam em conformidade. Neste caso se levaram em 
conta se as amostras foram acondicionadas e transportadas em temperatura específica adequada, se foram recebidas intactas, corretamente identi-
ficadas e se estavam dentro do prazo de validade para as análises a serem realizadas.

Posteriormente, as amostras de água foram manipuladas para a medição dos demais parâmetros e determinação da concentração da clorofila 
a. Uma subamostra foi utilizada para a medição dos nutrientes: Nitrato (NO3-), Nitrito (NO2-), Nitrogênio Amoniacal (NH3), Fosfato (P) e Sílica (Si) 
através de um fotocolorímetro, e a outra subamostra foi utilizada para a medição da variável clorofila a, que foi determinada pelo método da espec-
trofotometria segundo Parsons e Strickland (1963) (Figura 06).
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4 – PESCA

A pesca é uma importante fonte de alimentos para a população da Amazônia, sendo uma atividade praticada pelos primeiros grupos humanos 
que se estabeleceram na região e que continuou com a formação e expansão das cidades. Além de participarem na dieta alimentar, os produtos 
oriundos da pesca funcionam também como fonte de recursos financeiros para a população das comunidades ribeirinhas. No estado do Pará, a pesca 
é um setor de grande importância do ponto de vista social e econômico representado através dos seus dois segmentos produtivos – artesanal e 
industrial.

O seguimento da pesca artesanal destaca-se tanto no volume de produção, quanto em contingente de pessoal ocupado, além de sua impor-
tância para o abastecimento local regional e nacional. Os dados existentes indicam que este seguimento é responsável por aproximadamente 60% 
do total de pescado produzido no estado: supondo-se inclusive que tal contribuição seja de fato superior a atualmente registrada, haja vista a difi-
culdade encontrada no tocante a coleta de dados, face às áreas de produção encontrar-se muito mais dispersas e variadas do que a pesca industrial.

As comunidades pesqueiras encontram-se instaladas nas áreas estuarinas, ribeirinhas e lacustres onde 1/3 do total da extensão do território 
paraense e formado por uma grande rede hidrográfica que corresponde à somatória de todos os corpos de águas interiores do Estado – rios, igarapés, 
riachos, lagos e etc.

A pesca esportiva chega a ter, em alguns casos, importância econômica maior que a comercial, em dólares e em empregos, mobilizando es-
truturas sociais e burocráticas com facilidade. Com isso, observa-se a ascensão desta modalidade de pesca, sendo cada vez mais freqüente a captura 
com a liberação do peixe. O pescador retém apenas o que vai comer de imediato, assegurando a manutenção e crescimento de estoques e a diversão 
para todos. Observa-se que a pesca esportiva no exterior vem sendo desenvolvida dentro da premissa de conservação ambiental, favorecendo assim, 
o ingresso de bilhões de dólares na referida atividade e garantindo o seu crescimento (SOUZA, 2004).

No Brasil, o pescador esportivo está se “educando” rapidamente, mas sendo esta uma atividade amadora, o seu desenvolvimento não encontra 
reconhecimento oficial (DIAS NETO e DORNELLES, 1996). Embora, algumas associações desportivas de classe estejam sendo instituídas a partir de 
membros da sociedade civil, estas têm apresentado interesses relacionados à conservação das espécies e à luta pela defesa dos recursos pesqueiros 
existentes. Se bem conduzida, a pesca esportiva no Brasil movimentará cada vez mais recursos, além de contribuir para a conservação do meio am-
biente (PRADO, 1999).

A pesca esportiva realizada por visitantes ou turistas, e com a única finalidade de lazer ou esporte. Comporta dois sistemas principais: pesca 
esportiva amadora, que engloba os pesque-pague, pesque-solte e pesque-leve e a pesca esportiva profissional. Nessa categoria são empregados 
aparelhos simples, como molinete, anzol e linhada, o sistema de pesca esportiva profissional utiliza principalmente anzóis e linhas diversas, contudo 
apresentação aparelhos, iscas e outros artefatos específicos a cada espécie alvo. Esta pesca vem sendo desenvolvida, sobretudo em rios e lagos de 
água mais clara. Trata-se de uma atividade de grande valor lúdico e estético e que vem se firmando como importante alternativa turística na região.

A pesca ornamental é uma modalidade da pesca artesanal que visa à captura de peixes vivos, a maioria destinada ao comércio aquariofilista 
nacional e internacional, cujas espécies-alvo, áreas de produção e os aparelhos de pesca empregados são distintos daqueles utilizados pela pesca 
artesanal de consumo. É uma atividade econômica que sustenta milhares de famílias de ribeirinhos em toda a Amazônia, as quais se dedicam parcial 
ou integralmente à captura dos espécimes ao longo de todo o ano ou apenas durante os meses de estiagem na região (TORRES et al., 2008).

A pesca de peixes ornamentais na Amazônia representa uma importante fonte de renda e entrada de divisas para a região. O mercado de peixes 
ornamentais vem apresentando uma demanda crescente no mercado internacional e as espécies amazônicas possuem um especial atrativo para os 
aquaristas (FALABELA, 1985; CHAO, 1993).

4.1. Tipos de pescaria
De acordo, com as características, critérios econômicos, geográficos e grau de profissionalização dos indivíduos envolvidos, a atividade pesquei-

ra no estado do Pará pode ser dividida em cinco categorias (ISAAC e BARTHEM, 1995; BARTHEM et al., 1997; BATISTA et al., 2004; SANTOS e SANTOS, 
2005) (Figura 7):

ZEE Volume 2.indd   235 06/12/2010   18:03:56



236 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

Pesca artesanal: de características sazonais, esta pesca é praticada por pescadores profissionais de dedicação quase ou totalmente exclusiva, 
produção destinada aos mercados locais, regionais e mesmo nacional, Isaac e Barthem (1995) incluem a comercialização também internacional. Nela 
operam barcos regionais simples, com casco de madeira medindo de 4 a 16 m de comprimento. Embora pelas características da frota e, principal-
mente, pelo poder de captura e de carga, esta categoria poderia ser subdividida em: 1) Pequena escala (canoas e barcos até 12m), e 2) Grande escala 
(barcos maiores que 12m). Em alguns casos, os pescadores e suas respectivas canoas são transportados até os locais de pesca por uma embarcação, 
conhecida regionalmente como ”geleira” (por possuir urna ou caixas de gelo para a conservação do pescado). O encarregado desta embarcação com-
pra o pescado dos canoeiros/pescadores e o transporta para um centro urbano, onde ocorre a comercialização.

Pesca industrial: desenvolvida por pescadores profissionais na região do estuário amazônico; nela são empregados barcos de grande potên-
cia, com casco de ferro, com 17 a 29m de comprimento. Trata-se de uma pesca bastante específica, atuando nos ecossistemas marinhos através do 
uso de redes de arrasto, comercialização destinada a mercados maiores como nacional e internacional. Produção centrada na Piramutaba e secunda-
riamente nos Pargos e no Camarão de água doce.

Pesca ornamental: desenvolvida por pescadores artesanais de peixes vivos. A atividade é praticada com uso de canoas pequenas e puçás ou 
peneiras alongadas, próprias para uso entre a vegetação aquática. Os peixes vivos são transportados da área de coleta utilizando-se de bacias com 
água, sendo mantidos em viveiros até o momento da exportação. O comércio com o exterior é bancado por poucas, mas tradicionais empresas do 
ramo e destinado especialmente aos mercados europeu, asiático e americano.

Pesca de subsistência: atividade tradicional permanente, desenvolvida por pescadores ribeirinhos e destinada à sua alimentação e à de seus 
familiares, que complementa as outras atividades econômicas, cuja produção dedica-se quase exclusivamente ao consumo próprio ou de parentes e 
amigos, executada com uma canoa simples e aparelhos de pesca mais rudimentares. Parte da produção (excedente) pode ser vendida a intermediá-
rios ou em feiras das vilas mais próximas. Trata-se de uma atividade difusa, praticada por milhares de pessoas, é também muito expressiva do ponto 
de vista cultural, por ser uma atividade comumente praticada por gente de ambos os sexos e de todas as idades e categorias sociais.

Pesca esportiva: realizada por visitantes ou turistas, e com a única finalidade de lazer ou esporte. Comporta dois sistemas principais: a) Pesca 
esportiva amadora: que engloba os pesque-pague, pesque-solte e pesque-leve e b) Pesca esportiva profissional: nessa categoria são empregados 
aparelhos simples, como molinete, anzol e linhada, o sistema de pesca esportiva profissional utiliza principalmente anzóis e linhas diversas, contudo 
apresentação aparelhos, iscas e outros artefatos específicos a cada espécie alvo. Esta pesca vem sendo desenvolvida, sobretudo em rios e lagos de 

 Figura 07: Mapa dos tipos de pesca observados no estado do Pará. Modificado de Canto (2009).
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água mais clara. Trata-se de uma atividade de grande valor lúdico e estético e que vem se firmando como importante alternativa turística na região. 
Os tipos de pesca esportiva são: (1) Pesca de arremesso: na qual se usa uma isca de plástico no formato de um peixe pequeno a fim de enganar o 
peixão; (2) Modalidade Fly: também sendo uma pesca de arremesso que utiliza como isca um inseto de plástico; e a mais convencional delas, (3) 
Pesca de espera: jogando-se a isca para o fundo e esperando até ser fisgada. Todas estas sob a categoria do “pesque e solte”, visando unicamente o 
caráter recreativo da pesca (FRÉDOU et al., 2008).

4.2. Artes e métodos de pesca
Na pesca artesanal de peixes são utilizadas diversas artes e métodos de pesca, as principais são:
Malhadeira: Rede retangular, construída com panos de nylon de 60m de comprimento e aproximadamente 2,5m de altura. As malhas mais 

freqüentes variam de 10 a 18cm. Esta técnica é utilizada com maior freqüência nos meses de março a dezembro. Devido à forte correnteza do rio, as 
malhadeiras são estendidas somente nas áreas de remanso ou na floresta inundada. No período chuvoso é realizada, às vezes, uma pescaria chamada 
“bate-bate”, na qual as redes são colocadas nas áreas de alimentação dos peixes e a captura é facilitada batendo com varas na água, de forma que ao 
fugir os peixes sejam emalhados. Esta modalidade de captura é proibida.

Tela ou Linha de Mão: Instrumento de pesca composto de um fio de nylon (linha monofilamento) número 60, 70, 80 e 100, em cuja extremi-
dade é amarrado um anzol. Um chumbo é também amarrado, para garantir o posicionamento do anzol. Para a captura da pescada são utilizados 50 
a 100g de chumbo a uma distância de 25cm do anzol com a finalidade de pescar em áreas profundas e com correnteza. Para a pesca do tucunaré se 
utiliza uma menor quantidade de chumbo (45g) que favorece uma descida demorada da isca e aumenta a probabilidade de atrair o peixe. O tamanho 
do anzol depende do tipo de pescado a ser capturado e é do tipo 6 para a captura de Pescada, Tucunaré, Pirarara, Fidalgo e Trairão e do tipo 8 para a 
pesca do Pacu e Piau. Na pesca do Pacu, pedaços de frutos de Araçá, Momoninha e Joari são utilizados como isca. Para a captura de peixes carnívoros 
(Pescada, Tucunaré, etc.) são utilizadas como iscas a piaba, o charuto mole e duro. A pesca das iscas é realizada com a ajuda de uma tarrafa de nylon 
com malha de 10mm entre nós opostos e com altura de 150cm ou com uma linha de mão com anzol número 1 colocando larvas de insetos Coleoptera 
ou pequenos pedaços do estômago do Curimatã como iscas. Para realizar um dia de pesca são necessários de 500 a 1000 peixes para serem utilizados 
como isca.

Tiradeira: Instrumento composto de um fio de nylon de 1mm de diâmetro e aproximadamente 2m de comprimento na extremidade do qual 
são amarrados dois outros fios da mesma grossura e 50cm de comprimento. Em cada extremo é colocado um anzol de tamanho 7 ou 8. Esta técnica 
tem como objetivo a captura de Pacus, Piaus e Matrixãs nas áreas inundadas. É utilizada somente na época da chuva (fevereiro a junho), quando nu-
merosos peixes realizam a migração do curso principal do rio para as áreas inundadas. Com a finalidade de otimizar a captura, o pescador utiliza como 
isca os frutos mais apreciados pelos peixes frugívoros, como seringa e pimentinha. Pela ausência de chumbo, as iscas ficam flutuando simulando a 
condição natural desses frutos nas águas. A tiradeira é colocada geralmente de dia a partir de 8h e permanece na água por um tempo que varia entre 
5 e 8h. Este instrumento é amarrado aos galhos mais elásticos sobre a mata inundada. Quando o peixe morde a isca, fica se debatendo por um bom 
tempo e quando ele morre cai para o fundo, o que reduz a probabilidade de predação.

Caniço: Trata-se de uma linha de 1,5 a 3m de comprimento que é amarrada a uma vara de bambu. Pode ser utilizado para a captura de Pacu 
Cadete e Piau. Nas áreas de várzea com vegetação densa é necessário utilizar caniços pequenos para permitir uma boa mobilidade do instrumento. 
As pescarias com linha e anzol, conforme Isaac et al. (2008), também se usam caniços e espinhéis (linhas com vários anzóis).

Tarrafa: Existe uma variedade de tarrafas, mas o tipo mais comum trata-se de uma rede cônica, trançada em fio de nylon 08, com malhas de 
3cm entre nós opostos e uma altura de 2,5m. A tarrafa é lançada desde um local mais alto, formando um círculo que desce na coluna da água. É uma 
técnica de pesca apropriada para locais com profundidade inferior a 3m, por isso, seu uso é mais intenso na época seca. É comum a sua utilização no 
período noturno entre 20 e 02h da madrugada.

Rede de Cerco: É utilizada exclusivamente no período da enchente do rio, quando muitas espécies estão realizando migrações para a mata 
inundada. Permite uma captura indiscriminada de todos os peixes (Curimatã, Piau, Sardinha e Traíra) que utilizam os igarapés para poder chegar às 
áreas inundadas. Consta de um cercado de madeira, construído com varas de Embaúba e Capoerana, fechando o canal dos igarapés. As varas, que 
têm uma altura de 2,5m, são dispostas verticalmente no solo com a finalidade de formar um curral quadrangular, apresentando à jusante uma boca, 
com forma de “v” chamada “sangra”. Quando acontece a piracema, o peixe que passa pela cerca fica preso, e é capturado com tarrafas ou paneiros.

Rede de Lance: Rede malhadeira de malha fina, utilizada lançada em forma circular para cercar cardumes. Técnica muito usada para a pesca 
de Mapará e Ariduia durante as migrações laterais ou longitudinais.

Espinhel: É formado por uma linha de nylon grossa, de comprimento variado, com peso na extremidade inferior e bóia no extremo superior, 
à qual são amarrados vários anzóis a distâncias similares. Os anzóis podem ser de diversos tamanhos, e dependem da espécie-alvo, sendo os mais 
freqüentes de números 30 a 60, usados na captura de Piranha e Bicudos, e anzóis de números 1, 2 e 3, para peixes de maior porte como Surubim e 
Fidalgo, podem variar entre 10 e 200 anzóis. Isaac et al. (2008) descrevem que os espinhéis são distribuídos em pequenas linhas (de 0,50m cada), 
colocadas eqüidistantes, sendo utilizados para captura de predadores de hábitos demersais. É utilizado para colocar nos canais mais profundos do rio, 
para a captura de grandes bagres (Pirarara, Fidalgo, Filhote ou Surubim).
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Arpão: Vara de madeira com uma fisga pontiaguda na ponta e segura por uma corda, que serve para puxar o peixe depois de arpoado. É 
utilizado para a captura de Pirarucu e peixes grandes que passam por canais de águas transparentes e pouco profundas. Descrito por Isaac et al., 
(2008) como arte tradicional das comunidades indígenas, assim como arco e flecha, os arpões até hoje em dia são usados por pescadores experientes, 
principalmente nas capturas de Tucunaré, nas margens dos rios ou em igapós, embora outras espécies como Pacu, Jaraqui, Curimatã também podem 
ser capturadas. No verão, a captura ocorre no rio. No inverno as espécies Tucunaré, Curimatã, Trairão, Jaraqui e até Jacarés são capturados com arpões 
nos igarapés, lagos e enseadas de remansos.

Bubuias: Rede malhadeira longa e alta, colocada à deriva no canal do rio. Utilizada para a captura de bagres.
Zagaia: Similar ao arpão, mas de tamanho ligeiramente maior e com tridente na ponta.
Na pesca ornamental as artes de pesca e metodologia de captura estão descritos abaixo (TORRES, 2007):
Tarrafa: É uma rede cônica pequena, com formato circular, de tamanho (em diâmetro) variável, desde 1,5 a 3m. É usada para captura de peixes 

diversos nas margens ou canal do rio e em igarapés, em áreas com profundidades de até 4m ou nos lagos e enseadas rasas, com pouca ou nenhuma 
vegetação.

Tarrafinha: É uma tarrafa de pequeno diâmetro (0,6 a 1m), usada exclusivamente para captura de peixes ornamentais, principalmente os 
Acaris, que vivem abrigados sob as pedras (conhecidas como lajeiros) no leito do rio Guamá. Neste caso, o pescador mergulha com a rede e captura 
os peixes no fundo.

Rede de Corredora: É uma rede de material poliamida de malha 5mm e dimensões de 10 x 1,5m, usada nas praias, lagos ou enseadas rasas, 
preferencialmente para captura de corredoras. É usada junto à margem por um ou dois pescadores que a mantém com as mãos ou apoiando-a entre varas 
(“calões”), enquanto um terceiro afugenta os peixes na direção da rede. As espécies-alvo são os peixes ornamentais chamados Papa-Areias ou Corredoras.

Rede de Mosquiteiro: É uma rede de material poliéster de malha 5mm e dimensões de 3 x 2m usada nas praias, lagos ou enseadas rasas, 
para captura de peixes ornamentais diversos, especialmente pequenos Ciclídeos e Caracídeos.

Cacuri: Armadilha semelhante a um curral de pesca de menor escala, é feita de talas de tucumã ou pau d’arco trançadas formando um cercado 
(pari). É empregado apenas em igarapés durante a vazante de maio a setembro, onde a armação é construída contra a correnteza. Possui uma peque-
na saída no fundo, que dá para um “viveiro” com tela de nylon monofilamento onde são armazenados os peixes capturados. É a principal arte para a 
captura de Corredoras e Cascudinho, mas sua utilização é limitada a apenas poucas semanas no ano.

Pesca de Mergulho: Neste caso os pescadores mergulham em apnéia para capturar peixes ornamentais, empregando somente as mãos ou 
tarrafinhas, à vezes máscaras de mergulho e pequenas varas. Os peixes são encurralados, capturados e depois presos entre o elástico da roupa e o 
corpo do pescador, ou dentro de garrafas pet cortadas em fenda e amarradas à roupa ou ao corpo do mesmo. As espécies-alvo são peixes ornamen-
tais, geralmente Acaris.

Pesca de Compressor: É uma pesca de mergulho que utiliza compressores de ar que possibilita aos pescadores ficarem submersos por um 
tempo variável, geralmente entre 10 a 50 minutos, de 6 a 8 horas diárias. Neste caso, além das tarrafinhas, máscaras de mergulho e varetas, são 
também usadas lanternas. Os peixes são encurralados e capturados, depois presos entre a roupa e o corpo do pescador, ou dentro de garrafas pet 
cortadas em fenda e amarradas ao corpo. As espécies-alvo são exclusivamente os Acaris.

Pesca com Linha de Mão: É uma pesca com anzóis (nº 13, 14, 15, 16 e 17), mas ao contrário da linha de espera, o pescador fica “vigiando” o 
momento que o peixe abocanha a isca, para então fisgá-lo. As iscas normalmente usadas para esta pesca são as Coacas, sendo usadas para capturar 
Tucunarés e Mandubés. São utilizados também vermes anelídeos para a captura de Pacus, Aracus e Mandiis. Ocorre o ano todo.

Pesca de Viração de Capim: É uma pesca que também emprega rede de corredora, usada junto à margem, por baixo da vegetação das ma-
crófitas herbáceas e capins à beira do rio. Uma extremidade da rede é presa por um calão em terra, cercando-se uma bola de capim ou mato com a 
outra extremidade. Enquanto o cerco vai sendo montado, um ou mais pescadores removem a vegetação pela raiz, afugentando os peixes na direção 
“do seco” até ficarem isolados pela rede que fica em terra. As espécies capturadas são muito diversas, não havendo espécies-alvo.

Na pesca esportiva as artes de pesca e metodologia de captura estão descritas no Quadro 01.
Iscas para pesca esportiva: O pescador deve saber escolher a melhor isca, pois ela representa, efetivamente, a razão e poder de atração do 

peixe. As iscas artificiais produzem uma pesca mais dinâmica, na qual se tentará, com o movimento da isca, dar vida a uma isca feita de madeira, plás-
tico ou metal, imitando um peixe em seu habitat natural. Assim, o movimento destas poderá simular um peixe em fuga, um peixe ferido ou, no caso 
de peixes predadores como Traíra, Dourada, Robalo, Tucunaré ou outros peixes agressivos, imitar um peixe invasor no território destes predadores.

Iscas de Superfície: Ficam na superfície da água ou até cerca de 30cm de profundidade, tornando-se necessário que o pescador varie seus 
movimentos para atrair o predador. Destaca-se neste grupo aquelas que imitam peixes feridos ou insetos caídos na água.

Iscas de Meia-água: Foram feitas para ficar entre a linha da superfície e até cerca de 1,20m de profundidade. A maior parte destas iscas é 
provida de barbelas mais longas e com maior inclinação.

Iscas de Fundo: São destinadas a buscar os peixes junto aos locais de maior profundidade, à partir de 1,20m, e são muito eficientes para pei-
xes que habitam os fundos rochosos ou tocas. Basicamente são anzóis lastreados com chumbo, bronze ou outro metal, enfeitados por pêlos, penas, 
plástico macio ou a combinação entre eles.
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Quadro 01: Principais equipamentos utilizados na pesca esportiva.

Iscas Metálicas: Podem ser utilizadas em várias profundidades, pois são iscas bastante atrativas, não só pelo movimento vibratório, como 
também pelos reflexos do metal com a incidência dos raios do sol.

 
4.3. Embarcações
A construção dos barcos, em geral, é realizada por mestres amadores que utilizam os conhecimentos locais da forma mais empírica possível, 

transmitindo esse saber através das relações familiares e de parcerias. Assim, as embarcações de certa região mantêm certo padrão, que pode ser 
ligeiramente diferente de outras regiões da Amazônia.

Até aproximadamente a década de 40, a pesca na Amazônia era realizada por uma frota muito primitiva, formada por embarcações pequenas, 
exclusivamente de madeira e com propulsão a remo ou vela. 

Durante o final da década de 40 e início da década de 50, ocorrem importantes inovações tecnológicas, com a introdução de motores a diesel, 
à partir das quais, as embarcações ganharam motores e artes de pesca mais resistentes e mais eficientes na captura de recursos pesqueiros, e de 
embarcações equipadas com caixas de gelo (MCGRATH et al., 1993a).

A década de 60 é altamente marcante para os novos rumos da atividade pesqueira na região. Houve a introdução e a popularização do polie-
tileno ou isopor como isolante térmico, permitindo a conservação e a acumulação do pescado por mais tempo, viabilizando ampliar o raio de ação 
da frota, além da liberação de incentivos fiscais para a região e a abertura da economia a grandes empresas, que vieram de outras regiões do Brasil, 
favoreceu o rápido desenvolvimento tecnológico da pesca. 

Segundo estimativas do IBAMA (1994), a frota pesqueira da Amazônia brasileira contava, em 1994, com aproximadamente 20.000 barcos e 
pode ser dividida, inicialmente, de acordo com a sua área de atuação em: 1) Frota marinha/estuarina e 2) Frota de águas interiores.

Dentre a frota de embarcações que realizam operações pesqueiras no estuário e nas águas costeiras, podem ser distinguidas duas categorias: 
1) Frota industrial e 2) Frota artesanal. Na pesca de águas interiores, existem unicamente embarcações artesanais, todas de madeira, as quais podem 
ser divididas em canoas e barcos geleiros.

A maioria dos barcos frota marinha/estuarina é feita de aço e emprega redes de arrasto, linhas, armadilhas (covos) ou redes de emalhe de fundo 
como artes de pesca. A frota de embarcações da pesca artesanal de pequena escala que atua nas águas costeiras e estuarinas está composta por um 
grande contingente de unidades de madeira, que pescam com redes de espera de tamanhos variados. 

Além dessas embarcações artesanais, também atuam na pesca estuarina uma grande quantidade de canoas, que são embarcações menores, 
geralmente sem casaria, e que possuem propulsão a remo ou a vela. 

No estuário, as embarcações pesqueiras possuem características físicas que lhes permitem operar em situações de ventos, ondas e correntes 
intensas e são, por isso, mais estreitas e possuem maior calado (ISAAC et al., 2005).

Nas pescarias de águas interiores, existem unicamente embarcações artesanais, todas de madeira, as quais podem ser divididas em canoas e 
barcos geleiros. As canoas, não possuem casaria e nem porão para guardar gelo ou pescado. Podem ser motorizadas ou movidas a vela e/ou a remo. 
São de menor porte e quando motorizadas podem alcançar 10m de comprimento e transportar em média 500kg de pescado.

Os estaleiros estão presentes nas próprias localidades, sem necessariamente a estrutura de um estaleiro propriamente dito, a maioria com 
características artesanais. O município de Abaetetuba é considerado referência de ponta na construção de embarcações de madeira para a pesca 
marítima, visto que possui um elevado nível de qualidade do seu produto naval, com o aprimoramento da mão-de-obra local. Os barcos com motor 
de centro podem ser comprados em Santarém (ISAAC et al., 2008).
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 Nas áreas estudadas foram observados os seguintes tipos de embarcações:
Canoa a Remo (Montaria) (MON) (Figura 08): São embarcações de pequeno porte construídas a partir de troncos de uma árvore ou de tá-

buas de madeira, geralmente de Itaúba, Pequi ou Amarelão. Também chamadas de montarias, bote a remo ou casquinho, geralmente medem de 2,5 
a 3,5m de comprimento, sendo movidas à remo e não possuem qualquer outra estrutura. São utilizadas para pescarias de curta duração, no máximo 
1 dia, e em locais próximos do porto, levando um ou no máximo dois pescadores. Produzem aproximadamente 25kg por viagem e vendem o pescado 
em cambadas contendo de 2 a 8 peixes, direto ao consumidor. Suas variações incluem também canoas a vela. Isaac et al. (op cit.) também descrevem 
canoas a remo que variam de 3 a 8m e capacidade de transporte de até 8 pessoas ou aproximadamente 700kg. Podem levar caixas de isopor com gelo, 
mas freqüentemente não utilizam qualquer método para a conservação do pescado (IBAMA, 1997).

 Rabeta (Figura 09): São embarcações feitas de madeira ou alumínio, medindo de 3,5 a 10m de comprimento, movidos a motor de popa, 
cuja potência varia entre 3,5 e 12HP. Não possuem casaria ou outras estruturas adicionais, em alguns casos podem ter cobertura para motor, ou ainda 
podem possuir coberturas parciais ou totais de toda a área destinada ao armazenamento de cargas ou transporte de pessoas. São utilizadas para 
pescarias variando entre 3 e 8 dias. Transportam em média 3 pescadores e retornam com uma produção que pode variar entre 70 a 350kg, com média 
de 170kg por viagem. O pescado é vendido geralmente para atravessadores ou vendedores de peixes dos centros urbanos, mas alguns comercializam 
diretamente com o consumidor (ISAAC et al., 2008). Também são chamadas de catraias ou canoas-rabetas.

Figura 08: Canoa a remo (montaria). A-Exemplos de canoas a remo no município de Óbidos na região do Baixo Amazonas; 
B-Exemplos de canoas a vela na Vila de Cuiarana no município de Salinópolis na região da Bacia da Costa Atlântica.

A 

 

B 

 

 

Canoas Motorizadas (CAM) (Figura 10): São embarcações de médio porte, construídas em madeira e medindo entre 7,5 e 12m de compri-
mento. A propulsão é realizada através de um motor de centro ou motor e vela, com potência que varia entre 9 e 22hp. Possuem uma estrutura sobre 
o casco, com ou sem convés e casaria, o que permite viagens mais longas. As pescarias tem uma duração variando de 5 à 15 dias. Transportam em 
média 8 pescadores, além de comprar a produção de pescadores que moram nas comunidades ribeirinhas.
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 Figura 09: Rabetas. A-Exemplos de rabetas na região da Bacia do Xingú.; B- Exemplos de rabetas da região da Bacia do Tocantins.
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Barco de Pequeno Porte (BPP) (Figura 11): Embarcação movida a motor ou motor e vela, com casco de madeira, convés fechado ou semi 
fechado, com ou sem casaria, comprimento entre 8 e menos de 12 metros, capacidades entre 0,5 e 10 ton. 
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Figura 10: Canoas Motorizadas. A-Exemplos de canoas motorizadas na região da Bacia do Xingú; 

B-Canoas motorizadas na região da Bacia do Tocantins-Araguaia.

Figura 11: Exemplo de barco de pequeno porte na região da Bacia Costeira.
 

 Barco de Médio Porte (BMP) (Figura 12): Embarcação movida a motor que possui mais do que 12 m, casaria e convés, bem como urnas e 
motorização de até 220 hp. Podem levar sondas, GPS e rádios VHF tem autonomia para mais de 30 dias de pesca.

Figura 12: Exemplo de barco de médio porte na região da Bacia Costeira.
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Barcos Geleiros (GEL) (Figura 13): São embarcações de grande porte, feita de madeira, com mais ou menos 15m de comprimento e capa-
cidade de até 80ton. Movida a motor de centro, possuem motores potentes a diesel, de mais de 300hp. As poucas geleiras que visitam a região tem 
portos de origem em Marabá, Belém ou Macapá, de onde se deslocam para as principais bacia hidrográficas permanecendo na região de 3 a 8 dias, 
período este no qual os pescadores locais se aproximam para comercializar o pescado capturado nas proximidades. Neste procedimento podem ser 
comprados entre 1,5 e 3ton. de pescado, que será transportado e comercializado naqueles centros urbanos.

Figura 13: Exemplo de geleira na região da Bacia do Tocantins-Araguaia.
 

 Barcos Industriais (Figura 14): São embarcações de grande porte, a maioria feita de aço (86%), que medem entre 17 e 29m. São equi-
padas com motores bastante potentes, que variam de 165 a 700HP e possuem urnas internas com capacidade de estocagem de até 150ton. Estas 
embarcações possuem sistema de congelamento à bordo (câmaras frigoríficas), além de um conjunto de modernos equipamentos eletrônicos para 
navegação, posicionamento e comunicação, e podem comportar de 5 a 8 tripulantes. Dentre estas se destacam: 1) Piramutabeiros: embarcações de 
17 a 29m, com motores de 165 a 565HP, com capacidade de até 50ton.; 2) Camaroneiros: embarcações de 19 a 25m, com motores de 200 a 700HP, 
com capacidade entre 50 e 150ton.; 3) Pargueiros: embarcações em torno de 16m, motores bastante potentes e com capacidade entre 10 e 22ton.; 
4) Lagosteiros: embarcações em torno de 22m, com motores de até 400HP, e com capacidade entre 10 e 22ton; 5) Atuneiros: embarcações adaptada 
a partir dos lagosteiros e camaroeiros. Sua principal característica é a utilização de equipamentos eletrônicos essenciais para detectar e acompanhar 
essas espécies migratórias e a capacidade do porão, bem maior que os barcos originários.

Figura 14: Barcos Industriais. A-Exemplos de Barco Industrial do tipo Pargueiro; B-Exemplos de Barco Industrial do tipo Piramutabeiro.
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Lanchas (Figura 15): Embarcação de alumínio, com tamanho variando de 3,5 a 12m. Também são chamadas de voadeiras. Sua propulsão 
realizada com motores de popa que variam de 25 a 160hp de potência. Estas embarcações são geralmente utilizadas para o transporte de peixes 
ornamentais e para as atividades de pesca esportiva.
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Figura 15: Lanchas. A-Exemplos de lanchas da região da Bacia do Baixo Amazonas; B-Exemplos de lanchas da região da Bacia do Rio Xingú.
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5 – AQUICULTURA

A aquicultura é a criação de organismos aquáticos (peixes, mariscos e plantas marinhas em águas costeiras e continentais) em condições 
controladas ou semicontroladas, que podem ser utilizados para alimentação humana (STICKNEY, 1979), e vem se constituindo na principal estratégia 
para aumento da oferta de pescado em nível mundial, com um incremento de mais de 80% no total produzido.

Quando se avalia especificamente a produção de peixes como subtipo da aqüicultura, está-se referindo à piscicultura (SEBRAE/ESPM, 2008). A 
piscicultura é uma interessante forma alternativa de viabilização das propriedades rurais. O pequeno investimento, os baixos custos de manutenção e 
facilidade de manejo sem inibir outras atividades na propriedade, permite que a piscicultura tenha uma boa perspectiva de expansão. A piscicultura 
pode ser dividida em:

Extensiva (Figura 16): Esta modalidade é praticada em reservatórios de grandes dimensões, naturais ou artificiais. Neste sistema, o número 
de peixes por unidade de área é baixa, a alimentação fica restrita ao alimento naturalmente existente e não há controle sobre a reprodução.

Semi-intensiva (Figura 17): Esta modalidade é desenvolvida em tanques ou viveiros especificamente construídos para tal finalidade, e seu 
principal objetivo é a produção máxima por unidade de área.

Intensiva (Figura 18): Esta modalidade caracteriza-se pela adoção de técnicas simples de manejo, como maior cuidado quanto à alimenta-
ção dos peixes, obtida, principalmente, pelo aumento da produção natural através da fertilização das águas, e pela aplicação da despesca, que retira 
do meio apenas os exemplares com peso adequado para o consumo. A alimentação natural pode ainda ser reforçada pelo uso de subprodutos ou 
alimentos baratos e facilmente encontrados.

 
 Figura 16: Exemplo de Sistema Extensivo: Lagos de barragem. Região do Baixo Amazonas.
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 Figura 18: Exemplo de Sistema Intensivo: Tanques-rede. Região do Lago da UHE Tucuruí.

 
 Figura 17: Exemplo de Sistema Semi-Intensivo: Viveiros escavados. Região do Baixo Amazonas.

O sucesso da piscicultura depende em grande parte da escolha do local a ser desenvolvido o projeto. Por isso, diversos fatores de infra-estrutura 
local devem ser considerados e analisados antes de sua implantação. Quanto aos fatores biológicos devemos observar principalmente a água em 
termos de quantidade e qualidade, o solo, a topografia do terreno e os fatores climáticos.

A quantidade de água disponível determina a população de peixes a serem estocados, porém, se a qualidade da água estiver fora dos limites 
requeridos pela espécie a ser cultivada, não haverá uma resposta eficiente em termos de crescimento e engorda. Quanto à sua origem, as águas de 
nascentes são as mais recomendadas para a piscicultura devido a sua qualidade superior. As águas de rios, riachos e reservatórios também podem ser 
utilizadas, porém deve-se ter um cuidado maior devido à poluição e à presença de outros peixes.

As águas de poço não são indicadas por serem pobres em oxigênio e seu custo de captação e bombeamento ser muito grande. 
A divisão das modalidades de sistemas é determinada não apenas pelo procedimento de cultivo, mas também pelas motivações, pelos inves-

timentos necessários e pelas espécies escolhidas (Quadro 02).
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Quadro 02: Características gerais das principais formas de piscicultura.

A aqüicultura no mundo vem aumentando no decorrer dos anos com sua participação na oferta global de pescados. Sua contribuição com a 
oferta de pescados saltou de cerca de 8% em 1975 para 40% em 2005 (48,5% se considerarmos apenas o pescado para o consumo humano). A ex-
pectativa é de que em 2020, a aquicultura seja responsável por 70% da oferta de pescado para o consumo humano, ou seja, ultrapassa 100 milhões 
de toneladas (FAO, 2007).

 Conforme dados da Food and Agriculture Organization of United Nations (2006), a produção mundial da aqüicultura (marinha, estuarina 
e continental) cresceu 81,07% nos últimos 10 anos, sendo que mais da metade desta produção é da China (67,32% em 2005), seguida pela Índia 
(5,89%). A Tabela 04 mostra a evolução de pescado cultivado no mundo e no Brasil (KUBITZA, 2007), e a Tabela 05 mostra que dentre os latinos 
americanos, o Brasil é o segundo maior produtor de pescado cultivado, ficando atrás do Chile.

Tabela 04: Comparação entre produção e crescimento anual da aqüicultura do Brasil e no mundo. Fonte: Kubitza (2007).

Tabela 05: Produção total da aqüicultura mundial e em diversos países. Adaptada de Baldisserotto (2008).

O governo brasileiro através do Ministério da Agricultura e Abastecimento tem estimulado o desenvolvimento da aqüicultura com a criação 
dos Pólos de Aquacultura Regionais. Paralelamente, os estados e municípios incentivam a atividade por meio das Secretarias de Pesca e Aqüicultura, 
Agricultura e/ou Produção (FREITAS, 2003).

 A produção mundial de pescados capturados no extrativismo já atingiu a sua produção máxima há alguns anos, mantendo-se estável em 
algumas regiões e declinado em outras, mesmo com os avanços tecnológicos. Por outro lado a aquicultura vem se expandindo promissoramente no 
decorrer atingindo uma produção estimada em 47,06 milhões de toneladas no ano de 2005 (FAO, 2003 apud ZANIBONI FILHO, 2004). Apresentando 
um crescimento de 5,2% nesse período segundo (TACON, 2007) (Figura19).
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Os peixes formam o maior grupo dentre os animais cultivados no mundo. Em 2005, a produção correspondeu a 30,3 milhões de toneladas ou 
48,1% do total da produção em peso, e no ambiente de água doce 27,7 milhões de toneladas foram produzidas ou 44,1%, onde a China lidera com 
43,27 milhões de toneladas o equivalente a 68,7% (FAO, 2007).

O Brasil é o país que apresenta o maior potencial do mundo para a produção de pescado através da aquicultura, tendo em vista suas dimensões 
territoriais, com mais de dois terços ocupando a região tropical, possuindo ricas bacias hidrográficas, onde se destaca a bacia amazônica, responsável 
por 20% da água doce do mundo, sobressaindo ainda os milhões de hectares de águas represadas em açúdes e reservatórios e ainda, a imensidão de 
seus mais de oito mil quilômetros de costa que possibilita uma enorme e variada atividade de cultivo de espécies marinhas.

6 – QUALIDADE DA ÁGUA E OS RIOS AMAZÔNICOS

A água é o elemento fundamental da vida. Seus múltiplos usos são indispensáveis a um largo espectro das atividades humanas, onde se 
destacam, entre outros, o abastecimento público e industrial, a irrigação agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de lazer e recreação, 
bem como a preservação da vida aquática.

O Brasil apresenta uma vasta e densa rede hidrográfica. Muitos de seus rios destacam-se pela extensão, largura e profundidade, como é o caso 
dos rios amazônicos e ecossistemas associados que comporta hoje um dos índices de biodiversidade mais elevados do planeta. Este ecossistema tem 
merecido destaque em fóruns internacionais, e é crescente o número de discussões visando o estabelecimento de uma política de conservação eficaz 
(ROSSETTI, 2007).

Essa imensa rede hidrográfica é muito importante para a vida econômica e social da região Norte. As principais cidades da Região estão situa-
das às margens dos rios, pelos quais circulam muitas mercadorias. Além disso, suas águas constituem fonte de alimento para boa parte da população, 
por meio da pesca.

Para um bom entendimento desta diversidade segundo Junk (1983), é necessário não somente descrever os aspectos biológicos das águas 
Amazônicas, mas também discutir as condições geográficas, geológicas, hidrológicas e hidroquímicas da região como um todo, pelo fato da água e 
das áreas de terra adjacente se influenciarem de forma mútua, e somente em conjunto dão origem à paisagem Amazônica.

O entendimento do ecossistema como um todo é a base para um aproveitamento sustentável dos recursos hídricos, que, desde o início do 
processo de ocupação da região pelos europeus, tiveram um papel determinante para ele, sabendo que no futuro estes recursos serão de grande valia 
para a implementação de projetos que visem o desenvolvimento econômico e social da região. 

O desconhecimento das inter-relações entre os mais variados sistemas como os corpos d’água, a terra e a floresta na Amazônia podem pro-
mover um planejamento errôneo, e em conseqüência disso, uma destruição do equilíbrio ecológico regional, o que pode resultar em conseqüências 
desastrosas tanto para o ambiente quanto para o próprio Homem.

Figura 19: Produção mundial de pescados por extrativismo e aqüicultura. Fonte: FAO (2007).
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6.1. As diferentes cores das águas amazônicas
Para a análise deste paradigma, temos que considerar as seguintes características dos rios, como por exemplo: o rio Tapajós tem suas águas 

transparentes e de coloração verde-azuladas, enquanto que as águas do Amazonas são brancas, apresentando, portanto, aspecto barrento. Nas áreas 
de encontro dos rios, ambos se misturam de uma maneira similar, verificando de forma nítida o encontro das águas. 

Em relação à coloração, as águas transparentes são denominadas de águas claras, enquanto que as águas barrentas são denominadas águas 
brancas. Na foz do rio Negro é possível verificar uma área de mistura semelhante. No entanto, a água do Negro é de coloração preta e de natureza 
cristalina. Isto é explicado pelo fato de que terrenos rochosos ou arenosos dão origem a águas límpidas, enquanto que os terrenos aluviais ou argilo-
sos são capazes de tingir as águas com tonalidades amarelas ou oliváceas. 

Sioli (1957) tornou mundialmente conhecido os diferentes tipos de água dos rios da Amazônia, sendo que as classificou de acordo com a sua 
coloração e sua natureza físico-química em:

•  Águas brancas;
•  Águas pretas;
•  Águas claras.
Outros estudos foram realizados posteriormente, com destaque as campanhas dos projetos Carbon in the Amazon River Experiment (CAMREX) 

e Hidrologia da Bacia Amazônica (HIBAM) que envolveram uma equipe multidisciplinar e um número de amostras significativas ao longo da calha 
principal e dos principais afluentes do rio Amazonas, quanto às características físico-químicas das águas, existem estudos realizados em alguns rios 
e subafluentes, mas esses envolveram um único rio e/ou pequenas bacias (CUNHA e PASCOALOTO, 2006).

6.1.1. Águas Brancas
Vários rios da região Amazônica, como o próprio Amazonas, o Purus, o Madeira e o Juruá, têm suas bacias de drenagem com origem na região 

Andina e pré-Andina. Nesse contexto, os processos erosivos atuantes na região andina são muito intensos dando origem a uma elevada carga de 
sedimentos, o que promove a coloração branca das águas.

Em áreas com baixo regime dinâmico (áreas de baixa correnteza), os sedimentos são facilmente depositados e o parâmetro ambiental trans-
parência da água, aumenta de forma considerável, enquanto que em outras áreas, a correnteza invade as áreas adjacentes ao rio, recebendo novos 
materiais para carregar que devido à alta dinâmica do corpo d’água, ficam por um elevado período, em suspensão. Em áreas localizadas às proximi-
dades da cidade de Manaus, um litro de água do Amazonas contém cerca de 0,1 g de sedimentos (Junk, 1983).

As águas brancas têm visibilidade de 0,1 m a 0,5 m e a velocidade média de correnteza do Amazonas é de 5 km/h, podendo chegar a 6 km/h 
no período das cheias, ou reduzir para 2,5 km/h, na seca. As florestas tropicais são geralmente planas com pouca elevação, assim os grandes rios 
tropicais têm pouco gradiente e fluxo relativamente mais baixo. 

A região Andina e pré-Andina são formada na sua maioria por sedimentos do cretáceo, sendo estes de natureza alcalina e relativamente ricos 
em sais minerais. 

Isso se reflete na composição química da água, que é quase neutra (pH=6,3 a 7), contendo quantidades relativamente altas de sais minerais 
em solução - (Condutividade elétrica 60-70μS.cm-1/20°C) nas proximidades de Manaus (RUFINO, 2004).

A quantidade percentual de cálcio e magnésio é relativamente grande em comparação com as de sódio e potássio. Este é um padrão caracterís-
tico para a maioria das águas do mundo inteiro, pois a água branca possui na sua composição um percentual de metais alcalinos e alcalino-terrosos 
correspondentes aos valores médios encontrados em escala mundial. A quantidade total de sais minerais, porém, corresponde a somente um terço 
deste valor. Devido a estas características químicas, mesmo quando as águas se apresentam transparentes ou de coloração variando de esverdeada 
a marrom, Sioli (1965) classifica estas águas como branca, pelo fato de que todos os seus sedimentos estão propensos à deposição, não havendo, no 
entanto, modificações de suas propriedades originais.

6.1.2. Águas Pretas
Estes rios geralmente nascem nos escudos arqueados das Guianas e do Brasil Central ou nos sedimentos terciários da bacia Amazônica, que 

tem um relevo suave e pouco movimentado (de baixo regime dinâmico), onde os processos de erosivos são pouco intensos e reduzidos ainda pela 
densa mata pluvial.

Os rios de coloração preta, ao contrário dos de água branca, não transportam material em suspensão em grandes quantidades, Conseqüen-
temente suas águas têm maior visibilidade (mais de 4m); devido à falta de um aporte significativo de cálcio e magnésio oriundos dos processos 
erosivos, na maioria das formações geológicas, as águas são de natureza ácida com pH variando entre 2,0 a 6,0 (JUNK, 1983), e a quantidade de 
matéria orgânica é bastante reduzida.

O rio Negro, o Trombetas, o Urubu e o Uatumã são os principais rios de águas pretas. Nascem no planalto das Guianas, correm de norte a sul, a 
partir da fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. 
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Estas regiões de planalto são menos propícias à erosão que os Andes, por isso a quantidade de matéria orgânica a transportar é menor. São rios 
de pouca pesca. A temperatura média do rio Negro é de 30ºC, cerca de 1ºC maior que a do rio Amazonas.

Estes rios apresentam em suas áreas de captação, enormes florestas inundáveis (igapós) e o material orgânico produzido pela floresta, tais 
como folhas, galhos etc., cai na água e decompõe-se, a coloração escura é resultado da decomposição incompleta destas folhas, galhos e frutos, pois 
vários produtos de decomposição são solúveis e de coloração marrom ou avermelhada (ácidos húmicos e fúlvicos). Além dos igapós, os vastos areais 
(podsolos) nas áreas de captação do rio Negro e de outros rios de água preta, também contribuem significativamente, para a produção de substâncias 
húmicas. Elas têm caráter ácido, baixando ainda mais o pH, que pode atingir valores próximos de 2, como encontrado por Melo (1998), sendo este 
valor extremamente baixo para as águas naturais.

Estas águas são muito pobres em sais minerais. A condutividade elétrica em ambientes de água preta pode chegar somente a 8 μS.cm-1/20ºC. 
Isso corresponde à água destilada com algumas impurezas. Ao contrário da água branca, o percentual de sódio e potássio é superior ao percentual 
de cálcio e magnésio.

Quimicamente, rios negros são muito baixos em minerais dissolvidos e muitas vezes não têm medida de dureza. As águas muito ácidas, quase 
esterilizadas, com um pH entre 3,5-6, mantém parasitas e populações bacterianas a um mínimo. Por esta razão, rios negros são considerados das 
águas naturais mais limpas no mundo, na maioria das vezes, comparados com “águas destiladas levementes contaminadas”. Ao redor de alguns rios 
puros de águas negras estão as florestas de águas negras, que são diferentes das florestas tropicais convencionais. A acidez da água limita o número 
de espécies de árvores que possam crescer na área perto do rio. A baixa diversidade de árvore é responsavel por uma variedade menor de espécies 
de insetos que de outra forma, polinizam e se alimentam de outras espécies de árvores que não teriam oportunidades nas florestas de águas negras.

Os rios de água preta são diretamente alimentados por córregos em torno da floresta tropical, os solos são geralmente deficientes em nu-
trientes, estes rios são pobres em nutrientes, e as zonas dos arredores da várzea são menos adequados para a cultura do que as planícies aluviais de 
grandes rios como o as águas claras do Amazonas. devido a  deficiência de nutrientes do solo ao longo das margens do Rio Negro este é conhecido 
pelos índios como o Rio da fome.

Os peixes têm se adaptado especialmente para tolerar as condições das águas negras. Muitas das espécies que habitam o rio são mais conhe-
cidas pela sua popularidade como peixes de aquário. 

6.1.3. Águas Claras
Os rios de águas claras têm as nascentes nos planaltos de terrenos cristalinos das Guianas e Brasil Central. Tendo um longo curso com pequena 

declividade sobre rochas como granitos e gnaisses, onde a erosão é pequena, eles penetram na Bacia Amazônica formando cachoeiras, cascatas e 
corredeiras. Formam grandes lagos antes de entrar no rio Amazonas, abaixo das quedas d’água.    Estes rios apresentam a cor de suas águas esverde-
adas e transportam uma pequena quantidade de materiais em suspensão, os tons esverdeados se devem à presença de algas, que proliferam devido 
à grande entrada de luz.

Alguns trechos podem apresentar boa pesca, mas geralmente não tanto quanto os de águas brancas. Em virtude da sua clareza e conteúdo 
mineral, alguns rios de águas claras suportam abundantes crescimento de plantas. Os principais exemplos são os rios Xingu, Tapajós e Curuá-Una. 

Devido à sua altitude, suas nascentes estão em terrenos que produzem menor quantidade de erosão que os rios nascidos nos Andes, e a ten-
dência de correr ao longo das rochas, faz com que os rios de águas claras possuam frequentemente fluxos rápidos. Como drenam áreas enormes e 
muito erodidas, suas águas são relativamente transparentes e alcalinas.

Os igarapés de águas claras, que nascem nos sedimentos terciários da bacia Amazônica ou aqueles que nascem nos sedimentos cretáceos 
depositados acima do escudo do Brasil Central, são ácidos e extremamente pobres em sais minerais, apresentando baixas concentrações de cálcio e 
magnésio. No entanto, os que nascem na faixa carbonífera ao norte e ao sul do Baixo Amazonas são neutros, e relativamente ricos em sais minerais 
em solução, com alta percentagem de cálcio e magnésio.

Muitas vezes ocorrem várias formações geológicas na área de captação, permitindo uma sobreposição das influências químicas, uma variação 
enorme dos parâmetros hidroquímicos e uma transição entre água clara e água preta e água branca. Os valores de pH podem variar entre 4,5 e mais 
de 7, enquanto que a condutividade elétrica varia entre 6 e mais de 50 μS.cm-1 /20ºC. Normalmente o sódio e o potássio são os metais freqüentes, 
porém, em certas áreas também cálcio e magnésio podem dominar. 

A análise química mostra uma heterogeneidade relativamente grande destes rios e principalmente dos igarapés em relação ao pH e à condu-
tividade elétrica (JUNK, 1983). Nos rios de águas claras não há substâncias predominantes, e as águas são em geral menos ácidas que as negras. As 
águas claras têm visibilidade de 1,50 a 2,50m e o pH é ácido, entre 4,0 e 5,83. Apresentam pouca matéria orgânica em suspensão.

A classificação de Sioli (1957) para as águas Amazônicas é muito generalizada e simplificada. A concentração de substâncias húmicas, por 
exemplo, é bem mais alta no início da época chuvosa do que na época seca, porque as primeiras chuvas transportam as substâncias húmicas acumu-
ladas na terra durante a seca dentro dos igarapés. Por isso, a coloração da água de muitos igarapés neste período é mais escura. Rios de água clara 
podem transportar durante a época chuvosa grande quantidade de material em suspensão e parecem turvos (Junk, 1983).
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6.2. Os grandes rios amazônicos
6.2.1. Rio Amazonas
O Rio Amazonas tem sua origem no norte da Cordilheira dos Andes peruanos na nascente do rio Ucayali, há cerca de 5.300m. É o maior rio 

do planeta, tanto em volume d’água, quanto em comprimento com 6.937km de extensão, sendo detentor da maior bacia hidrográfica do mundo, 
cortando todo o norte da América do Sul, ultrapassando os 7 milhões de km², a maior parte do rio está inserida na planície sedimentar Amazônica. 
O volume de água do rio Amazonas é extremamente elevado, descarregando no Oceano Atlântico aproximadamente 20% do total que chega aos 
oceanos em todo o planeta. Sua vazão é superior a soma das vazões dos seis próximos maiores rios, sendo mais de quatro vezes maior que o rio 
Congo, o segundo maior em volume, e dez vezes o rio Mississipi. Em Óbidos, distante 960km de sua foz, tem-se uma vazão média anual da ordem de 
180.000m3/s. Tal volume d’água é o resultado do clima tropical úmido característico da bacia, que alimenta a maior floresta tropical do mundo. Nas 
Cheias, a distância de uma margem a outra pode chegar a 50 km (RUFINO, 2004).

6.2.2. Rio Xingu
As nascentes do Xingu estão situadas na junção da Serra do Roncador com a Serra Formosa, em altitudes da ordem de 600m. A bacia hidrográ-

fica do rio Xingu abrange uma área de 531.250km2 e apresenta uma forma alongada com cerca de 350km de largura média e 1.980km de extensão, 
mas é navegável em apenas 900km. Tem um  curso sinuoso e várias cachoeiras, algumas com mais de 50m. A rede de drenagem é quase paralela 
entre a maioria dos afluentes e corre no sentido da declividade geral da bacia.

 6.2.3. Rio Nhamundá
O Rio Nhamundá divide os estados do Pará e Amazonas, tendo suas nascentes na serra do Jatapu, de onde percorre mais de 300km, até encon-

trar com o Amazonas. Possui um leito arenoso e de águas claras. No curso superior possui várias cachoeiras e na confluência com o rio Paracatu atinge 
uma largura tão expressiva que forma um lago com 40km de comprimento e 4km de largura (BRASIL, 2009).

6.2.4. Rio Trombetas
Nasce na fronteira do Brasil com a Guiana e tem 800km de extensão, porém apenas 260km são navegáveis. Quando se encontra com o Paraná 

de Sapucuá, ganha o nome de Baixo Trombetas e chega a atingir 1.800m de largura. Seu leito divide-se em várias ilhas estreitas e compridas (BRASIL, 
2009).

6.2.5. Rio Tapajós
Drenando uma área de 460.200km2, a bacia hidrográfica do Tapajós estende-se totalmente em território brasileiro, ocupando terrenos dos 

estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas. Entre seus formadores destaca-se o rio Arinos, Juruena e Teles Pires. devido à sua maior vazão d’água, 
apesar de o Juruena se constituir no formador mais extenso. Deságua no rio Amazonas na altura da cidade de Santarém. As águas do Tapajós, devido 
às diferenças de composição, densidade e temperatura, não  se misturam com às do Rio Amazonas. Tem 1.992km de extensão (BRASIL, 2009).

6.2.6. Rio Tocantins
Nasce no Estado de Tocantins, na serra dos Pirineus e deságua no Oceano Atlântico, formando o estuário do rio Pará.
As cabeceiras do Tocantins estão numa altitude aproximada de 1.100m, na Serra do Paranã, cerca de 60 Km ao norte de Brasília. Nasce com o 

nome de Rio Maranhão e toma o nome de Tocantins após a confluência com o Rio Paranã, numa cota aproximada de 230m. Após um percurso total 
de cerca de 2.400Km, desemboca na baía de Marapatá (Rio Pará), nas proximidades da cidade de Belém.

Rio brasileiro com 2.416km de extensão; corre no sentido de Sul para Norte, ligando a Amazônia ao Planalto Central, onde nascem os seus dois 
formadores: O Rio das Almas, oriundo da serra dos Pirineus (Goiás), e Maranhão, da Serra Geral do Paraná.

O rio Tocantins desemboca no delta amazônico e embora possua, ao longo do seu curso, vários rápidos e cascatas, também permite alguma 
navegação fluvial no seu trecho desde a cidade de Belém, capital do estado do Pará, até a localidade de Peine, em Goiás, por cerca de 1.900 km, em 
épocas de vazões altas. Todavia, considerando-se os perigosos obstáculos oriundos das corredeiras e bancos de areia durante as secas, só pode ser 
considerado utilizável, por todo o ano, de Miracema do Norte (Tocantins) para jusante (BRASIL, 2009).

6.2.7. Rio Araguaia
Com 2.627 km de extensão, o Araguaia nasce na divisa dos Estados do Mato Grosso e Tocantins e deságua na margem esquerda do Tocantins. Na 

época da estiagem, aparecem inúmeras praias. O rio oferece também uma grande variedade de peixes. O Araguaia tem as nascentes (na serra Caiapó) 
mais recuadas que as do Tocantins e o perfil longitudinal mais rebaixado. Recebe dois grandes afluentes, pela direita: o Garças e o rio das Mortes. Em 
seu curso médio, atravessa uma ampla depressão quaternária, alagada durante as enchentes. Aí está Bananal, a maior ilha fluvial do mundo.
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O rio Araguaia nasce na serra das Araras, no estado de Mato Grosso, possui cerca de 2.600 km, e desemboca no rio Tocantins na localidade de 
São João do Araguaia, logo antes de Marabá. No extremo nordeste do estado de Mato Grosso, o rio dividi-se em dois braços, rio Araguaia, pela mar-
gem esquerda, e rio Javaés, pela margem direita, por aproximadamente 320 km, formando assim a ilha de Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. O 
rio Araguaia, é navegável cerca de 1.160 km, entre São João do Araguaia e Beleza, porém não possui neste trecho qualquer centro urbano de grande 
destaque (BRASIL, 2009).

6.2.8. Rio Guamá 
O rio Guamá mede entre 1.360 e 2.000 m de largura (RAMOS, 2004), é afluente do rio Pará e tem 700 km de extensão. Este rio nasce na serra 

dos Coroados, correndo na direção sul-norte até a cidade de Ourém, situada em sua margem direita, e segue para oeste, onde se encontra com o 
rio Capim. É navegável numa extensão aproximada de 160 km até a localidade de São Miguel do Guamá, Pará, onde ocorre um travessão rochoso, 
e é cruzado pela BR-010. Este rio sofre influência das marés oceânicas em sua foz, recebendo constantes aportes de sedimentos da baía do Guajará, 
podendo aquele chegar a tornar-se ligeiramente salobro no ápice do período menos chuvoso.

6.3. Qualidade das águas
 Com o objetivo de modernizar a legislação ambiental brasileira, o Ministério do Meio Ambiente, através do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, em 17/03/2005 colocou em vigor a Resolução 357, substituindo a Resolução CONAMA 20 de 18/06/1986. Essa Resolução “Dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências”.

De acordo com essa Resolução, e dependendo dos fins a que se destinam, as águas podem ser enquadradas nas seguintes Classes: Especial, 
Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, e ainda estabelece diferentes limites para os parâmetros em águas doces, salobras e salgadas.

6.3.1. Índice de Qualidade da Água (IQA)
A partir de um estudo realizado em 1970 pela “National Sanitation Foundation” dos Estados Unidos, a CETESB adaptou e desenvolveu o Índice 

de Qualidade das Águas (IQA), que incorpora 9 parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como determi-
nante principal a utilização das mesmas para abastecimento público (CETESB, 2009). 

Os índices de qualidade não são um instrumento de avaliação de atendimento à legislação ambiental, mas sim de comunicação para o público, 
das condições ambientais dos corpos d’água. Os índices podem ser entendidos como “notas”, que retratam condições variando de “péssima” a “ótima” 
(VON SPERLING, 2007).

O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água correspondentes aos parâmetros: temperatura da amostra, pH, oxigênio 
dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez (CE-

 

TESB, 2009).  Os valores dos índices variam entre 0 e 100 e a seguinte fórmula é utilizada (VON SPERLING, 2007):
onde:
qi : qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua 

concentração ou medida;
wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua importância para a conformação global 

de qualidade;
i: número do parâmetro, variando de 1 a 9 (n=9, ou seja o número de parâmetros que compões o IQA é 9), no caso de não se dispor do valor de 

algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA é inviabilizado.
A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, 

conforme tabela a seguir:

Tabela 06: Classificação da qualidade da água segundo IQA (CETESB, 2009).
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6.4. Resultados
A seguir são apresentados os valores médios de alguns parâmetros físicos e físico-químicos medidos em vários rios amazônicos, com caracte-

rísticas continentais e estuarinas.

6.4.1. Temperatura
Nos ecossistemas aquáticos continentais, a quase totalidade da propagação do calor ocorre por transporte de massa d’água, sendo a eficiência 

deste em função da ausência ou presença de camadas de diferentes densidades. Em corpos d’água que apresentam temperaturas uniformes em toda 
a coluna, a propagação do calor através de toda a massa líquida pode ocorrer de maneira bastante eficiente, uma vez que a densidade da água nessas 
condições é praticamente igual em todas as profundidades, sendo o vento o agente fornecedor da energia indispensável para a mistura das massas 
d’água (ESTEVES, 1998).

Por outro lado, quando as diferenças de temperatura geram camadas d’água com diferentes densidades, que em si já formam uma barreira 
física, impedindo que se misturem, e se a energia do vento não for suficiente para misturá-las, o calor não se distribui uniformemente, criando a 
condição de estabilidade térmica. Quando ocorre este fenômeno, o ecossistema aquático está estratificado termicamente. Os estratos formados 
freqüentemente estão diferenciados física, química e biologicamente (BRANCO, 1986)

A temperatura da água superficial nos rios amazônicos mostra um comportamento típico das regiões equatoriais, com valores médios entre 27 
e 33 ºC, onde a variação da temperatura diurna é geralmente mais perceptível que a variação sazonal, que acompanha os períodos chuvoso (dezem-
bro a maio) e menos chuvoso (junho a novembro) da região amazônica.

No presente estudo os valores da temperatura foram tomados entre 08:00 e 14:00h e ficaram entre 29 e 31 ºC, conforme mostrado na Figura 
20. Esses valores de temperatura são próximos aos encontrados por Lima e Kobayashi (1988) que observaram pequenas oscilações no decorrer do dia 
em diversos rios e igarapés da região de Barcarena (PA) (em geral variando de 25 a 33ºC). PEREIRA et al. (2007) em estudo realizado no rio Murucupi 
(Barcarena-PA) obteve valores mínimos de 27ºC e máximos de 29ºC.

Figura 20: Valores médios de temperatura (ºC) em águas continentais e estuarinas de rios amazônicos.
 

6.4.2. pH (Potencial Hidrogênionico) 
O pH pode ser considerado uma como uma das variáveis ambientais mais importantes, ao mesmo tempo em que uma das mais difíceis de 

interpretar. Esta complexidade na interpretação dos valores de pH se deve ao grande número de fatores que podem influenciá-lo. A grande maioria 
dos corpos d’água continentais tem pH variando entre 6 e 8 (ESTEVES, 1998).

 Como pode se observar na Figura 21 e em vários estudos nos rios da região amazônica, a tendência destes é de apresentar pH ligeiramente 
ácido, sem causar danos ao ambiente aquático (MAIER, 1987; ESTEVES, 1998; SOUZA e LIMA 2002; BUENO et al., 2005; HORBE et al., 2005; ALVES, 
2007; HORBE e OLIVEIRA 2008; HORBE et al., 2009). Gunkel et al. (2000) cita os rios Mojui dos Campos e Moju como típicos rios da Amazônia que 
apresentam águas ácidas e pH de 5,1 e 4,7, respectivamente. 
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Em águas continentais o pH pode variar de acordo com o tipo de água do rio (branca, preta ou clara), com o período de maior menor precipi-
tação, com o tipo de efluente que é lançado em algum trecho do rio, com atividade diurna dos organismos fitoplanctônicos entre outros motivos.

Nas águas estuarinas o pH varia influenciado pela maré, a região costeira amazônica é banhada pelo Oceano Atlântico  e está sob um regime de 
meso-maré (2-4m) a macro-marés (4-6m) semidiurnas, ou seja, possui duas enchentes e duas vazantes durante um ciclo de maré (24h). 

As águas oceânicas apresentam pH em torno de 8,3 enquanto as águas costeiras possuem pH em torno de 5,5-6,5, neste sentido durante as 
marés enchentes, o pH das águas estuarinas tende a um aumento (alcalino) devido a influência das águas oceânicas, enquanto que durante a maré 
vazante a maior influencia das águas continentais provoca uma diminuição (ácido) dos valores deste parâmetro.

6.4.3. Oxigênio Dissolvido
O oxigênio dissolvido e o gás carbônico são os únicos gases que desempenham papel relevante em processos biológicos, tais como a fotossínte-

se, a respiração e a decomposição da matéria orgânica detrítica (BAUMGARTEN et al., 1996). A determinação da concentração de oxigênio dissolvido 
nos corpos de água é de fundamental importância uma vez que o oxigênio dissolvido está envolvido ou influencia praticamente todos os processos 
químicos e biológicos (NIEWEGLOWSKI, 2006). Em águas correntes, sob circunstâncias normais, o conteúdo de oxigênio é alto e varia ao longo do rio, 
devido a alterações em suas características ambientais e em conseqüência das condições climáticas (Maier, 1987). A legislação Brasileira, através da 
Resolução CONAMA 357/05 estabelece valores mínimos de OD não inferiores a 5mg.L-1. Os valores de Oxigênio Dissolvido encontrados neste traba-
lho ficaram entre 1,07 e 9,17mg.L-1, conforme mostrado na Figura 22. Vale informar que valores inferiores ao valor de saturação (9mg.L-1) podem 
indicar a presença de matéria orgânica.

6.4.4. Condutividade Elétrica
Os sais dissolvidos e ionizados presentes na água transformam-na num eletrólito capaz de conduzir a corrente elétrica. A condutividade elétrica 

é, portanto, uma medida da passagem de corrente elétrica através da água. Como há uma relação de proporcionalidade entre o teor de sais dissolvi-
dos e a condutividade elétrica, esta é uma medida indireta da presença de sólidos inorgânicos dissolvidos, tais como o cloreto, nitrato, sulfato, fosfato, 
sódio, magnésio, cálcio, e ferro (GARCIA e FORSBERG, 2000).

A condutividade fornece informações sobre as condições do sistema, desde a disponibilidade de nutrientes, minerais e orgânicos e também 
uma medida indireta da concentração de poluentes. Em águas naturais os valores de condutividade se apresentam na faixa de 10 a 100µS.cm-1 e, em 
ambientes poluídos por esgoto doméstico ou industrial, os valores de condutividade podem chegar a 1000µS.cm-1 (BRIGANTE et al., 2003).

A Condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma água, especialmente na sua concentração mi-
neral, mas não fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes, porém, em águas continentais, os íons diretamente 
responsáveis pelos valores da condutividade são, entre outros: o Cálcio, o Magnésio, o Potássio, o Sódio, Carbonatos, Sulfatos e Cloretos. 

De acordo com Esteves (1998), o pH da amostra pode ter grande influencia sobre os valores da condutividade elétrica, especialmente em águas 
pobres em sais solúveis e de baixos valores de pH (<5), o íon H+ torna-se o principal responsável pelos valores de condutividade elétrica.

Figura 21: Valores médios de pH em águas continentais e estuarinas de rios amazônicos.
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Figura 22: Valores médios de Oxigênio Dissolvido (mg.L-1) em águas continentais e estuarinas de rios amazônicos.
 

Os valores de condutividade encontrados nas águas continentais neste estudo ficaram entra 12 e 43µS.cm-1 (Figura 23). Para a Resolução 
CONAMA 357/05 CLASSE II não existem valores limitantes para esse parâmetro.

Em águas continentais amazônicas os valores de condutividade elétrica geralmente são baixos em torno de 40-70µS.cm-1, Isso ocorre em 
reflexo aos solos pobres amazônicos e muito lixiviados. Em caso de valores elevados de condutividade nesses rios pode-se atribuir a lançamentos de 
esgotos com altas concentrações de cloreto por exemplo.

 
Figura 23: Valores médios de condutividade elétrica (µS.cm-1) nas águas continentais de rios amazônicos.

No caso de águas estuarinas observa-se valores muito elevados em relação as águas continentais, a Figura 24 apresenta valor médio para esse 
parâmetro de 29.248,95µS.cm-1, em reflexo da influência das águas oceânicas, que possuem alta concentração principalmente dos íons Cl- e Na+. 
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6.4.5. Sólidos Totais Dissolvidos (STD)
O parâmetro STD acompanhou de maneira linear o comportamento da condutividade elétrica, pois são dados em função da quantidade de 

sólidos dissolvidos presentes na água, nessa situação as águas continentais possuem uma quantidade muito inferior de sais dissolvido quando com-
paradas as águas estuarinas. As Figuras 25 e 26 mostram os valores médios desses parâmetros em águas continentais e estuarinas.

Figura 24: Valores médios de condutividade elétrica (µS.cm-1) em águas estuarinas de rios amazônicos.
 

Figura 25: Valores médios de STD (ppm) em águas continentais de rios amazônicos.
 

 
Figura 26: Valores médios de STD (ppm) em águas estuarinas de rios amazônicos.
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6.4.6. Salinidade
É definida como a quantidade total de sólidos contida em um quilograma de água do mar após todo o carbonato ter sido convertido a óxido, o 

brometo e o iodeto substituídos por cloretos e toda a matéria orgânica ter sido eliminada.
Existem várias propostas de classificação de águas interiores em função da salinidade, com a finalidade de padronizar as unidades de classifi-

cação quanto à salinidade, em 1958 foi proposto o “The Venice System” (ESTEVES, 1998) conforme a tabela abaixo:

Tabela 07: Classificação de águas salobras segundo sugestão do “Symposium of Brachish Waters” 1958 
(The Venice System). Extraído de ESTEVES (1998).

Os rios amazônicos que não sofrem influência da maré apresentam valores baixos de salinidade, geralmente inferior a 1, logo, são caracteri-
zadas de águas doces. Os rios amazônicos que são influenciados pela maré apresentam geralmente valores altos de salinidade, que podem variar 
entre 1>35, podendo variar amplamente as suas classificações dentro do sistema Veneza, as variações podem ser sazonais, quando provocadas pelo 
regime hidrológico ou ainda diárias quando provocadas pelas marés. Na Figura 27 são apresentados alguns valores de salinidade para rios amazôni-
cos com água estuarina.

 Figura 27: Valores médios de Salinidade em águas estuarinas de rios amazônicos.

 

6.4.7. Transparência da Água
A Transparência da água dá uma indicação da profundidade da camada eufótica, aquela camada onde ocorre a penetração de luz e onde pode 

ser realizada a fotossíntese. Esse parâmetro pode ser facilmente medido em campo com o uso do disco de Secchi, anotando-se a profundidade de 
desaparecimento do disco na água. A maior ou menor transparência vai ser dada em função da quantidade de sólidos suspensos na água (como 
argila, silte, substâncias orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e partículas similares, alterando a penetração da luz através da 
difusão e absorção) (ESTEVES, 1998).
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 Em ambientes de águas continentais lênticos, o processo de sedimentação das partículas favorece um aumento da transparência da água e 
conseqüentemente da produtividade primária, pois a luz não se torna um fator limitante. Por outro lado em ambientes lóticos como em regiões de 
estuários rasos, os processos de ressuspensão e erosão das margens favorecem um aumento da turbidez na água, principalmente no período mais 
chuvoso.

 

7 – RESULTADOS

7.1. Bacia do Baixo Amazonas (Calha Norte)
7.1.1. Pesca 
7.1.1.1. Locais de Desembarque
A cidade de Santarém configura um dos portos de desembarque de pescado mais importantes do Baixo Amazonas, onde a atividade pesqueira 

tem características particulares, seja pela grande diversidade de espécies de pescado desembarcada no Mercado do Tablado, sejam pelas técnicas e 
tipos de embarcações utilizadas, e devido a isso, a pesca na região é considerada de caráter bastante artesanal (BARTHEM, 1995; ISAAC e BARTHEM, 
1995).

Santarém recebe pescado de uma ampla região do Baixo Amazonas, principalmente entre Almeirim e Óbidos, sendo que, a comercialização 
deste pescado ocorre principalmente no Mercado do Tablado, tanto para consumidores finais quanto para intermediários (comerciantes), que levam 
o produto para outras áreas de comercialização (feiras e mercados). 

A cidade de Santarém é abastecida por pescadores ribeirinhos autônomos e dependentes, que moram em comunidades próximas a cidade, e 
que utilizam canoas com capacidade para até 2ton. de peixes. A distribuição dos peixes na cidade de Santarém é feita através do Mercado do Tablado, 
onde é vendido para os consumidores. Existe também a venda feita por comerciantes intermediários, que levam o pescado para as feiras e mercados 
mais distantes (IBAMA, 2005).

Do total de pescado capturado na região do Baixo Amazonas (PETRERE JR., 2004; BATISTA, et al., 2007):
•  94,33% = Comercializado nos mercados interno e externo
•  4,50% = Consumido pelos próprios pescadores
•  1,00% = Estraga antes da comercialização
•  0,17% = Devolvido ao rio
 
7.1.1.2. Embarcações
Segundo Thomé-Souza (2007), Ruffino (2004) e Ruffino et al., (2005) a frota pesqueira, de modo geral, apresenta vários tipos de embarcações 

entre elas estão:

A Figura 28 apresenta valores de transparência medidos em águas continentais e estuarinas de alguns rios amazônicos.
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Os barcos geleiros podem ser classificados de acordo com a sua modalidade de atuação. Na maior parte dos casos, a captura é realizada por 
pequenas canoas, que transportam o pescador até o local da pescaria, sendo o “barco-mãe” o depósito da produção, que é conservada em gelo. 

Os barcos de pesca ou “pescadores” são embarcações que possuem a sua própria tripulação de pescadores. Os barcos “compradores” apenas per-
correm as comunidades ribeirinhas ou locais de pesca, comprando pescado dos pescadores locais. Existem também barcos “mistos” que tanto levam 
pescadores como efetuam compras. Adicionalmente, o pescado pode ser transportado a portos de comercialização em caixas de isopor, carregadas 
por barcos de carga ou de transporte de passageiros. 

Nos portos do Baixo Amazonas, desembarcam mais de 1600 embarcações deste tipo, a maioria classificada como barco pescador (ISAAC et al., 
2005).

Na região, a vela também é utilizada como forma de propulsão em pequenas embarcações a remo. Destaca-se o uso de “Bajaras”, ou seja, 
grandes canoas de madeira, cobertas ou não, com propulsão de motor de centro (FABRÉ e BARTHEM, 2005). Outras embarcações também têm im-
portância na captura ou transporte de pescado são elas: Barco de Carga/Frete, Barco de Linha, Barco Pescador, Canoa e Geleiras.

7.1.1.3. Artes e métodos de pesca
O principal apetrecho utilizado foi a rede de emalhar (76%) e o ambiente de área alagada (66%) foi o principal tipo de apetrecho identificado 

(FABRÉ e BARTHEM, op cit.).
 De acordo com Ruffino (op cit.) a utilização de cada tipo de apetrecho depende diretamente da espécie-alvo e/ou do ambiente de pesca es-

colhido, evidentemente, outras espécies sejam capturadas conjuntamente em cada uma delas.  As redes de emalhar são as mais utilizadas em todos 
os casos, mas elas predominam nos ambientes lacustres. A miqueira e a malhadeira predominam nos lagos, e as são mais usadas nos rios. Dentre 
estas redes, distinguimos o uso muito freqüente de três tipos diferentes: i) a miqueira que é utilizada principalmente para a captura de Mapará, mas 
também de peixes de escama, como o Pacu; ii) as malhadeiras muito utilizadas nos lagos na captura de Tambaqui, Acari e as Pescadas, e no rio para 
pescar Curimatã e os Bagres; iii) a bubuia utilizada principalmente nos canais dos rios, para a captura de Bagres, tais como Dourada, Piramutaba, Fi-
lhote, Surubim, Jaú e Cujuba. A tarrafa utilizada tanto nos rios como nos lagos é muito eficiente na captura de curimatã e surubim, durante as subidas 
de piracemas nos canais mais estreitos dos rios ou nas entradas dos lagos. 

A redinha é uma arte bastante específica, sendo utilizada nos canais dos rios para a captura dos grandes bagres migradores, destacando-se na 
captura de Jaraqui, Curimatã, Piramutaba e Mapará.

7.1.1.4. Composição Específica das Capturas (Espécies Reofílicas e Endêmicas)
As espécies exploradas pela pesca comercial e de subsistência foram contabilizadas por Barthem (1995) em mais de 200. Apesar do número de 

espécies na Amazônia ser bastante elevado, são poucas as espécies ou grupos de espécies que são responsáveis por grande parte do desembarque. 
Entre 6 e 12 espécies representam mais de 80% do desembarque nos principais portos da região (BARTHEM, 1999; ISAAC e RUFFINO, 2000; BARTHEM 
e FABRÉ, 2004).

Isaac et al. (1996), destacam que as espécies mais desembarcadas são Dourada e Mapará, seguidas das espécies Surubim, Pescada e Curimatã. 
Isaac et al. (2004) mostram um aumento expressivo na produção da espécie Mapará. Ruffino et al. (2006) apresentam Filhote, Mapará e Surubim 
como espécies mais desembarcadas em Santarém. 

Barthém e Fabré (2004) destacam que as espécies mais importantes no desembarque são Mapará e Surubim, o mesmo encontrado por Batista 
et al. (2007), que citam as espécies Curimatã, Pacú, Pescada, Aracú, Tucunaré, Tambaqui e Dourada, seguidas das duas anteriores. Os dados de espé-
cies mais desembarcadas são comparados e apresentados na Tabela 08 e Figura 29.

Tabela 08: Percentual relativo de desembarque por ano na região de Santarém. 1993 = Isaac et al. (1996); 1996 = 
Isaac et al. (2004); 2003 = Ruffino et al. (2006); 2004 = Barthém e Fabré (2004) e 2008 = Este trabalho.
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Durante o ano de 2008, foram catalogadas aproximadamente 42 espécies desembarcadas no Mercado do Tablado, sendo que, deste total, 30 
espécies se destacam, e destas, oito se sobressaem (Figura 30). Somadas elas totalizaram 768,2 toneladas no período de janeiro a dezembro de 2008.

 

Figura 29: Comparação da produção pesqueira das principais espécies citadas na literatura no desembarque por ano 
na região de Santarém. 1993 = Isaac et al. (1996); 1996 = Isaac et al. (2004); 2003 = Ruffino et al. (2006); 2004 = Barthém 

e Fabré (2004) e 2008 = Ribeiro (2009).

Desta forma, foram selecionadas 10 espécies que obtiveram os maiores valores de produção e/ou que apareceram com maior freqüência du-
rante o período estudado. As principais espécies desembarcadas no mercado de Santarém no período de janeiro a dezembro de 2008 foram: Acari, 
Apapá, Aracu, Curimatã, Dourada, Mapará, Pacu, Pescada, Surubim e Tucunaré, as quais foram estudadas com mais detalhes no presente trabalho. 

Estas 10 espécies representaram um total de 528,5 toneladas do total de pescado desembarcado no Mercado do Tablado no período de janeiro 
a dezembro de 2008 (Figura 31). Quando contabilizadas, estas espécies representam 68,8% da produção total desembarcada entre janeiro e dezem-
bro de 2008, o que mostra a importância das mesmas.

Figura 30: Produção individual das espécies desembarcadas no Mercado do Tablado (Santarém-PA) no período 
de janeiro a dezembro de 2008. *Espécies menos representativas.
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7.1.1.5. Organização Social dos Pescadores
A pesca na Amazônia é uma atividade tradicional com grande potencial para o desenvolvimento social e econômico da população dessa região, 

esta atividade possui papel destacado quando comparada com as demais regiões do país, devido à diversidade de espécies exploradas, percentual de 
pescado capturado e pela alta correlação das populações ribeirinhas com este ramo de atividade (RUFFINO et al., 2005; 2006).

A atividade pesqueira no Baixo Amazonas envolve muitas pessoas, que realizam diferentes ações: uns pescam, outros processam, outros co-
mercializam e outros compram o pescado produzido. A esse conjunto de ações dentro da atividade da pesca chama-se “cadeia produtiva” (Figura 32).

Figura 31: Produção individual das principais espécies desembarcadas no mercado do Tablado de Santarém (PA) 
no período de janeiro a dezembro de 2008.

 

Figura 32: Cadeia produtiva da atividade pesqueira na região do Baixo Amazonas.
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 Os agentes envolvidos com a pesca na região do baixo Amazonas são (IBAMA, 2005):
•  Pescadores autônomos: utilizam barcos e dinheiro financiados por comerciantes ou por armadores de pesca; 
•  Balanceiros: são intermediários que compram a produção dos ribeirinhos autônomos e vendem para os consumidores e comerciantes, 

incluindo mercados e feiras; servem também como alternativa para o financiamento e custeio das pescarias;
•  Pescadores industriais: entregam toda a produção direta para os frigoríficos, que financiam a pesca, sem intermediários;
•  Marreteiros: são compradores de pescado de ribeirinhos que transportam o produto e revendem nos portos e mercados locais;
•  Entrepostos: locais existentes nos rios para o desembarque e armazenamento de peixes, antes de serem levados para os mercados na 

região;
•  Frigoríficos: proprietários dos grandes barcos de pesca e maiores compradores do pescado da região. Vendem para o mercado nacional e 

internacional; 
•  Atravessadores: são intermediários que compram dos frigoríficos e comercializam para outros mercados;
•  Caminhões: fazem o transporte do pescado de pequenas localidades para os grandes centros de comercialização; 
•  Mercado consumidor: são os compradores do mercado local (feiras e mercados) e do mercado externo. 
O pescado é comercializado de forma inteira, onde as espécies capturadas apresentam como destino de venda principalmente para peixeiros e 

bares/mercados. Na conservação do pescado, os pescadores se utilizam gelo em caixas de isopor para minimizar a deterioração do mesmo.
Na região do Baixo Amazonas existem atualmente doze colônias de pescadores (Tabela 09).

7.1.1.6. Caracterização Socioeconômica
Nas entrevistas foi observado que a maioria dos pescadores vive exclusivamente da pesca, sendo que poucos possuem outras atividades como 

agricultura e pecuária. As atividades econômicas mesclam-se as atividades pesqueiras, dentre elas pequenos mercados informais, os mercadinhos e 
a presença de pequenas áreas rurais. Nestas propriedades há o plantio de feijão, abóbora, melancia, como alternativa de vida no período do defeso.

A pesca tem destacado papel socioeconômico, quer como produtora de alimento quer como geradora de trabalho renda e lazer para milhares 
de pessoas, tanto na zona rural quanto urbana. É por meio dela que se explora o pescado para consumo e para o comércio de peixes (SANTOS, 2006).

De acordo com as informações à faixa etária pode-se notar que esta atividade vem sido exercida desde cedo, porém um percentual relativo 
ocorre a partir dos 20 anos (20%) (Figura 33). A faixa etária mais abrangente para a atividade pesqueira foi de 30 a 50 anos com o percentual apro-
ximado de 60% e com o aumento de idade (acima de 50 anos) este percentual vai decrescendo para aproximadamente de 15% devido nesta faixa 
etária os pescadores estarem se aposentando e por até mesmo a atividade demandar um esforço físico muito grande. Entre os mais jovens a atividade 
pesqueira já não é exercida com intensidade devido à fiscalização contra o trabalho infantil ser mais intensa nas últimas décadas e os incentivos do 
governo, tais como bolsa escola, propuseram esses jovens a acessibilidade a escola, conseqüentemente capacitando-os ao mercado de trabalho 
formal conforme Gonçalves et al. (2008), contudo ainda pode-se observar que o conhecimento sobre o ambiente relacionado à pesca e o compor-
tamento dos peixes adquirido pelos pescadores artesanais ao logo do tempo ainda é transmitido de geração a geração, mesmo em menor escala.

Com relação à renda familiar notou-se que 60% dos pescadores entrevistados relataram que a renda mensal da família está entre 1-3 salários 
mínimos (Figura 34), logo seguido dos pescadores que apresentam menos de 1 salário mínimo. De acordo com Garcez et al. (2005) essa baixa renda 

Tabela 09: Municípios do Baixo Amazonas, suas colônias de pescadores e número de associados.
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Figura 33: Percentual representativo da faixa etária dos pescadores da região do Baixo Amazonas.
 

do pescador se deve, em parte, à complexidade da cadeia produtiva, o que poderia amenizar esses baixos salários seria a quebra da dependência do 
intermediário encurtando a cadeia produtiva, pois, o intermediário surge como fornecedor dos recursos para o pescador, criando assim um vínculo 
de dependência e exploração.

Figura 34: Percentual representativo da renda mensal famíliar dos pescadores artesanais da região do Baixo Amazonas.
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Em relação à atividade da pesca, a maioria dos pescadores relatou que conseguem sustentar sua família e outros dependentes (70%) apenas 
desta atividade, porém, cerca de 30% não consegue sustentar a família, e se utilizam de outras alternativas para o sustento da família (Figura 36).

 Figura 35: Percentual representativo do número de dependentes dos pescadores da região do Baixo Amazonas.
 

Figura 36: Percentual representativo da sustentabilidade familiar dos pescadores da região do Baixo amazonas.
 

Figura 37: Percentual representativo dos pescadores que recebem seguro-defeso na região do Baixo amazonas.
 

 Do total de entrevistados cerca de 90% relataram que possuem dependentes (esposa e filhos), os quais sustentam com o trabalho na pesca, e 
estes geralmente são em número de 4 a 6 dependentes (Figura 35).

 Os pescadores entrevistados relataram que já haviam dado entrada na documentação para o recebimento do Seguro-Defeso, onde, a maioria 
recebe, mesmo que de forma precária, este benefício (Figura 37).
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7.1.1.7. Infraestrutura de apoio a pesca
A capacidade média de absorção de matéria-prima é 132 toneladas/dia de pescado beneficiado e produzido e, a capacidade de armazenamen-

to é de cerca 600 toneladas. A capacidade de processamento varia em função do nível de processamento, desde o mais simples (peixe descabeçado) 
até o modo mais complexo (filé de pescado) (IBAMA, 2005).

A fábrica de gelo representa de 21% a 40% do investimento total das empresas de pequeno porte e de 1% a 4% do financiamento das empre-
sas de grande porte. As empresas de processamento, em geral, possuem fábricas de gelo (79%) e a produção média de gelo é de 31,57 toneladas/
dia. As empresas que não beneficiam pescado apresentam produção média de 46 toneladas/dia (IBAMA, 2005).

Atualmente, o estado do Pará é o maior produtor nacional de pescado, onde o volume da pesca industrial desembarcado anualmente é, em 
média, 22.253 toneladas. 

As estatísticas mais recentes, referentes ao ano de 2003 (RUFFINO et al., 2005), indicam que o Estado  responde, isoladamente, por 63% da 
produção da região norte e 15,5% da produção nacional (IBAMA, 2007). A produção de pescado do Estado do Pará é derivada de três segmentos de 
atividade (SANTOS, 2004).

 O primeiro segmento da cadeia envolve o suprimento de bens e insumos necessários ao desenvolvimento da atividade. Nele estão incluídos: 
a produção de embarcações, os motores e petrechos de pesca e os insumos básicos como gelo, combustível e alimentos para as refeições durante o 
esforço de pesca.

A base da cadeia produtiva, o segmento da produção de pescado, envolve as empresas de pesca industrial e, em maior proporção, os pescadores 
artesanais. Esse é o segmento que mais absorve mão-de-obra na cadeia, sendo, também, responsável pela exploração dos estoques pesqueiros de 
espécies variadas utilizadas para o abastecimento alimentar das famílias e comercialização em diferentes canais. 

No elo subseqüente da cadeia produtiva está inserido o processo de comercialização sendo desenvolvido por agentes que executam funções 
que agregadoras de valor e utilidades de posse, forma, tempo e espaço ao produto, conduzindo-o até o mercado consumidor (BRANTD, 1973; BAR-
ROS, 1989; MARQUES e AGUIAR, 1993; REIS, 1998). Neste segmento incluem-se as atividades de armazenamento, processamento, transporte e 
distribuição. 

No caso da pesca artesanal, as funções de armazenamento são executadas pelo próprio pescador que, modo geral, acondiciona o pescado em 
recipientes com gelo e/ou, em menor proporção, efetua a salga do produto para posterior consumo e/ou comercialização. Quando são empresas, após 
a captura e conservação, o produto é submetido ao processamento que envolve a elaboração de cortes, resfriamento e congelamento para comercia-
lização em mercados mais exigentes, nos centros urbanos regionais, extra-regionais e internacionais. 

Os segmentos de transporte e distribuição envolvem os agentes responsáveis pela condução do produto, ao longo dos diferentes canais de co-
mercialização, até chegarem ao mercado consumidor. Estes agentes exercem um papel importante dentro da cadeia produtiva, pois executam tarefas 
indispensáveis que viabilizam a comercialização do pescado nos mercados local, regional, nacional e internacional. No caso do pescado comerciali-
zado no mercado local e estadual, estas funções são desempenhadas por atravessadores, balanceiros e outros intermediários. Quando os mercados 
são o nacional e o externo, a participação das empresas é mais representativa (BRANTD, 1973; BARROS, 1989; MARQUES e AGUIAR, 1993; REIS, 1998).

7.1.2. Aquicultura
A piscicultura é a atividade da aquicultura que predomina (96%), porém há registros de atividades de produtores que trabalham com outros 

animais, como quelônios. No total, foram registrados 121 empreendimentos de aquicultura. 

7.1.2.1. Espécies Cultivadas
As espécies cultivadas na área com maior freqüência foram Tambaqui (Colossoma macroponum) (52%) e Pirarucu (Arapaima gigas) (22%), 

sendo que as outras espécies comumente cultivadas alcançaram pequeno percentual (Figura 38). Estas espécies citadas são mais cultivadas, devido 
seu fácil manejo e o alto grau de conhecimento de suas etapas de cultivo. Os alevinos são obtidos através no Centro Integrado de Aquicultura de Água 
Doce (Estação de Piscicultura de Santa Rosa), coordenado pela Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (SEPAq.) em Santarém. Geralmente os 
pedidos de compra são realizados por técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER) que dão assistência a 
esses produtores. Em Óbidos também há um produtor que comercializa alevinos de Tambaqui a pequenos produtores locais. 

 Além da ração comercial, também é utilizada a ração alternativa, que é confeccionada com ingredientes regionais de baixo custo, como frutos 
locais, já que há um alto custo com a ração comercial, que atinge preços em torno de R$ 45,00 a saca de ração de 25Kg.
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Figura 38: Espécies cultivadas na Aquicultura na região do Baixo Amazonas.
 

7.1.2.2. Sistemas de Criação
A predominância da piscicultura na região do Baixo Amazonas foi registrada do sistema de criação extensivo (76%), onde se têm os açudes. Em 

seguida o sistema semi-intensivo (18%), onde se têm os viveiros. Em menor percentual vem o sistema intensivo (6%), onde se têm os tanques-rede. 
O sistema extensivo é mais empregado pelas suas facilidades e peculiaridades.

Figura 39: Sistema de Cultivo na região do Baixo Amazonas.
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 7.1.2.3. Tipos de Cultivo
A construção predominante consiste da escavação de viveiros para cultivo das espécies (71%) seguido tanque-rede com 19% e de açudes com 

10% são os que possuem maior relevância no Baixo amazonas como demonstrado na Figura 40.

Figura 40: Tipos de Cultivos registrados na região do Baixo Amazonas.
 

7.1.2.4. Finalidades de Produção
A produção local é comercializada nos próprios municípios e/ou nas proximidades do mesmo, e também, quando possível, alguns aquicultores 

fazem a comercialização no município de Santarém. Há também os produtores que se utilizam da produção como forma de alimentação da família.

7.1.2.5. Infraestrutura de apoio a Aquicultura.
A infraestrutura de apoio à aquicultura praticamente é inexistente. Existe um beneficiamento incipiente por parte de cada aquicultor, no 

sentido de vender o produto de duas formas: como peixe eviscerado ou como peixe inteiro, de acordo com a tradição de consumo. Em alguns locais, o 
consumidor tem a tradição de se alimentar preferencialmente de peixe vivo e inteiro, pois, de acordo com relatos o peixe que entra em contato com 
gelo perde o sabor original.

7.2. Bacia do Xingu
7.2.1. Pesca 
Em relação à pesca esportiva, o trecho do Xingu mais importante é o que contorna os municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapú, no 

sentido sul-norte, e recebe inúmeros rios e igarapés, sendo os afluentes mais importantes o rio Iriri pela margem esquerda e o rios Bacajá e Fresco 
pela margem direita. O curso encachoeirado dessa bacia reflete a grande área de formações cristalinas encontrando-se as cachoeiras de Itamaracá, 
Pakissamba, Tapaiúma, Jurucuá e Parati-Grande no local denominado Volta Grande do Rio Xingu. A grande quantidade de pescadores amadores da 
pesca esportiva são moradores do próprio município, os quais asseguram para as lojas do segmento de pesca esportiva uma venda regular com um 
aumento pela procura de equipamentos de pesca durante o verão quando o fluxo de turistas aumenta, exceto aquelas de aluguel de lancha e de 
venda de motor que possuem seu maior fluxo no verão. 

Frédou et al. (2008) relataram sobre falta de infra-estrutura à atividade do à pesca esportiva na região do Xingu, seja pelo acesso terrestre e/ou 
aéreo (rodovias, aeroporto), seja pela hospedagem (segurança, hotéis em número insuficiente, conforto, alternativas de lazer, etc.), seja pelo apoio à 
atividade em si (lojas equipamento de pesca, barcos, guias).

As espécies mais capturadas durante as pescarias foram: Pacu de Seringa, Pescada Branca e o Tucunaré que é mais abundante de julho a no-
vembro e as também ocorrentes espécies de Piau, Surubim, Cachorra e Traíra. No último torneio de pesca em Altamira, acontecido em 2008, o número 
de inscrições foi de 115 equipes e estas capturam uma elevada quantidade de peixes (250 peixes que totalizaram 350 kg em 2008).

A pesca de peixes ornamentais no rio Xingu é mais ou menos recente, tendo iniciado há cerca de 12 anos, quando importadores estrangeiros 
começaram a visitar a região regularmente. A atividade tem grande importância econômica e, por não existir cobrança de impostos ou outras formas 
mais apuradas de controle, tem se expandido rapidamente.
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De acordo com as listas de exportadores, o rio Xingu é o local de maior importância no Brasil para a captura de acaris, da família Loricariidae, 
comercializados como peixes de aquário.

Segundo Camargo et al. (2004) destacam a existência de uma fauna muito rica em espécies com alto grau de endemismo, particularmente 
adaptadas a ambientes lóticos de corredeiras, considerando a Região Hidrográfica do Xingu como principal área nacional para atividade de pesca 
ornamental, onde a captura e comercialização de peixes ornamentais é intensa. 

As capturas ocorrem em todo o rio Xingu, mas são particularmente intensas no trecho do rio que vai desde pouco à montante da cidade de 
Altamira até Jericuá, rio abaixo. Historicamente, o mergulho livre foi a primeira técnica de captura utilizada. Isto porque os primeiros pescadores são 
ex-garimpeiros, que trabalhavam na extração de ouro, e que, aproveitando a sua experiência com mergulho, passaram a realizar a captura de peixes 
ornamentais usando a mesma técnica.

Como as capturas são realizadas durante aproximadamente seis dias na semana e a comercialização é feita geralmente uma vez por semana, 
os peixes devem permanecer armazenados em viveiros, nos períodos entre a captura e a comercialização.

Após o transporte, nas instalações dos distribuidores os peixes são mantidos separadamente por espécies, tamanhos e quantidade em vasilhas 
plásticas de 35 a 45 litros, com areação individual. Produtos químicos são agregados na água, para evitar doenças.

Para os embarques a locais mais distantes, os espécimes são colocados em sacos plásticos de diferentes tamanhos. Estes sacos são embalados 
geralmente em caixas de isopor e remetidos por via aérea aos principais centros exportadores do ramo como Manaus (AM), Belém(PA), Recife (PE), 
Goiânia (GO), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e outros. 

 A forma como são realizados o manejo e a manutenção dos peixes nos locais de captura e durante o transporte favorece a disseminação de 
doenças, o que explica o alto índice de mortalidade existente entre a captura e o consumidor final, tornando esta atividade ecológica e economica-
mente menos eficientes.

Torres et al. (2008) em relação à captura por espécies no rio Xingu, registraram um total de 45 categorias de espécies nos desembarques 
em Altamira. Aproximadamente 80% dos indivíduos desembarcados foram representadas por apenas 7 categorias de espécies: Acari Amarelinho 
(38,6%), Acari Bola Azul (14,3%), Acari Preto Velho (7,0%), Acari Tigre (5,8%), Acari Assacu Pirarara (5,6%), Acari Picota Ouro (4,5%) e Acari Bola 
Branca (4,3%).

Um dos principais problemas deste conjunto de espécies é a grande confusão que existe na sua nomenclatura de classificação, base para o 
preenchimento dos formulários que contabilizam o comércio. Existe uma lista de espécies consideradas “ornamentais” preparada pelo IBAMA que é 
válida para todo o Brasil e registra um total de 180 espécies. Porém apenas 13 espécies, 12% das 105 espécies que são comercializadas como peixes 
ornamentais no rio Xingu, aparecem nesta listagem oficial.

Na região do Xingu, conforme Banister (1989 apud TORRES, 2008), um grande número de espécies raras, ou mesmo endêmicas, devem estar 
sendo capturadas sem o conhecimento ainda do seu verdadeiro potencial, bem como o grau de comprometimento dos estoques naturais, como 
conseqüência dessa exploração.

Dentre os peixes da família Loriicariidae há várias espécies endêmicas, como o Hypancistrus zebra, Hypancistrus sp “Pão” e Hypancistrus sp 
“Marrão”, Pseudacanthicus leopardus e Scobinancistrus aureatus, que tem distribuição restrita a um trecho do rio Xingu. Adicionalmente, as espécies, 
conhecidas como Acari Zebra e Acari Marrom, podem ser consideradas ameaçadas, pela intensa exploração que vêm sofrendo, sendo que, segundo 
os pescadores, o número médio de indivíduos capturados está diminuindo notadamente nos últimos anos.

 Dentre os peixes da família Cichlidae de interesse para a pesca ornamental encontra-se nove espécies endêmicas e sete espécies ainda não 
descritas pela literatura especializada. Os Cichlidae habitam tanto águas lóticas como lênticas, em alguns casos com preferências marcadas por 
determinados ambientes, como os gêneros Teleocichla, Retroculus e alguns Crenicichla, que vivem somente em corredeiras e águas de muita corren-
teza, ou espécies dos gêneros Aequidens, Pterophyllum, e Mesonauta, que habitam os lagos marginais. Em geral, são onívoros, piscívoros ou comem 
invertebrados do fundo, predando sobre o sedimento e dentro dele. Estes peixes possuem dimorfismo sexual, comportamento sexual complexo, 
realizando ninhos e cuidando dos ovos até o momento da eclosão e dos filhotes nos primeiros 30 dias de vida.

Apesar da expressiva variedade de espécies capturadas, a pesca de peixes ornamentais concentra-se especialmente sobre algumas espécies 
de Loricariídeos, a saber: Hypancistrus sp. “Marrom”, Hypancistrus zebra, Baryancistrus spp, Hypancistrus sp. “Pão”, Panaque nigrolineatus, Peckoltia 
vittata, Ancistrus spp., Scobiancistrus spp., Scobiancistrus auratus, Pseudacanthicus leopardus, Pseudancistrus aff. barbatus e Oligancistrus spp.

Estas espécies representam aproximadamente 90% do número total dos peixes ornamentais capturados na bacia do Xingu e são consideradas 
as mais valiosas.

De maneira geral, durante o período da cheia, devido à dificuldade de capturas, as pescarias são menos seletivas e um maior número de espé-
cies é capturado. Já no período seco, a pesca se intensifica sobre as espécies de maior valor no mercado, como o Acari Zebra ou Acari Marrom.

A captura consiste, usualmente, de dois ou quatro homens operando uma rabeta com motor de 10 ou 12hp e trabalhando por umas seis horas 
por dia, durante cinco ou seis dias, geralmente de segunda a sábado, quando passam os atravessadores para comprar a produção. Os pescadores 
trabalham muitas vezes por encomenda e os equipamentos e apetrechos são de propriedade do atravessador.
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As pescarias são realizadas individualmente ou com um grupo de pescadores (até 8 pessoas) que dividem as despesas (embarcação, alimenta-
ção e combustível). A duração de uma viagem de pesca pode variar desde algumas horas até vários dias. Quando os pescadores precisam pernoitar, 
freqüentemente são montados acampamentos próximos aos pesqueiros nas áreas de terra mais altas e protegidas pela vegetação.

O esforço de pesca dedicado a captura de peixes ornamentais é desconhecido. De acordo com a opinião de pescadores e lideranças entrevista-
das, estima-se que poderiam existir, no máximo, 1.000 pescadores dedicados a esta atividade. Deste total, 400 seriam especializados e podem ser 
considerados de tempo integral. Os 600 restantes trabalham de acordo com a época do ano, dedicando-se mais à atividade durante o verão e no resto 
do ano a outras atividades como agricultura, pesca convencional ou garimpagem.

Isaac (2001), através de entrevistas com pescadores ornamentais e lideranças locais, concluíram que na região de Altamira poderiam existir, no 
máximo, 1.000 pescadores dedicados a esta atividade, como foi anteriormente comentado, e de acordo com informantes locais, o número dos pes-
cadores diminuiu significativamente nos últimos anos com a proibição da pesca da arraia e do acari zebra e estimaram o máximo de 500 pescadores 
dedicados à pesca ornamental.

7.2.1.1. Locais de Desembarque
A cidade de Altamira é, sem dúvida, a de maior movimentação no que diz respeito à comercialização de produtos pesqueiros na região es-

tudada, segundo Isaac et al. (2008) a cidade é destaque a nível estadual na pesca artesanal, assim como mercado de Belém, os portos de Vigia e 
Bragança, os do Médio Amazonas, em particular Santarém, a região do Médio Xingu, São Félix do Xingu e a cidade de Tucuruí (após a construção do 
reservatório). 

 
Os principais locais de desembarque para região do Xingu, observados pelos mesmos autores citados, foram 10 pontos de desembarque, sendo 

3 localizados na sede de Altamira, além de: Porto de Moz, Maribel, Vila Nova, Senador José Porfírio, Belo Monte, Vitória do Xingu e São Félix do Xingu.
Na região de estudo, o desembarque e a comercialização de produtos pesqueiros ocorrem em Altamira, Vitória do Xingu, Belo Monte, Souzel 

e Vila Nova. Por serem todas localidades ribeirinhas, a rigor, os desembarques são difusos, e qualquer praia ou porto pode servir para atracar as pe-
quenas embarcações artesanais. Nesta característica reside justamente a dificuldade de coletar informações completas sobre o volume das capturas. 
A produção de pescado, ocasionalmente chega à cidade de Altamira em caminhonetes ou outros veículos, provindos de Vitória do Xingu, fato que 
também dificulta a coleta de informações, já que o desembarque é bastante difuso.

Nas margens de Altamira existem três portos preferenciais para o desembarque: 
•  Porto 6 (Figura 41): no centro, onde há desembarque também de materiais de construção; 
•  Porto da REICON: no extremo leste da cidade, trecho que se estende desde a Prainha até a REICON. É considerado o principal porto; 
•  Porto do Pepino: no extremo sul da cidade. Em Vitória do Xingú e Belo Monte, a maior parte dos desembarques ocorre na margem do rio, 

em frente à estrada principal. 

 Figura 41: Porto 6 na cidade de Altamira na Bacia do Rio Xingú.
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O desembarque no município é realizado em praias, em más condições, porém, atendendo a demanda onde sempre há a disponibilização de 
transportes. Não há fábrica de gelo em Altamira, sendo a estocagem deste, feita pelo pescador em caixas isotérmicas com quantidades mínimas de 
5 caixas e máximas de 25 caixas, cujas capacidades estão entre 120 e 170 litros.

O pescado é estocado em caixas isotérmicas e freezers. Não realizam qualquer tipo de beneficiamento, somente a evisceração, comercializan-
do-os inteiros. Essa comercialização é realizada através de intermediários em sua maioria. Há aqueles que realizam a venda direta ao consumidor, 
mas em minoria, localizados principalmente na Rua Ernesto Acioly próximo a Colônia de Pescadores do Município.

 
7.2.1.2. Embarcações
Segundo Isaac et al. (2008), no rio Xingu, a distâncias e características dos pesqueiros (locais de pesca) influenciam em qual tipo de embarcação 

utilizar na atividade pesqueira.
Os próprios pescadores constroem suas embarcações e seus estaleiros estão presentes nas próprias localidades, sem necessariamente a estru-

tura de um estaleiro propriamente dito, a maioria com características artesanais. Nesta região foram observados os seguintes tipos de embarcações: 
Canoa a remo, Rabeta, Barcos a motor, Voadeira e Geleira

As poucas geleiras que visitam a região tem portos de origem em Marabá, Belém ou Macapá, de onde se deslocam para o Xingu, navegando 
com 4 tripulantes. Visitam os portos de Vitoria e Souzel, permanecendo na região de 3 a 8 dias, período este no qual os pescadores locais se aproxi-
mam para comercializar o pescado capturado nas proximidades. Neste procedimento podem ser comprados entre 1,5 e 3ton. de pescado, que será 
transportado e comercializado naqueles centros urbanos.

7.2.1.3. Artes e métodos de pesca
Na pesca de peixes artesanalmente são utilizadas diversas artes e métodos de pesca, na região do Médio Xingu, as principais são: Malhadeira,Tela 

ou linha de mão,  Tiradeira,  Caniço, Tarrafa, Rede de Cerco, Rede de Lance, Espinhel, Arpão e Zagaia
 
7.2.1.4. Composição Específica das Capturas (Espécies Endêmicas e Reofílicas)
Apesar da grande diversidade íctica do rio Xingu, a captura ocorre com grande preferência sobre poucas espécies, a maior parte trata-se de 

espécies de porte médio a grande e que tem bom sabor. 
Segundo os nossos dados, aproximadamente umas 50 espécies ou categorias de espécies são capturadas para fins de consumo. Esta informa-

ção deve tomar em conta que os dados coletados não possuem cobertura temporal e espacial completa e que muitas informações sobre as espécies 
não podem ser obtidas durante as entrevistas, principalmente nas entrevistas aos marreteiros, que usam categorias tais como “peixe”, “peixe salgado” 
ou “salada”, para um conjunto de espécies com menor valor de mercado.

Apesar das altas estimativas de riqueza de espécies, é de consenso que os conhecimentos existentes sobre a produção pesqueira, biologia 
e ecologia desses recursos ainda são muito incipientes para fazer afirmações sobre o seu potencial. Dados preliminares obtidos de levantamentos 
recentes realizados sobre a composição e abundância ictiofaunistica dos desembarques nos diferentes portos de Altamira indicam que dentre as 
espécies mais abundantes incluem-se: Tucunaré (Cichla sp.), Pescada Branca (Plagioscion squamosissimus Heckel, 1840) e Plagiocion magdalenae 
Steindachner, 1878, Curimatá (Prochilodus nigricans Agassiz, 1829) e os pacus da família Serrasalmidae como: Pacu Branco (Myleus torquatus Kner, 
1860) e o Pacu Caranha (Myleus pacu Schomburgk, 1841), se encontram entre os recursos pesqueiros de maior importância comercial na região.

Na tabela 10 estão registradas as espécies obtidas das entrevistas do trabalho de campo.

Tabela 10: Espécies registradas nas entrevistas de desembarques na região do rio Xingú.
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Tabela 10: Continuação.

Com relação a produção de pescado dos municípios em estudo na bacia do Xingu durante o ano de 2008, destacou-se como maior produtor o 
município de Altamira e São Felix do Xingu como menor produtor de pescado (Tabela 11). A produção das espécies de maior interesse econômico da 
bacia do Xingu para 2008 foi estimada em torno de 3.505 toneladas sendo essa produção constituída de: Tucunarés 23%, Pescada Branca 22%, Pacu 
7%, Filhote 3%, Ariduia 2%, Curimatã 1%, Fidalgo 1% e Outros 41%.

7.2.1.5. Organização social dos pescadores
Na região de estudo existem atualmente cinco colônias de pescadores (Tabela 12):

Tabela 11: Produção de pescado por município no ano de 2008 na região do rio Xingú.

Tabela 12: Municípios suas colônias de pescadores e número de associados.
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7.2.1.6. Caracterização socioeconômica
Nas entrevistas foi observado que a maioria dos pescadores vive exclusivamente da pesca, sendo que poucos possuem outras atividades como 

agricultura e pecuária. As atividades econômicas mesclam-se as atividades pesqueiras, dentre elas pequenos mercados informais, os mercadinhos e 
a presença de pequenas áreas rurais.

A grande maioria dos pescadores entrevistados (66,13%) possui apenas o ensino fundamental incompleto ou não possui estudo formal 
(15,33%), raros são aqueles que terminaram o ensino médio (0,80%) ou possuem apenas o ensino médio incompleto (4,04%), existem ainda os que 
possuem o ensino fundamental completo (12,90%) e existem outros pescadores que não informaram seu grau de instrução (0,80%). 

 7.2.1.7. Infraestrutura de apoio a pesca
No que se refere ao beneficiamento, na bacia do Xingu de forma geral o pescado capturado é comercializado inteiro e eviscerado na hora da 

venda ao consumidor final e com raras exceções filetado na hora da comercialização. A produção fica quase sempre na comunidade e o peixe é reven-
dido direto ao consumidor ou a atravessador, para o qual é vendida a maioria do pescado. 

Na área de estudo aproximadamente metade da produção do pescado é comercializada no próprio município sendo a outra metade destinada 
a outros estados por caminhoneiros que compram dos atravessadores. O quadro 03 traz algumas informações pertinentes à estrutura de beneficia-
mento encontrada na região.

No quadro abaixo é mostrado um resumo da infraestrutura de beneficiamento.

Quadro 03: Infraestrutura de beneficiamento na bacia do rio Xingu.

A comercialização do pescado tem suas demandas influenciadas por alguns fatores como época do defeso, semana santa e dias do mês em que 
grande parte da população recebe seus vencimentos.

 O defeso na área de estudo está regulamentado pela Portaria do IBAMA emitida anualmente onde é definido o período de defeso. Esta portaria 
permite a pesca na Bacia Hidrográfica do rio Xingu aos pescadores embarcados e desembarcados, utilizando apenas, linha de mão ou vara, caniço 
simples, com molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais.

Nos municípios da bacia do Xingu o gelo comercializado é do tipo em barra triturado. A capacidade total de produção está em torno de 28 
toneladas por dia, esta capacidade não é suficiente para suprir a demanda principalmente no período de veraneio quando a demanda aumenta por 
conta da temporada da pesca esportiva (Quadro 04).

Quadro 04: Infraestrutura de produção de frio e gelo na bacia do rio Xingu.
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Não foi observada nenhuma planta de congelamento direcionada a conservação de pescado ou produtos originados da pesca em toda a bacia 
do Xingu, sendo as capturas conservadas em congeladores domésticos e ou em caixas isotémicas (Quadro 05). Durante a visita de campo não foi pos-
sível obter o número destes congeladores, apenas foi obtido um número aproximado do número e capacidade total das caixas isotérmicas utilizadas.

Quadro 05: Infraestrutura de estocagem do pescado na bacia do rio Xingu. 

Na figura 42 é possível observar exemplo de fábrica de gelo e as fôrmas utilizadas para confecção de gelo.

Figura 42: Exemplo de uma fábrica de gelo. A-Fábrica de gelo no município de Altamira. B-Fôrmas de gelo. Bacia do rio Xingú.

A 

 

B 

 

 

7.2.2. Aquicultura
7.2.2.1. Espécies Cultivadas
Dentre os entrevistados observou-se que a espécie mais cultivada foi a Tilápia (34%), sendo a espécie com maior representatividade. A outras 

espécies cultivadas (Traíra, Tambaqui, Acará, Pirarucu, etc...) aparecem com percentuais em torno de 11% (Figura 43).

ZEE Volume 2.indd   271 06/12/2010   18:04:13



272 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

7.2.2.2. Sistemas de Criação
Dentre os empreendimentos aquicolas visitados foi observado que o sistema de cultivo semi-intensivo representou 57%, seguido do sistema 

extensivo com 29% e do sistema intensivo com 14% (Figura 44).

Figura 45: Tipos de cultivo nos empreendimentos aquicolas na região da bacia do rio Xingu.
 

Figura 43: Principais espécies cultivadas na região da bacia do rio Xingu.
 

 
Figura 44: Sistemas de criação na região da bacia do rio Xingu.

7.2.2.3. Tipos de Cultivo
Nos empreendimento aquicolas o principal tipo de cultivo encontrado foi o monocultivo (criação de uma única espécie) sendo encontrada em 

29%, todavia o policultivo (criação de 2 ou mais espécies em um mesmo locus) apresentou relevante representatividade dentre os tipos de cultivo 
com 43% (Figura 45).
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 Figura 46: Finalidade de produção dos produtores na região da bacia do rio Xingu.
 

Figura 47: Grau de escolaridade dos produtores na região da bacia do rio Xingu.
 

7.2.2.4. Finalidades de Produção
Nos empreendimentos aquicolas visitados 28% utilizam a produção com fins exclusivos para o comércio e 14% com finalidade de garantir a 

segurança alimentar e o excedente é destinado a comercialização. 15% utilizam esta produção para alimentação. 14% utilizam como forma de lazer 
e comercialização e somente 14% receberam fomento para a produção aquicola (Figura 46).

7.2.2.5. Caracterização socioeconômica
Dentre os produtores entrevistados foi observado um grau de escolaridade de 86% que possuem fundamental completo (Figura 47).

 7.3. Bacia do Tocantins-Araguaia
Considerando a extensão desta bacia, por conveniência esta foi dividida em três áreas, para as abordagens realizadas: 
•  Tocantins-Araguaia: trecho compreendido entre Marabá e Conceição do Araguaia;
•  Lago da UHE Tucuruí: trecho compreendido entre os municípios de Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento, Goianésia, Jacundá, Nova 

Ipixuna e Itupiranga;
•  Baixo Tocantins: trecho compreendido entre os municípios de Cametá, Mocajuba, Baião, Mojú, Acará, Abaetetuba, Limoeiro do Ajuru, 

Oeiras do Pará, Igarapé-Miri, Tailândia e Barcarena.

7.3.1. Pesca 
A ictiofauna da Bacia do Tocantins-Araguaia é explorada por pescadores profissionais de origem local e pescadores profissionais “barrageiros” 

(de fora), além dos pescadores amadores e de subsistência.
Define-se pesca esportiva como aquela realizada por visitantes ou turistas, e com a única finalidade de lazer ou esporte. Comporta dois siste-

mas principais: pesca esportiva amadora, que engloba os pesque-pague, pesque-solte e pesque-leve e a pesca esportiva profissional. 
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Nessa categoria são empregados aparelhos simples, como molinete, anzol e linhada, o sistema de pesca esportiva profissional utiliza princi-
palmente anzóis e linhas diversas, contudo apresentação aparelhos, iscas e outros artefatos específicos a cada espécie alvo. Esta pesca vem sendo 
desenvolvida, sobretudo em rios e lagos de água mais clara. Trata-se de uma atividade de grande valor lúdico e estético e que vem se firmando como 
importante alternativa turística na região.

 De acordo com dados levantados pela Secretária Estadual de Pesca e Aquicultura (SEPAQ), em Marabá, o pescador esportivo e possui renda 
familiar superior a 4 salários mínimos e freqüentam a pescaria 2 ou 4 vezes por mês permanecendo na pescaria por 2 dias acompanhados da famílias 
ou em grupo de amigos. Estes pescadores, em sua maioria, utilizam como meio de hospedagem o acampamento em ilhas ou praias. 

Os custos da viagem podem variar de R$ 80,00 a R$ 150,00 para aqueles que não possuem lancha (28% dos entrevistados) e entre R$ 200,00 
e R$ 400,00 para os que possuem barco para irem à busca do melhor local para pescaria.

Dentre os pescadores amadores aproximadamente 43% utilizam mais de um apetrecho de pesca, em geral a linha e o molinete, mas há tam-
bém a utilização de redes malhadeiras por aqueles que pescam nos finais de semana quando visitam a ilha do Tucunaré que se situa bem a frente da 
orla da cidade. 

As pescarias se tornam mais freqüentes durante o verão que é o momento em que o rio baixa seu volume e deixa exposta várias ilhas e praias 
ao longo do rio. Mas para se chegar a alguns locais de pescarias e/ou praias não é necessário apenas a lancha, quando tem estradas de acesso a estes 
balneários o carro se torna o principal meio de transporte do turista pescador e também dos veranistas que buscam as praias.

A cidade possui infra-estrutura para a pesca esportiva que é dada pela orla da cidade, mas há a necessidade de segurança, pousadas ao longo 
do rio, conscientização ambiental da população, investimento e mais torneios para que se possa melhorar a prática da pesca esportiva no município 
no ver da população local.

Um dos entraves do município de Marabá para a pesca esportiva se dá pelo fato de que muitos dos moradores locais aproveitam a estadia 
de final de semana na praia do Tucunaré para a utilização de apetrechos de pesca profissionais e alguns que são até mesmo proibidos (tarrafa) e o 
uso destes equipamentos é feita normalmente sem nenhum tipo de fiscalização pelos entes responsáveis. Muitas das vezes o pescado capturado é 
utilizado para a alimentação no próprio local

 Em Piçarra, outro município estudado, o tipo de pescaria mais utilizado é o arremesso através de molinete e a linha de mão. No molinete o 
principal alvo é o Tucunaré, enquanto que na linha de mão são capturados o Jaú, Barbado, Fidalgo, Pescada Branca e Surubim.

A captura de peixes ornamentais na Amazônia se realiza como uma atividade complementar à agricultura familiar (SANTOS e SANTOS, 2005; 
TORRES, 2007). Há, entretanto, algumas famílias que se dedicam exclusivamente a esta atividade durante o ano todo (PRADA e PEDREROS, 1992; 
CHAO et al., 1992; CHAO, 1993). 

A pescaria ornamental é realizada por crianças, jovens e adultos, sendo que nas épocas de safra os pescadores eventuais se somam aos pesca-
dores especializados.

As artes e apetrechos empregados na pesca ornamental são variados, de acordo com as espécies-alvo, assim como os métodos também variam. 
Em geral, observa-se o uso de redes malhadeiras, tarrafas, tarrafinhas, redinhas, puçás, armadilhas, anzóis e a pesca de mergulho à mão livre ou com 
o uso de aeradores do tipo empregado em borracharias.

No rio Tocantins, a pesca ornamental se realiza em todo seu curso médio e também na porção superior à montante da represa de Tucuruí, 
onde são encontradas algumas espécies de raias de alto valor econômico, tais como Potamotrygon henlei, P. scobina, Potamotrygon, P. orbignyi e 
Paratrygon aiereba. 

A captura destas espécies é mais concentrada na área de Marabá, mas se estende até o alto rio Araguaia. Juntamente com as raias, há várias 
espécies de loricarídeos e alguns ciclídeos que também constituem espécies-alvo das pescarias.

A pesca ornamental no rio Araguaia se realiza, principalmente, nos municípios de Marabá, São João do Araguaia e Brejo Grande do Araguaia, 
e se concentra sobre um número menor de espécies-alvo, mas de grande valor comercial.

 As espécies de maior valor são raias, que são os principais itens demandados desta região pelo mercado de aquariofilia. Excetuando-se a 
espécie P. henlei, que demonstra ser endêmica da área logo à montante do reservatório de Tucuruí, todas as outras espécies apresentam grande 
distribuição ao longo da bacia Tocantins-Araguaia.

7.3.1.1. Locais de desembarque
Tratando-se de pesca, a infra-estrutura necessária vai de portos de desembarque e locais de venda de pescado até fabricas de gelo. 
Na bacia do Tocantins-Araguaia, os principais pontos de desembarque encontram-se nas sedes dos maiores municípios, pois possuem melhor 

infra-estrutura viária, porém, existem desembarques nas localidades menores onde atravessadores coletam o pescado e depois encaminham para 
os grandes centros. 

Existem também pontos de desembarques pequenos em ilhas ou margens do rio onde barcos com isopores de gelo atracam e esperam para 
negociar a produção de pescadores, fornecendo gelo e comprando a produção para revendê-la em centros maiores como Tucuruí ou Marabá.
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Alguns atravessadores moram nas comunidades pequenas, em casas situadas nas margens dos rios. Eles podem também acumular a produção 
para vender aos barcos geleiros, que passam semanalmente captando a produção e reabastecendo com gelo.

Em se tratando de espaços destinados à comercialização, verifica-se a presença de mercados, bem como de feiras livres municipais, os quais 
são normalmente encontrados nos grandes centros urbanos, em municípios como Marabá e Conceição do Araguaia. Em localidades menores, como 
Redenção, Açailândia e Ametista, existem espaços menores para a venda de peixes.

 Em outros locais, o mercado de peixes é junto à colônia, havendo o registro da produção de cada pescador, segundo recomendação do MPA. 
Contudo este controle está sendo feito apenas somando a produção total, sem a separação por espécie, o que não permite acompanhar o declínio ou 
aumento de produção de alguma espécie, em particular.

7.3.1.2. Embarcações
Os resultados parciais apenas apontaram embarcação do tipo rabetas, canoas e voadeiras (Tabela 13). A grande maioria das embarcações, 

quase 100%, é construída de madeira. As embarcações pertencem em sua maioria aos próprios pescadores (88,0%). Quanto ao número de tripu-
lantes, verificou-se que a maioria das embarcações opera com apenas um ou dois pescadores. O sistema de conservação de pescado mais utilizado 
pela maioria das embarcações é o gelo, sendo que alguns não possuem nenhum método de conservação. Quanto ao local de atracação à maioria das 
embarcações informaram que desembarcam no trapiche da geleira da colônia de Pescadores de Itupiranga. As embarcações apresentam três tipos de 
propulsão: remo, motor de rabeta e motor de centro (Tabela 13). As embarcações com propulsão a motor de rabeta são as mais utilizadas com 84%.

Tabela 13: Características físicas das embarcações que atuam na atividade pesqueira da bacia 
do Tocantins-Araguaia (FURTADO JR, 2008).

7.3.1.3. Artes e métodos de pesca
Em sua maioria utilizam barcos a motor para cobrir as distâncias até os pesqueiros. Pescam nos canais dos rios e afluentes, visando à captura 

de cardumes de peixes migradores, por meio de redes de arrasto, tarrafas, redes de malha e anzóis; ou nas lagoas marginais, visando as espécies 
sedentárias, com aparelhos mais tradicionais (pequenas redes de malha, espinhel, caniço, arpão e zagaias). 

7.3.1.4. Composição Específica das Capturas (Espécies Reofílicas e Endêmicas)
O “Catálogo dos Peixes Comerciais do Baixo Tocantins” registrou que a ictiofauna da bacia dos rios Tocantins e Araguaia, antes da barragem, era 

representada por cerca de 300 espécies, 126 gêneros e 34 famílias, com predominância dos Characiformes, Siluriformes e Ciclideos (SANTOS et al., 
1984; LEITE, 1993). Passados 20 anos, o inventário da ictiofauna, no período 1999 – 2003, resultou na identificação de 217 espécies, 13 ordens e 42 
famílias (SANTOS et al., 2004).

Enquanto que no rio Araguaia, estimou-se um total de 125 espécies, divididos entre 24 famílias e 7 ordens. O grupo predominante foi Characi-
formes com 76 espécies, seguido pelos Perciformes com16 espécies, Siluriformes 15 espécies e Gymnotiformes 14 espécies.

O período de desova dos peixes na Bacia Tocantins-Araguaia é conhecido como piracema, assim, são chamados de reofílicas as espécies de 
peixes que apresentam tais características. Pouco se conhece à respeito da ecologia de peixes reofílicos amazônicos (ZUANON, 1999). Como se sabe, 
rios com corredeiras e cachoeiras são propícios para a construção de usinas hidrelétricas, e o represamento desses corpos d’água provoca alterações 
bruscas no ambiente. 

Em ambientes recém represados, devido à rápida transformação na dinâmica da água, é esperada uma alteração na proporção entre os recursos 
alimentares, afetando as interações bióticas e levando os diferentes organismos a respostas distintas frente às novas condições (HAHN et al., 1997). 

Os resultados podem incluir desde a modificação dos hábitos alimentares de certas espécies de peixes, até a extinção local de outras (ABUJAN-
RA et al., 1999).
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Além das espécies migratórias citadas no tópico anterior, tem-se o Retroculus lapidifer, peixe reofílico com hábitos diurnos que vive em trechos 
de corredeiras dos rios Tocantins e Araguaia (Santos et al., 1984).

O rio Araguaia possui um alto nível de endemismo de espécies de peixes, com aproximadamente 30 espécies catalogadas que são encontradas 
somente em seu ecossistema, tais como Serrasalmus geryi, Leporinus affinis, Serrasalmus eigenmanni, Potamotrygon henlei.

7.3.1.5. Organização Social dos Pescadores
Na região existem atualmente oito colônias de pescadores (Tabela 14):

Tabela 14: Municípios suas colônias de pescadores e número de associados.

7.3.1.6. Caracterização socioeconômica
Segundo SEPAQ (2008), as famílias de pescadores desta região são caracterizadas por tempo médio de residência de 18 anos, com 15 anos 

de casamento/união estável, onde o marido e mulher têm idade média de 43 e 38 anos, respectivamente, sendo que as famílias são compostas em 
média por 3,1 filhos.

No geral, tais famílias residem em casas de madeira com cobertura de telha e/ou palha. A maioria das famílias possui TV, rádio e fogão a gás.

7.3.1.7. Infraestrutura de Apoio a Pesca
Existem várias fábricas de gelo, todas em localidades próximas às áreas de pesca. A colônia de Conceição do Araguaia obteve, recentemente, 

uma fábrica e um caminhão frigorífico através do projeto “Dinamização da pesca e aqüicultura em Conceição do Araguaia”. Contudo, em meados de 
2008, esta ainda não havia iniciado a comercialização do gelo. Já em Marabá, a colônia vende gelo a R$ 0,10/kg para os pescadores colonizados e 
em situação regular junto com seus compromissos com a colônia, e por R$ 0,15/kg, para os pescadores não cadastrados e/ou irregulares perante a 
colônia.

7.3.2. Aquicultura
7.3.2.1. Espécies Cultivadas
Dentre os entrevistados na região da bacia do Tocantins-Araguaia, a espécie com maior predominância em cultivo foi o grupo dos peixes 

redondos com 53%, em seguinte encontra-se a Tilápia com 18% e o Curimatã com 14% (Figura 48).

 
Figura 48: Principais espécies cultivadas na região da bacia do Tocantins-Araguaia.
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7.3.2.2. Sistemas de Criação
Na região da bacia Araguaia – Tocantins o principal sistema de cultivo é o extensivo com 78% das propriedades visitadas, em sistemas de 

açudes com espécies em baixas densidades de estocagem (Figura 49).

Figura 49: Principais sistemas de criação utilizados na região da bacia Tocantins-Araguaia.
 

7.3.2.3. Tipos de Cultivo
O principal tipo de cultivo encontrado dentre as visitas de campo foi o monocultivo (criação de uma única espécie) sendo encontrada em 80% 

dos casos, apenas em 11% das visitas foram encontradas sistemas de policultivo (criação de 2 ou mais espécies em um mesmo viveiro) e 7% foram 
encontrados sistemas de consórcio (consiste em criar peixes combinados com a criação de um animal que lhes forneça fezes frescas para consumo 
direto ou fertilização da água) (Figura 50).

 7.3.2.4. Finalidades de Produção
Grande percentual dos entrevistados na região da bacia do Araguaia – Tocantins utiliza a produção exclusivamente para fins comerciais (72%) 

e 22% dos entrevistados utilizam a piscicultura como fonte de proteína animal para garantia da segurança alimentar (Figura 51). 
 7.3.2.5. Caracterização Socioeconômica
Entre todos os entrevistados na região da bacia do Tocantins-Araguaia, constatou-se que com 72% possui somente o ensino fundamental 

completo e 9% dos entrevistados possuíam o nível médio completo, não foram encontrados produtores com nível superior entre os 58 produtores 
entrevistados (Figura 52).

7.4. Bacia do Tocantins (Lago de Tucuruí)
Na bacia do Tocantins a atividade pesqueira é praticada ao longo de toda sua extensão por quatro modalidades: artesanal, esportiva, ornamen-

tal e de subsistência. De acordo com Isaac et al. (2008), atualmente a bacia Tocantins-Araguaia apresenta uma ictiofauna com aproximadamente 300 
espécies de peixes, com predominância de caracídeos, silurídeos e ciclídeos. 

Figura 50: Sistemas de cultivo na região da bacia do Tocantins-Araguaia.
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Figura 51: Finalidade de Produção informada pelos produtores na região da bacia do Tocantins-Araguaia.
 

As comunidades ícticas se diferenciam entre o baixo (peixes típicos da Amazônia Central), médio e alto Tocantins (espécies não-amazônicas). 
Desse total, 100 espécies são comercializadas para o consumo. Com destaque para espécies como o Jaú, Filhote, Dourado, Tucunaré, Jaraqui e Pacu-
-Branco. Além disso, os reservatórios, como o de Tucuruí, apresentam um potencial pesqueiro expressivo (ANA, 2007).

 Na bacia do Tocantins, destaca-se a captura de Mapará, Curimatã e Filhote, principalmente com redes. No reservatório de Tucuruí, as captu-
ras são preferencialmente de Tucunarés e Pescadas, além de Curimatã, capturados preferencialmente com redes de malha, mas também com linhas 
(ISAAC et al. 2008).  

7.4.1. Pesca
A Pesca na área de influência da Usina Hidrelétrica de Tucuruí é uma atividade de elevada importância social e econômica, especialmente 

para os municípios situados a montante e jusante da barragem. Muitos empregos são gerados por esta atividade e estima-se que cerca de 10.000 
pescadores atuam na área de desembarque (JURAS et al., 2007). 

A formação do seu lago ocasionou mudanças na composição da ictiofauna do Rio Tocantins, como a redução na abundância e diversidade de 
espécies desde a foz em direção ao curso superior dos rios. Estas alterações são relacionadas à ausência de planícies de inundação e às variações de 
vazão do médio e alto Tocantins (CMB, 1999).

A produção máxima para o lago da UHE de Tucuruí para os portos comerciais foi registrada em 2003, passando a reduzir anualmente. A produ-
ção média desembarcada na área de influência de Tucuruí no período de 2001 a 2006 é da ordem de 6.735 kg de pescado (CINTRA et al, 2001; JURAS 
et al, 2007), esta produção chega a superar a de muitos estados brasileiros, como Roraima, Acre, Rondônia e Tocantins (IBAMA, 2007).

Os locais que se destacam pelo desembarque de pescado são: Itupiranga, Goianésia do Pará, Jacundá, Tucuruí, Baião, Mocajuba, Cametá e 
Limoeiro do Ajuru, a jusante da barragem

Os pescadores profissionais locais moram nos centros urbanos da região e nas pequenas localidades próximas. Os barrageiros, por sua vez, são 
trabalhadores oriundos do entorno da barragem de Tucuruí (por isso a nomeclatura), que costumam se instalar em acampamentos provisórios, nas 
margens ou ilhas do rio, pescando na barragem e no rio à montante, e empregam grandes redes de malha (600m) para explorar os recursos dispo-
níveis, até que sua produtividade decline.

 Figura 52: Escolaridade dos produtores na região da bacia do Tocantins-Araguaia.
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Na região do lago de Tucuruí a pesca esportiva é grande devido à procura do Tucunaré, justamente por isso o tipo de pesca predominante é o 
arremesso. A época em que ocorrer um maior fluxo do turista pescador é entre os meses de maio a setembro, período menos chuvoso, em que a média 
mensal é de 45 turistas. Na região existem dois torneios de pesca esportiva o TORJAC (Torneio de Pesca Esportiva de Jacundá) e TOPAM (Torneio de 
Pesca Esportiva da Amazônia) Os eventos são realizados na modalidade do “Pesque e Solte”. As principais espécies capturadas são Tucunaré, Pescada 
Branca e a Cachorra. Os municípios com maior fluxo de pescadores esportivo são: Tucuruí e Jacundá. 

A comunidade vê a pesca esportiva como um esporte que traz renda através do turismo e proporciona relaxamento. A maioria gostaria de 
participar ou participa de alguma forma da pesca esportiva seja como piloto de lancha ou como no comércio gerado durante o torneio de pesca do 
município e há um consenso de que este evento traz renda e emprego para o município (FRÉDOU et al., 2008).

7.4.1.1. Locais de Desembarque
Destacadamente o maior local de desembarque do Lago é o Porto do Km 11, situado próximo a Vila, este local recebe e comercializa pescado 

dos municípios do entorno do Lago (p.ex. Breu Branco e Novo Repartimento). 
Dentre os fatores que podemos citar para esta importância estão sua localização geográfica e facilidade de escoamento o da produção, que 

geralmente é feita em caminhões frigoríficos ou em caminhonetes menores onde são adaptadas caixas térmicas para o transporte (Figura 53).

7.4.1.2. Embarcações
Na região do Lago de Tucuruí o tipo de barco mais utilizado na pesca é a rabeta, sendo comum por sua praticidade (grandes distâncias) e eco-

nomia de combustível. No entanto ainda há registro canoas a remo em menor quantidade. Barcos maiores de madeira e motores de centro também 
são utilizados para comercialização e armazenamento de gelo e pescado (geleiras). 

Barcos de alumínio com motores de popa são utilizados na pesca esportiva. Como a maior parte da frota tem capacidade de armazenamento 
limitado, a produção muitas vezes pode ser armazenada em barcos de madeira para armazenamento do pescado.

7.4.1.3. Artes e métodos de pesca
No que concerne às artes de pesca empregadas, as pescarias são realizadas, basicamente, com auxilio de linha e a rede de malha, O número e 

tipo de redes dependerão da estratégia de pesca, que esta relacionada à disponibilidade de recursos, bem como à duração da viagem de pesca. Assim 
pode haver:

• De 1 a 3 panagens de redes: com tamanho de malha de 0,20 a 0,30; geralmente usam apenas um tipo de tamanho;
•  De pelo menos 3 panagens: de redes por tipo de tamanho de malha e usando pelo menos 2 tamanhos diferentes (0,40 a 0,70);
•  Com redes de emalhe: levam geralmente 2 ou 3 jogos de rede com pelo menos 3 panagens (cerca de 70m entralhadas) com tamanho de 

malha de 40 e fio 35 para a captura de peixes diversos.
Segundo Camargo e Petrere (2004), as artes de pesca mais utilizadas são as redes e os anzóis, sendo que o Mapará é capturado unicamente 

com redes, o Tucunaré predominantemente com anzol e a Pescada com redes ou anzóis. Em menor quantidade podem ser utilizados puçás, tarrafas, 
caniços, espinhéis e matapis (para captura de camarão que servirão como iscas).

7.4.1.4. Composição Específica das Capturas (Espécies Reofílicas e Endêmicas)
Segundo Cintra et al. (2001) as principais espécies capturadas na área de influência da UHE Tucuruí são: Mapará (Hypophthalmus marginatus 

Valenciennes, 1840), Pescadas (Plagioscion squamosissimus Heckel, 1840) e Plagioscion auratus (Castelnau, (1855)), Tucunarés (Cichla monoculus 

Figura 53: Atividades de desembarque pesqueiro no Porto do Km 11 em Tucuruí. A-Pescado conservado com gelo em caixas de isopor; 
B-Pescado transportado in natura.

A 

 

B 

 

 

ZEE Volume 2.indd   279 06/12/2010   18:04:16



280 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

Spix & Agassiz, 1831 e Cichla sp.), Curimatá (Prochilodus nigricans Agassiz, 1829), Jatuarana (Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794)), Acará-Tinga 
(Geophagus proximus Castelnau, 1855), Branquinha (Curimata inornata Vari, 1989 e Curimata vittata Kner, 1858), Piau (Schizodon vittatum (Valen-
ciennes, 1849), Anostomoides laticeps (Eigenmann, 1912), Laemolyta petiti Géry, 1964) e Jaraqui (Semaprochilodus brama (Valenciennes, 1850). 

As principais espécies-alvo que se destacam pela maior produção são o Mapará, o Tucunaré e a Pescada (CINTRA et al., 2001; CAMARGO e 
PETRERE, 2004). O Tucunaré e a Pescada são preferidos pelos pescadores e seus familiares, como também pela população urbana do entorno do reser-
vatório, enquanto que o Mapará é direcionado à exportação para a capital do Estado, o que justificaria a pesca sobre esta espécie, devido à demanda 
dos intermediários (Camargo e Petrere, 2004). No Lago de Tucuruí a produção máxima desembarcada nos portos comerciais foi registrada em 2003, 
passando a reduzir anualmente (CASANOVA, 2008) (Tabela 15).

Tabela 15: Produção desembarcada nos municípios da área de estudo de 2001 a 2006. 
Adaptado de Sistema de Monitoramento Estatístico Eletronorte (CASANOVA, 2008).

Tabela 16: Municípios, suas colônias de pescadores e número de pescadores associados.

7.4.1.5. Organização Social dos Pescadores
A atividade pesqueira no Lago de Tucuruí é realizada por pescadores de diversos municípios do entorno do mesmo (Breu Branco, Goianésia do 

Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí). Assim não há um controle de quem atua na região. 
A colônia de pescadores de Tucuruí, afirma possuir em seu cadastro mais de 3.000 pescadores, dos quais, pelo menos a metade, é freqüente 

nas atividades de pesca. O controle do mapa de bordo serve como controle da participação de cada pescador; a partir desse monitoramente, a colônia 
pode garantir os direitos dos pescadores junto ao governo federal. 

Na região de estudo existem atualmente cinco colônias de pescadores (Tabela 16).

Existem associações de pesca que, na sua grande maioria, são apenas ajuntamentos de pescadores em busca de financiamentos provenientes 
de programas do governo, tais como PRONAF rural e FNO. Algumas associações tentam investir na comercialização do pescado desembarcado na 
região, fazendo às vezes de atravessadores (ISAAC et al., 2008).
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7.4.1.6. Caracterização Socioeconômica
Considerando a idade dos pescadores, nota-se que a maioria encontra-se na faixa de 30 a 49 anos (61%) (Figura 54). Com relacionamento 

estável (86%) aqueles casados e como os próprios definem como “amigados” (Figura 55).

 A carência de educação formal ainda é um problema enfrentado, avaliando a educação formal nota-se que a baixa escolaridade. A grande 
maioria dos pescadores entrevistados (60%) possui apenas o ensino fundamental incompleto ou não possui estudo formal (19%), ou possuem ape-
nas o ensino médio incompleto (2%), existem ainda os que possuem o ensino fundamental completo (19%) (Figura 56).

Figura 54: Distribuição por faixa etária dos pescadores na região da bacia da UHE de Tucuruí.
 

 Figura 55: Estado civil dos pescadores entrevistados na região da bacia da UHE de Tucuruí.
 

 
Figura 56: Grau de escolaridade dos pescadores na região da bacia da UHE de Tucuruí.
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Figura 57: Comercialização do pescado na região da bacia da UHE de Tucuruí.

Destes pescadores 90% comercializam a produção direto com o atravessador (Figura 57). Em relação à renda 70% dos pescadores entrevistados 
tem renda em torno de um salário mínimo (Figura 58). Segundo SETEPS/SINE-PA (2003) Cerca de 35% dos pescadores já tiveram que se ausentar da 
atividade por problemas de saúde, dentre estes o mais comum é a dor na coluna, além de dores de cabeça.

 7.4.1.7. Infraestrutura de apoio a pesca
Na região do Lago de Tucuruí, como dito anteriormente o principal ponto de desembarque é o Porto do Km 11 (Tucuruí), onde é desembarcada 

a produção. Outros locais que se destacam pelo desembarque de pescado vindo do reservatório são: Goianésia do Pará, Jacundá. Quanto ao apoio à 
produção de pescado, o município não possui infra-estrutura de apoio à pesca apenas trapiches de desembarque (Figura 59). Em alguns pontos são 
encontradas apenas escadarias que facilitam o desembarque de pescado. 

 

Figura 58: Renda média dos pescadores na região da bacia da UHE de Tucuruí.
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Figura 61: Fábricas de gelo. A-Exemplo de fábrica de gelo em Marabá; B-Vista da sala de armazenamento e fornecimento de gelo. Bacia da UHE Tucuruí.

Figura 59: Trapiche de desembarque do pescado em Novo Repartimento. Bacia da UHE Tucuruí.
 

Em outros locais (p.ex. Novo Repartimento), há estruturas de apoio ao pescador, como a Casa do Pescador e Salão de Eventos do Pescador 
(Figura 60).

Existem várias quatro fábricas de gelo neste porto, sendo que algumas destas funcionam plenamente somente no período de safra (Figura 61). 

Figura 60: Infraestrutura de apoio ao pescador. A-Casa de Apoio ao Pescador; B-Salão de Eventos ao Pescador. Bacia da UHE Tucuruí.
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No que se refere ao beneficiamento, de forma geral o pescado capturado é comercializado inteiro e eviscerado na hora da venda ao consumidor 
final às vezes é filetado. O pescado é conservado em sua maioria, em congeladores domésticos e ou em caixas isotérmicas (Figura 62).

Figura 62: Comercialização, estocagem e tranposrte do pescado (filé) no KM 11. Bacia da UHE Tucuruí.
 

A produção fica quase sempre na comunidade e o peixe é revendido direto ao consumidor ou a atravessador, para o qual é vendida a maioria 
do pescado. A comercialização do pescado tem suas demandas influenciadas por alguns fatores como época do defeso, semana santa e dias do mês 
em que grande parte da população recebe seus vencimentos.

Com a redução natural do pescado e aumento da quantidade de pescadores, as áreas mais próximas dos núcleos urbanos o leito original dos 
rios tornaram-se menos produtivos, levando os pescadores a avançarem em direção aos braços e enseadas mais distantes do reservatório, onde 
residem e pescam os pescadores artesanais, como é o caso das Reservas de Desenvolvimento Sustentável de Alcobaça e Pucuruí-Ararão do Mosaico 
de Conservação do Lago da Hidrelétrica de Tucuruí. 

7.5. Bacia do Rio Tocantins (Jusante)

7.5.1. Pesca 
As hidrelétricas construídas na região Amazônica provocaram mudanças na paisagem regional, traduzidas por fortes impactos no ambiente 

aquático e terrestre (JUNK E NUNES DE MELLO, 1987; NUNES DE MELLO, 1993). Com o fechamento da barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE 
Tucuruí), em 1984, o nível do rio Tocantins baixou drasticamente no trecho a jusante, deixando vastas áreas expostas.

Para a pesca houve influência direta nas espécies que precisam realizar migrações para completarem seu ciclo reprodutivo. Assim como a 
diminuição de nichos. Agostinho (1992) destaca que o barramento de um rio determina instabilidade do trecho a jusante, redução na diversidade da 
ictiofauna local no trecho inundado e confinamento de espécies no trecho a montante. Segundo relatório da Comissão Mundial de Barragens (1999) 
a formação do reservatório ocasionou mudanças na composição da comunidade íctica, a saber:

•  A interrupção da rota migratória dos grandes Bagres (Dourada, Piraíba ou Filhote, Pirarara e Barbado) e alguns Caracóides (Curimatã); 
•  O desaparecimento de curimatã logo após o enchimento; 
•  A diminuição do estoque pesqueiro do Mapará no baixo Tocantins 
•  O aumento na quantidade de peixes no médio Tocantins (Curimatãs, Jaraquis, Branquinhas, Pirapitinga, Matrinchã, Surubim ou Pintado, 

Mandubé e Barbado), que se alimentam no reservatório e sobem o Tocantins para desovar.
Durante o período de águas altas, houve alteração nas comunidades, sem reduzir a diversidade de espécies: os predadores dominaram o trecho 

mais próximo ao barramento e as espécies comerciais tiveram sua abundância reduzida.
 
 7.5.1.1. Locais de Desembarques
A jusante, os portos de desembarques para o baixo Tocantins situados nos municípios de Tucuruí (Mercado de Tucuruí) e Cametá, intercalam-se 

no período como principal produtor de pescado, respectivamente com desembarque médios anual de 271ton. e 283ton. (CINTRA et al., 2001) (Figura 
63). Na bacia do Tocantins (Jusante) a atividade pesqueira é praticada ao longo de toda a extensão e predominam a pesca artesanal e de subsistência.
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7.5.1.2. Embarcações
Em geral as embarcações são semelhantes às descritas para a região do Lago de Tucuruí. Onde predominam a utilização da rabeta (6 a 11 

metros de comprimento, com motores de no máximo 12 hp). Havendo a utilização de canoas a remos( no máximo, 6 m de comprimento),  e lanchas 
de alumínio comumente utilizadas nas pescarias esportivas (5 a 7 metros, com motores de 25 a 40 hp). 

7.5.1.3. Composição Específica das Capturas (Espécies Reofílicas e Endêmicas)
A produção pesqueira a jusante foi drasticamente reduzida durante os primeiros anos após o fechamento da barragem até atingir cerca de 300 

t/ano, com ligeiro aumento logo depois, mas sem atingir as 1.200 t/ano observadas antes do fechamento da barragem. Entre os anos de 1999 e 2003 
a produção pesqueira dessa área foi relativamente baixa, entre 450 e 700 t, representando apenas de 7% a 12% da produção verificada no mesmo 
período na área a montante (SANTOS et al., 2004). 

As capturas são sazonais, com os camarões dominando a produção na vazante e os peixes na cheia. Cerca de 70 espécies são exploradas no 
baixo rio Tocantins, sendo o Mapará o principal alvo das pescarias (29%), com o Camarão (21%) e o Curimatã (9%) (Tabela 17) (CINTRA et al., 2001). 

 
Figura 63: Produção mensal média de pescado a montante e a jusante da barragem da UHE Tucuruí 

no período 2001–2005 (Adaptado de CINTRA et al., 2001).

Tabela 17: Produção de pescado por porto de desembarque, anual, período (total e média), a montante e 
a jusante da Usina Hidrelétrica de Tucuruí no período 2001-2006 (CINTRA et al., 2001).

7.5.1.4. Organização Social dos Pescadores
A atividade pesqueira na região do Baixo Tocantins é realizada por pescadores de diversos municípios. Assim como no Lago de UHE não há um 

controle de quem atua na região. A principal entidade representante de classe da Região são as Colônias de Pescadores, que possuem estrutura pró-
pria, e em grande parte a filiação a mesma deve-se fundamentalmente a “facilidade” no acesso ao seguro defeso. Outras associações são registradas, 
como por exemplo, a Associação de Pescadores Artersanais de Mocajuba que vem desenvolvendo projeto de aqüicultura (Figura 64).
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7.5.1.5. Caracterização Socioeconômica
Considerando a faixa etária dos pescadores, nota-se que a maioria encontra-se na faixa etária adulta (Figura 65), com um número menor de 

indivíduos jovens desenvolvendo a atividade. A maioria com relacionamento estável (76%) incluindo casados e “amigados” (Figura 66). 

Figura 64: Colônia de Pescadores de Mocajuba. Bacia do Rio Tocantins (Jusante).

 

Figura 65: Distribuição por faixa etária dos pescadores na bacia da UHE de Tucuruí.
 

Figura 66: Estado civil dos pescadores entrevistados na bacia da UHE de Tucuruí.
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A baixa escolaridade é um fator preocupante quando analisamos os dados. A grande maioria dos pescadores entrevistados (78%) dos entrevis-
tados possui apenas o ensino fundamental incompleto, sendo que 6% não possuem educação formal (Figura 67).

Destes pescadores 42 % comercializam sua produção com o consumidor, 36% comercializam a produção direto com o atravessador (Figura 68). 
Em relação à renda 80% dos pescadores entrevistados tem renda em torno de um salário mínimo. (Figura 69).

Figura 67: Grau de escolaridade dos pescadores na bacia da UHE de Tucuruí.
 

Figura 68: Destino de comercialização do pescado na bacia da UHE de Tucuruí.
 

Figura 69: Renda média dos pescadores na bacia da UHE de Tucuruí.
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7.5.1.6. Infraestrutura de apoio à pesca
Assim como nas demais Bacias, os pontos de desembarque estão associados às sedes dos maiores municípios que implica muitas vezes a uma 

melhor estrutura para comercialização e escoamento da produção. Vale ressaltar também que nesta Bacia é comum que a comercialização ocorra em 
locais menores onde o pescado pode ser vendido diretamente ao consumidor ou a atravessadores que repassam este peixe a outro mercado consu-
midor (geralmente o mercado de um município maior). 

Os principais locais de desembarque são o Mercado de Tucurui, Cametá e Mocajuba (Figura 70). Não foram registrados a presença de túneis de 
congelamento, nem câmara de estocagem, as fábricas de gelo existentes alteram sua produção de acordo com a demanda (safra) que muda durante 
o ano, mas conseguem garantir suporte mínimo da produção, nos municípios em que estão ausentes são um fator limitante. 

 
Figura 70: Mercado Municipal de Mocajuba. Bacia do Rio Tocantins (Jusante).

7.5.2. Aquicultura
7.5.2.1. Espécies Cultivadas
De acordo com os dados obtidos em campo e revisões de literatura para o Baixo Tocantins, foi constatado que as principais espécies cultivadas 

são as de peixes redondos (Tambaqui, Tambacu, Pacu, Pirapitinga) representando 65% do total das espécies cultivada, o que pode ser justificado por 
ser um grupo espécies com pacote tecnológico já definido e apresentarem bom desempenho zootécnico e rusticidada ao cultivo. A Tilápia (Oreochro-
mis sp), espécie exótica, é a segunda espécie mais cultivada com 18% (Figura 71).

Figura 71: Principais espécies utilizadas em cultivo na bacia do Rio Tocantins (Jusante).
 

ZEE Volume 2.indd   288 06/12/2010   18:04:21



289Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 2

Enquanto que para a região do lago da UHE de Tucuruí foi constatado que as principais espécies cultivadas também são as de peixes redondos 
(Tambaqui, Tambacu, Pacu, Pirapitinga) representando 39% do total das espécies cultivadas, o que pode ser justificado por ser um grupo espécies 
com pacote tecnológico já definido e apresentarem bom desempenho zootécnico e rusticidada ao cultivo. A Tilápia (espécie exótica) é a segunda 
espécie mais cultivada com 28% (Figura 72).

Figura 72: Principais espécies utilizadas em cultivo na bacia da UHE Tucuruí.
 

7.5.2.2. Sistemas de Criação
Foi observado para a região da Rio Tocantins (Jusante), que maioria absoluta dos sistemas de criação são extensiva com 90% (Figura 73), indi-

cando que sistema predominante é formado principalmente por açudes e viveiros com pequena área, onde sua tecnologia rudimentar, sem controle 
de espécies e/ou qualidade de água, utilizados principalmente em sistemas de aquicultura familiar e comunitária.

Figura 73: Sistemas de criação utilizados na bacia do Rio Tocantins (Jusante).

 

De acordo com a pesquisa de campo realizada na região do Lago da UHE Tucuruí, foi observado que para esta área, a maioria absoluta dos 
sistemas de criação são extensivos com 46%, o sistema super-intensivo formado pelo cultivo em tanques-rede foi o segundo sistema de cultivo mais 
utilizado com 27%, o que pode ser justificado pela potencialidade do lago que apresenta condições propícias para o cultivo em tanques-rede (Figura 
74).
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Figura 74: Sistemas de criação utilizados na bacia da UHE Tucuruí.
 

 
Figura 75: Sistemas de cultivo na bacia do Rio Tocantins (Jusante).

7.5.2.3. Tipos de Cultivo
O principal tipo de cultivo encontrado dentre as visitas de campo na região do rio Tocantisn (Jusante) foi o monocultivo (criação de uma única 

espécie) sendo encontrada em 80% dos casos, apenas em 11% das visitas foram encontradas sistemas de policultivo (criação de 2 ou mais espécies 
em um mesmo viveiro) e 7% foram encontrados sistemas de consórcio (Consiste em criar peixes combinados com a criação de um animal que lhes 
forneça fezes frescas para consumo direto ou fertilização da água) (Figura 75).

Para o reservatório de Tucuruí, o monocultivo (criação de uma única espécie) foi encontrada em 59% dos casos, o que pode ser indicado pelo 
sistema utilizados em maior escala (tanques-rede), em 33% das visitas foram encontradas sistemas de policultivo (criação de 2 ou mais espécies em 
um mesmo local) (Figura 76)

 
Figura 76: Sistema de cultivo utilizado região da UHE Tucuruí.
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7.5.2.4. Finalidades de Produção
Na bacia do rio Tocantins (Jusante) e afluentes constataram-se que 55% dos entrevistados realizam o cultivo para a própria subsistência (Figura 

77) e o excedente da produção é utilizado na comercialização e 34% dos entrevistados utilizam a piscicultura exclusivamente para a subsistência, 
indicando forte presença da aquicultura familiar e comunitária.

Dentre as entrevistas realizadas no reservatório de Tucuruí, constatou-se que 42% dos entrevistados realizam o cultivo exclusivamente para 
segurança alimentar (Figura 78) e 50% realizam o cultivo pra subsistência com um excedente para comercialização, indicando forte presença da 
aquicultura familiar e comunitária.

 
Figura 77: Finalidade da produção dos Aquicultores na bacia do Rio Tocantins (Jusante).

 
Figura 78: Finalidade de produção na bacia da UHE Tucuruí.

7.5.2.5. Caracterização Socioeconômica
Em relação à escolaridade dos produtores da região do Baixo-Tocantins, foi constatado que a grande maioria dos produtores (71%) apresenta 

apenas o ensino fundamental incompleto (Figura 79), caracterizando o analfabetismo funcional e apenas 1% dos entrevistados apresenta formação 
em ensino superior.
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 Já para a região do reservatório de Tucuruí, se constatou também que a grande maioria dos produtores (70%) apresenta apenas o ensino 
fundamental incompleto (Figura 80), caracterizando o analfabetismo funcional e apenas 10% dos entrevistados apresenta o ensino médio completo. 
Nenhum dos produtores entrevistados possui ensino superior.

Figura 79: Escolaridade dos Aquicultores na bacia do Rio Tocantins (Jusante).
 

Figura 80: Escolaridade dos Aquicultores na bacia da UHE Tucuruí.
 

 7.6. Bacia do Guamá-Capim
7.6.1. Pesca 
A pesca Artesanal na região é centralizada na porção inferior do Rio Guamá, as demais bacias como: Rio Capim e Acará é caracterizado por pesca 

de subsistência.
Os municípios que apresentam atividade de pesca ornamental na região são Ourém, Capitão Poço, Cachoeira do Piriá, Garrafão do Norte e Viseu 

alem de Nova Esperança do Piriá, Santa Luzia do Pará, São Domingos do Capim e São Miguel do Guamá apresentaram ocorrência de pesca ornamental 
no passado (TORRES, 2007). As principais espécies de peixes capturados no Rio Capim são os acaris pinima (L. galaxias), bola (P. oligospila), picota 
(Peckoltia sp.), assacu (P. spinosus), além da corydora juli (C. julii), cascudinho (Otocinclus sp.) e ituí cavalo(Apteronotus albifrons). Os acaris são em 
geral capturados à mão, por mergulho em apnéia ou com o uso de motores de ar comprimido, geralmente com tarrafinhas e varetas para cercar os 
peixes nas suas tocas, muitos outros métodos e artes de pesca são empregados para captura de peixes ornamentais na bacia do rio Guamá, desde 
arrastos em praias até pescarias com anzóis.

No rio Gurupi as pescarias concentram-se apenas sobre a captura de algumas espécies de acaris, principalmente devido aos elevados custos, 
representados pelas dificuldades de acesso e à distância em relação à Belém. Dentre as espécies explotadas desta região, estão loricarídeos dos 
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gêneros Ancistomus sp. (L-382), Ancistrus sp. (L-378), Cochliodon sp. (L- 381), Hypostomus sp. (L-379) e Pseudacanthicus sp. (L-380). Estes códigos 
L correspondem a uma nomenclatura comercial dos loricarídeos que é atribuída a publicações especializadas e internacionalmente aceita pelos 
empresários do setor, que a adotam em função das dificuldades relacionadas à taxonomia deste grupo. Embora trabalhe sobre padrões de colorido, 
permite distinguir com certa eficiência as diferentes espécies hoje presentes no mercado de peixes ornamentais. Por isso são empregadas aqui como 
referência aos tipos comerciais identificados pela pesquisa (TORRES et al., 2008).

 
7.6.1.1. Locais de Desembarque
A produção de pescado é comercializada no mercado do Ver-O-Peso e/ou no porto de cada município, onde são negociados por atravessadores 

ou pelos próprios pescadores.

7.6.1.2. Embarcações
As embarcações na região são caracterizadas por transportar poucos tripulantes, canoa e rabetas são as embarcações mais freqüentes, porem 

há barcos a mortor de pequeno porte principalmente perto da zona metropolitana.

7.6.1.3. Artes e Métodos de Pesca
Nesta região, a arte dominante são as redes de emalhe, porém, o uso de espinhéis não é incomum. Nos lugares onde há influência de maré 

bi-diurna existem alguns poucos currais e cacuris que são colocados nas margens dos rios. Também há matapis para a pesca de camarões (ISAAC et 
al., 2008).

7.6.1.4. Composição Específica das Capturas (Espécies Reofílicas e Endêmicas)
Como a maior parte das pescarias comerciais é capturada na foz do rio, as espécies que se destacam são aquelas que ocorrem entre as águas 

barrentas da Baía do Guajará e por isso se destacam: Dourada, Filhote e Piramutaba, bem como Pescada branca e Mapará. Na montante dos rios, 
destacam-se: Sarda, Tucunaré, Acará, Jandiá e Jacundá (ISAAC et al., 2008).

7.6.1.5. Organização Social dos Pescadores
A colônia de pesca se destaca como referência entre os pescadores como representante para a obtenção dos benefícios do seguro desemprego 

durante o defeso. Como a atividade de pesca não tem destaque, não há associações, além da colônia. Existem acordos de pesca visando à proteção de 
áreas de pesca, ou para regulamentar o uso de artes de pesca, principalmente para o uso de redes excessivamente grandes. Existem conflitos entre a 
frota pesqueira e as embarcações de minérios, que dificultam o uso de redes em certos trechos do rio. Ocorre o uso de venenos em algumas comunida-
des, a captura de espécies que são usados como isca em outras pescarias. O uso de redes de emalhe também tem sido discutido entre os pescadores, 
não somente pelo tamanho das redes, mas também pelo tamanho das malhas que muitas vezes é considerado muito agressivo, por capturar muitos 
peixes pequenos (ISAAC et al., 2008).

7.6.1.6. Infraestrutura de Apoio à Pesca
Nesta região o gelo é um insumo de difícil acesso e caro, já que praticamente não existem fábricas para atender às demandas dos pescadores. As 

canoas e rabetas atuam em pescarias diárias de produção pequena, cerca de 5 kg por pescador por dia de pesca, na maioria dos rios. A produtividade 
aumenta apenas pela influência da baía do Guajará, onde chega a 11 kg de pescado por pescador e por dia de pesca.

7.6.2. Aquicultura
7.6.2.1. Espécies Cultivadas
De acordo com os dados obtidos em campo e revisões de literaturas foi constatado que a principal espécies cultivada é a de peixes redondos 

(Tambaqui, Tambacu, Pacu, Pirapitinga) representando 43% do total das espécies cultivada, o que pode ser justificado por ser um grupo espécies com 
pacote tecnológico já definido e apresentarem bom desempenho zootécnico e rusticidada ao cultivo. A tilápia (Oreochromis sp) que é uma espécie 
exótica é a segunda espécie mais cultivada com 37% (Figura 81).
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7.6.2.2. Sistemas de Criação
Na Bacia Guamá-Capim o sistema de criação mais utilizado é o semi-intensivo com 58% da produção utilizando este sistema, que caracteriza-

-se pela presença de viveiros retangulares escavados e utilização de ração comercial, em seguida o sistema extensivo com 39% (Figura 82).

 Figura 81: Principais espécies cultivadas na bacia do Guamá-Capim.
 

Figura 82: Sistema de Criação utilizada na bacia do Guamá-Capim.

 

 7.6.2.3. Tipos de Cultivo
O tipo de cultivo predominante encontrado foi o policultivo com 51% das propriedades apresentados este regime produtivo e 40% apresentam 

monocultivo (Figura 83).

Figura 83: Tipos de cultivo utilizados na bacia do Guamá-Capim.
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7.6.2.4. Finalidades de Produção
As entrevistas realizadas na área indicaram que 52% dos entrevistados produzem com a finalidade exclusiva de comercialização e 32% produ-

zem para garantir a segurança alimentar (Figura 84).

 7.6.2.5. Caracterização Socioeconômica
Dentre os entrevistados na área constatou-se que 25% dos produtores possuem o ensino fundamental incompleto, ditos analfabetos funcio-

nais, 17% possuem o ensino médio completo e 15% possuem nível superior (Figura 85).

 7.7. Bacias da Zona Costeira
Ao longo do litoral brasileiro existe uma grande diversidade de ecossistemas, dos quais destacam-se os estuários e os manguezais, definidos 

como área de transição entre o rio e o mar , recebendo grande influência terrestre e aporte da drenagem continental. 
Os estuários são a parte terminal de uma bacia hidrográfica, onde a água do mar, costeira, é diluida pela fluvial. Esta dinâmica dá origem a gra-

dientes horizontais e, com frequência, a gradientes verticais de salinidade. Em geral, o teor salino na zona estuarina é inferior ao do mar. Os estuários 
caracterizam-se por elevada produtividade, quando comparados aos sistemas costeiros. A importância dos estuários não se reduz aos limites físicos 
dos mesmos. A maior ou menor riqueza piscícola da zona costeira depende, em grande parte, da existência de estuários saudáveis. Este aspecto tem 
importância fundamental, pois o grosso do esforço de pesca (80%) é aplicado em capturas efetuadas na plataforma continental. (SCHWAMBORN et 
al., 2001; NEUMANN-LEITÃO, 1994)

O ambiente estuarino tem como características principais, a alta taxa de produção primária e alta complexidade de funções e força atuante 
(DAY JR et al., 1989). Dentre as inúmeras propriedades do estuário, destaca-se a sua alta resiliência, isto é, capacidade de recuperar-se após impactos 
antrópicos ou naturais; e sua alta variabilidade devido à sua condição de sistema aberto, ou seja, aquele que interage com outro sistema vizinho, 
exportando e importando energia (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989).

Figura 84: Finalidade de Produção dos aquicultores da bacia do Guamá-Capim.
 

Figura 85: Grau de escolaridade dos produtores da bacia do Guamá-Capim.
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A região costeira amazônica apresenta grande importância ecológica, primordialmente por encontrar-se com poucas e pontuais intervenções 
antrópicas, por estar resguardada pelas 200 milhas náuticas, por sua alta diversidade de ecossistema e biodiversidade, com grande quantidade de 
espécies de valor econômico. Além disso, é uma área de reserva de banco genético, serve de abrigo e berçário de peixes, crustáceos, aves e outros 
vertebrados, apresenta grande potencial pesqueiro e, por último, por ser quase que desconhecida cientificamente, onde os estudos são pontuais e 
em poucas áreas do conhecimento (BDT, 1999).

 Segundo Torres (1994) a captura e comercialização de peixe ornamental na região era de 8 espécies estuarinas, concentrando nos municípios 
de Peixe-boi, São Caetano de Odivelas, Bragança, Colares, Curuçá, Marapanim e Terra Alta. Nas praias de São Caetano e Colares os peixes eram cap-
turados através de arrastos nas praias e enseadas rasas do litoral, com redes multifilamento importadas de malha de 1,0 cm entre nós opostos. No 
Rio Caeté Algumas espécies-alvo como Coridora Juli (Corydoras julii), Coridora Bronze (C. aeneus), Borboleta (Carnegiella strigata), Cabeça-pra-baixo 
(Chilodus punctatus), Peixe-folha (Monocirhus polyacanthus) e Carazinho (Aequidens sp.) são capturadas com redes de panagem em poliéster, ma-
terial utilizado na confecção de mosquiteiros. As redes têm dimensões que podem variar em comprimento e altura, em geral com 4x2 metros, com 
abertura de malha de 420μm (PAULA, 2007).

Na Figura 87 observa-se que as maiores produções mensais de pescado (kg/pescado/mês) concentram-se no Município de Vigia de Nazaré 
(37%) e em segundo lugar, Bragança (11%).

O pescado capturado é comercializado em peixarias ao longo da cidade e em feiras livres (Figura 88). Os peixes vendidos nessas feiras e na 
maioria das peixarias são armazenados em caixas de isopor sob nenhuma condição de conservação, pois o gelo utilizado apresenta-se mal distribuído 
(Figura 89). De acordo com Souza et al. (2008) a proporção da distribuição para conservação do pescado é de 1:1 (1kg de gelo, para 1 Kg de peixe), e 
devem ser dispostos nas caixas da seguinte forma: gelo–peixe–gelo.

Figura 87: Produção (kg) mensal do pescado comercializado na região do salgado Paraense referente ao ano de 2008.
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Figura 88: Comercialização do pescado. Mercado de Bragança. Bacia da Zona Costeira.
 

Como pode ser visualizado (Figura 89B) os vendedores mantêm o pescado exposto no balcão, sofrendo a ação da temperatura ambiente con-
tribuindo para ação dos microorganismos, Juliano (2007) ressalta que a má conservação do pescado acarreta patogênicidades. 

A evisceração do pescado é efetuada sem estrutura física, de acordo com Juliano (2007) os vendedores devem estar uniformizados, com aven-
tais limpos, de cor clara, gorro e rede para cabelo, sapatos fechados, as bancadas têm que ser de aço inoxidável, limpas e bem conservadas a uma 
temperatura de até 4ºC, o lixo deve ser mantido em local adequado e deve ter uma proteção contra insetos e roedores, o que não é visualizado nas 
feiras dos municípios em estudo.

Pode-se perceber na analise dos dados que a comercialização da produção está diretamente ligada com as dificuldades encontradas, 71% dos 
pescadores entrevistados vendem seu produto direto para o intermediário (Figura 90), De acordo com Garcez et al. (2005), os salários baixos, em 
parte fazem com que o pescador crie um vinculo com o intermediário, que financia todo o material necessário para a captura do pescado, incluindo 
combustível ou dinheiro, e essa dívida é paga com o produto da pescaria, que amparado pela dependência gerada, o intermediário paga pouco por 
quilo da produção. Criando-se um ciclo, onde o pescador se tornará dependente da relação. 

A 

 

B 

 

 
Figura 89: Estocagem do pescado em caixas de isopor com gelo. A-Filhote; B-Bagres. Mercado de Bragança. Bacia da Zona Costeira.
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 Figura 90: Comercialização do pescado capturado na região da Bacia da Zona Costeira.
 

A pesca esportiva na região litorânea se destaca a captura de Peixe-Pedra, Mero, Pescadas Amarelas, Xaréus, Camurins (Robalo) e Pirapema 
(SECTAM – PEGAPE, 2002). A pesca é realizada com iscas artificiais de superfície, meia-água, de silicone, de camarões, “shads” e “jumping jigs”; e com 
iscas naturais, sendo são utilizadas iscas inteiras e vivas. As espécies mais utilizadas são Sardinhas, Pratiqueiras e Camarões. Todas são capturadas no 
próprio local de pesca pelos guias locais com auxílio de tarrafas (FRÉDOU et al., 2008). 

A pesca esportiva na região já está bem desenvolvida, com infra-estrutura de hospedagem, aluguel de embarcações e lojas que vendem ma-
terial de pesca, a maioria dos pescadores vem da região metropolitana e castanhal. Não há conflito entre os pescadores profissionais e os esportivos 
já que são na maioria das vezes são contratados para executar diversas funções (pilotar, limpar o pescado entre outros...). Os municípios com maior 
fluxo de pescadores esportivos são: Quatipuru, Salinas, São Caetano, Curuçá e Bragança.

A produção da indústria pesqueira está diretamente ligada à industrialização e à capacidade de congelamento. As empresas do Pará têm, em 
média, 14 anos de existência e a maior parte foi construída pelos donos atuais (52,63%). Atualmente, as empresas trabalham com embarcações 
próprias (62,5%), próprias e arrendadas (25%) e apenas embarcações arrendadas (12,5%). A capacidade média de absorção de matéria-prima é 
132ton./dia de pescado beneficiado e produzido e a capacidade de armazenamento é de cerca de 600ton. A capacidade de processamento varia 
em função do nível de processamento, desde o mais simples (peixe descabeçado) até o modo mais complexo (filé de pescado). A fábrica de gelo 
representa de 21% a 40% do investimento total das empresas de pequeno porte e de 1% a 4% do financiamento das empresas de grande porte. 
As empresas de processamento, em geral, possuem fábricas de gelo (79%) e a produção média de gelo é de 31,57 ton./dia. As empresas que não 
beneficiam o pescado apresentam produção de 46 ton./dia (FRÉDOU et al., 2008).

O volume da pesca industrial desembarcado anualmente no estado do Pará é em média 22.253ton. Este montante é resultado do pescado 
capturado pela frota industrial propriamente dita (frota da Piramutaba, Camarão Rosa e Pargo) e pelo volume de pescado beneficiado nestes esta-
belecimentos e oriundos de embarcações da frota artesanal. A composição da captura registrada é bastante diversificada, entretanto, destacaram-se 
em relação ao percentual desembarcado em peso, Piramutaba, Mapará, Pargo e Dourada. O Camarão destaca-se também em peso e em valor. De 
acordo com a SEAP (2005), das 7.434 embarcações cadastradas, somente 3,1% do total de embarcações do estado são da frota industrial (221 em-
barcações), dos quais cerca de 73% são barcos camaroneiros e 17% são piramutabeiros. A produção (média) gira em torno de 8 toneladas por viagem 
e a conservação do pescado ocorre em câmaras frigoríficas para congelamento. O Pargo, quando beneficiado na forma de filé, rende cerca de 49%, 
quando inteiro sem escamas e em postas, apresenta rendimento de 95%. O preço do processamento do Pargo, nas três categorias citadas acima, é 
respectivamente R$ 2,00, R$ 0,50 e R$ 0,60 por kg (FRÉDOU et al., 2008).

7.7.1.1. Locais de Desembarque
Na região costeira do Pará, o que define os locais de desembarque é a capacidade de receber embarcações, desembarcar e escoar a produção, 

por vias de acesso terrestres e, em raros casos, locais onde algum barco geleiro irá recolher a produção. Por isso, destacam-se as sedes dos municípios, 
como portos, pois têm uma infra-estrutura adequada para manter um fluxo de comercialização, havendo mercados, trapiches, feiras, fábricas de gelo 
e fornecedores de insumos diversos. Apesar das grandes diferenças na altura da maré diária, nem todas as localidades onde existem desembarques 
possuem um trapiche apropriado. Quando existem, não possuem iluminação, água corrente ou outras facilidades. Os insumos para a pesca como gelo 
e combustível são os fatores limitantes para a execução desta atividade, principalmente nas pequenas comunidades, ficando os pescadores depen-
dentes dos atravessadores em troca da garantia da venda do peixe. Em quase todos os municípios do litoral têm fabricas de gelo, porém, todas são 
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privadas, sendo o gelo considerado um produto relativamente caro. Em Bragança, há diversas fábricas de gelo, gerando competição, o que diminui o 
impacto do gelo nos custos totais das viagens de pesca (ISAAC et al., 2008).

7.7.1.2. Embarcações
Na região do Salgado Paraense existem basicamente três tipos de embarcações na pesca artesanal: Canoa motorizada (CAM), Barco de peque-

no porte (BPP) e Barco de médio porte (BMP), onde a embarcação que se destaca é o Barco de Pequeno Porte (59%) (Figura 91). Essa frota é carac-
terística da pesca artesanal de águas interiores, esses dados estão em consonância com Almeida et al. (2008); Isaac et al. (2008) quando caracteriza 
os tipos de embarcações da município de Bragança, Vigia, São João de Pirabas e Augusto Corrêa, onde 86% dos pescadores entrevistados utilizam 
Barco de pequeno e médio porte.

7.7.1.3. Artes e Métodos de Pesca
Uma das principais características da pesca artesanal nessa região é, sem dúvida, o uso de uma variada modalidade de artes de captura, sendo 

a maioria das vezes usadas combinadas ou sucessivamente, de acordo com a oportunidade e a estação do ano. No Estado, a rede de malha é também 
a mais comumente utilizada nestes ambientes, porém linhas e espinhéis podem ser também freqüentemente utilizados nas pescarias de rio (Figura 
92) (ISAAC et al., 2004). Porém, o uso de redes, não seleciona o peixe e por não selecioná-lo ocorre à captura de espécies com tamanho inferior ao 
permitido por lei, além das que são capturadas ovadas, diferente da linha de mão e do espinhel que selecionam as espécies capturadas.

Figura 91. Tipos de barco utilizados nas pescarias na região da Bacia da Zona Costeira.
 

Figura 92: Rede de emalhar (ISAAC, 2007).
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 7.7.1.4. Composição Específica das Capturas (Espécies Reofílicas e Endêmicas)
Entre as principais espécies de preferência da população local, destaca-se: Pescada Amarela (Cynoscion acoupa), Pargo (Lutjanus purpureus) 

e as Pescadas de uma forma geral (Figura 93). Apesar de ser citado que existem espécies capturadas que não são valorizadas pela população dos 
municípios estudados. 

Figura 93: Espécies de preferência pela população na região da Bacia da Zona Costeira.
 

7.7.1.5. Organização Social dos Pescadores
Na região costeira, todos os municípios possuem colônias de pesca ou representações destas. As colônias representam os pescadores nos seus 

direitos legais, como aposentadoria e outros benefícios sociais. Existem também várias associações que geralmente são formadas, buscando finan-
ciamentos bancários para a construção de embarcações e/ou compra de petrechos de pesca. Essas associações geralmente funcionam apenas nos 
períodos nos quais esses financiamentos podem ser solicitados, sendo que a maioria desconstitui-se na prática (não legalmente), logo depois (ISAAC 
et al., 2008).

7.7.1.6. Caracterização Socioeconômica
A baixa escolaridade é evidente, 57% dos pescadores entrevistados não concluíram o 1º grau e 20% sequer tiveram acesso à escola (Figura 

94). Tais informações corroboram com Pereira et al. (2006) e Silva et al. (2007), nos trabalhos realizados na Região Bragantina (Nordeste Paraense) 
e Conceição do Araguaia (Sudeste Paraense) o índice de escolaridade também foi considerado baixo, onde 77,67% dos pescadores possuíam apenas 
primeiro grau incompleto. Uma alternativa na minimização da baixa escolaridade entre os pescadores artesanais seria o modelo da Escola de Pesca e 
aqüicultura em Belém do Pará, onde os alunos além de terem aulas normais fazem uma interface com a questão da pesca e da aqüicultura, agregan-
do valor ao pescado, valorizando a profissão e tornando-se assim um pescador mais consciente da sua relação com meio ambiente.
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Figura 94: Percentual representativo do grau de escolaridade na região da Bacia da Zona Costeira.
 

 De acordo com os dados relacionados à idade pode-se observar que a atividade pesqueira tem sido exercida por várias gerações, dentre a faixa 
etária que mais se destaca é de 31 a 60 anos com 74% dos entrevistados seguido de 22% da faixa etária até 30 anos (Figura 95), pode-se observar 
que entre os mais jovens a atividade pesqueira já não é exercida com intensidade. Devido à fiscalização contra o trabalho infantil ser mais intensa 
nas últimas décadas e os incentivos do governo, tais como bolsa escola, propuseram esses jovens a acessibilidade a escola, conseqüentemente 
capacitando-os ao mercado de trabalho formal conforme Gonçalves et. al. (2008), contudo ainda pode-se observar que o conhecimento sobre o am-
biente relacionado à pesca e o comportamento dos peixes adquirido pelos pescadores artesanais ao logo do tempo ainda é transmitido de geração a 
geração, mesmo em menor escala. Silva et al. (2007) na sua pesquisa sobre a caracterização socioeconômica dos pescadores artesanais no município 
de Conceição do Araguaia, observou que a atividade pesqueira é exercida principalmente por pessoas acima de 36 anos.  

Figura 95: Idade dos pescadores artesanais na região da Bacia da Zona Costeira.
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Observou-se que 81% dos pescadores artesanais entrevistados relataram que a renda mensal da família está entre 1-4 salários mínimos (Fi-
gura 96), de acordo com Garcez et al. (2005) essa baixa renda do pescador se deve, em parte, à complexidade da cadeia produtiva, o que poderia 
amenizar esses baixos salários seria a quebra da dependência do intermediário encurtando a cadeia produtiva, pois, o intermediário surge como 
fornecedor dos recursos para o pescador, criando assim um vínculo de dependência e exploração.

Figura 96: Renda mensal da família dos pescadores artesanais na região da Bacia da Zona Costeira.
 

Mesmo a renda da pesca não sendo suficiente para o sustento da família, verificou-se que 80% dos entrevistados têm na pesca a única ativi-
dade rentável, e fora do setor pesqueiro, os pescadores e suas famílias procuram atividades informais tais como: comércio, agricultura entre outros 
(Figura 97). Em consonância com Santos (2005) que constatou que no Nordeste Paraense 50% dos pescadores entrevistados não obtêm nenhum tipo 
de renda complementar. 

Os pescadores que tem na agricultura/pecuária uma alternativa de renda são caracterizados como pescador-agricultor e dedicam-se a essa 
atividade com maior intensidade na época do defeso de determinadas espécies.

Figura 97: Tipo de renda da família dos pescadores artesanais na região da Bacia da Zona Costeira.
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Com relação as principais dificuldades encontradas na profissão, 20% dos pescadores artesanais responderam que as maiores dificuldades são 
os pagamento durante o período do defeso, pois há atraso do governo em pagar o beneficio, com isso o pescador alega ter que pescar para adquirir o 
sustento familiar. Outro problema identificado foi a questão do transporte dos peixes (20%), e 12% dos pescadores respondeu que o preço atacado/
varejo também é uma das grandes dificuldades encontradas na profissão (Figura 98). 

Figura 98: Dificuldades enfrentadas na atividade pelos pescadores artesanais na região do salgado paraense.
 

7.7.1.7. Infraestrutura de apoio a pesca
A pesca artesanal continua a cumprir importantes funções na economia paraense, constituindo-se no segmento do setor pesqueiro que tem 

contribuído decisivamente para manter o Estado do Pará como o maior produtor de pescado do país. Além de ser uma das principais fontes de ocu-
pação de mão-de-obra, alimentos e renda para um grande contingente da população estadual, particularmente, no meio rural. 

Ao largo dessa importância emergem inúmeros problemas que têm dificultado o desenvolvimento da atividade. O nível de organização social 
dos pescadores precisa ser fortalecido. 

Nos municípios do Nordeste Paraense, apesar de muitos pescadores estarem registrados nas Colônias de Pescadores ou outras associações, a 
sua participação, em grande proporção, não tem sido efetiva se reduzindo apenas à ida em reuniões de forma esporádica.

Entretanto os resultados apontam que no âmbito sócio econômico, os municípios estudados que representam a região do salgado Paraense 
(Bragança, Viseu, Augusto Corrêa, Maracanã, Marapanim, Colares, Vigia, Curuçá, São Caetano e São João de Pirabas) apresenta uma organização so-
cial incipiente e de baixo poder aquisitivo dos pescadores. De um modo geral, todas as modalidades de pesca que acontecem nesses locais empregam 
pessoal pouco qualificado e com grau de escolaridade relativamente inferior ao restante da população.

Como apoio à produção de pescado os municípios mencionados não possuem infra-estrutura de apoio à pesca apenas trapiches de desembar-
que. Em alguns pontos são encontradas apenas escadarias que facilitam o desembarque de pescado.

Um outro aspecto de grande relevo é a gestão dos recursos pesqueiros. Nas entrevistas realizadas em todos os municípios, distritos, vilas e 
comunidades foram apresentados argumentos comuns mostrando que a pesca predatória praticada por embarcações da indústria da pesca, ano após 
ano, vem reduzindo a disponibilidade de muitas espécies na região.

Nos municípios cobertos pela pesquisa, exceção feita a Viseu, não existem definições claras do período de defeso, agravando ainda mais a 
pressão sobre os estoques pesqueiros. É necessário retomar as pesquisas para delimitar claramente esses períodos e orientar as ações dos pescadores 
artesanais, inclusive, para a busca de fontes alternativas de renda.

De uma forma geral o pescado capturado é comercializado inteiro e eviscerado com raras exceções filetado, revendido direto ao consumidor ou 
a atravessador. Os municípios possuem algum tipo de serviço de saúde como Posto, Maternidade ou Hospital.

É necessário reconhecer que muitos dos problemas socioeconômicos que afligem as comunidades de pescadores artesanais no Nordeste Para-
ense encontram muitas de suas raízes na má gestão dos recursos pesqueiros.

 No que diz respeito á aqüicultura, em vista do esperado crescimento da piscicultura mundial e do sólido crescimento da atividade no País nas 
últimas duas décadas em função da redução em quantidade e tamanho dos estoques naturais, as expectativas são muito promissoras para o setor. 
A aqüicultura do Pará precisa, portanto, estar competitiva para essas tendências do mercado e solver os principais entraves ao desenvolvimento do 
setor.
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7.7.2. Aquicultura
7.7.2.1. Espécies Cultivadas
Dentre os entrevistados foi observado que os grupos peixes redondos e das Tilápias foram os grupos com maior representatividade dentre as 

espécies cultivadas ambos com 32%, em seguida o grupo outros com 23% (Figura 99).

Figura 99: Principais espécies cultivadas na região da Bacia da Zona Costeira.
 

 7.7.2.2. Sistemas de Criação
Dentre os sistemas visitados foi observado que os sistemas extensivo e semi-intensivo eram os grupos mais predominantes ambos com 42%, 

o sistema superintensivo composto principalmente por tanques rede se apresentou em apenas 4% dos casos (Figura 100).

Figura 100: Sistemas de criação na região da Bacia da Zona Costeira.
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7.7.2.3. Tipos de Cultivo
O principal tipo de cultivo encontrado dentre as visitas de campo foi o monocultivo (criação de uma única espécie) sendo encontrada em 45% 

dos casos, porém o policultivo (criação de 2 ou mais espécies em um mesmo locus) também apresentou grande representatividade dentre os tipos 
de cultivo com 43% (Figura 101).

Figura 101: Tipos de cultivo utilizados pelos produtores na região da Bacia da Zona Costeira.

 

7.7.2.4. Finalidades de Produção
Dentre as propriedades visitadas 38% utilizam a produção com fins exclusivos para o comércio e 21% com finalidade de garantir a segurança 

alimentar, ou seja, depende diretamente da piscicultura como única forma de obtenção de proteína animal. O excedente da produção é destinado 
à comercialização (Figura 102).

Figura 102: Finalidade de produção dos produtores na região da Bacia da Zona Costeira.
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7.7.2.5. Caracterização socioeconômica
Dentre os entrevistados foi observado um alto grau de escolaridade entre os produtores comparados com outras regiões do estado, onde 24% 

possuem o ensino superior e 20% possui o ensino médio completo, Ainda assim 22% dos entrevistados apresentaram somente o ensino fundamental 
incompleto (analfabetismo funcional) como grau de escolaridade (Figura 103).

 
Figura 103: Grau de escolaridade dos produtores na região da Bacia da Zona Costeira.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, podemos dizer que nas bacias das Zonas Leste e Calha Norte existem dois principais sistemas de pesca, o artesanal e o indus-
trial. Dependendo da forma como se realizam nas áreas de captura, apresentam risco para os ecossistemas onde as espécies se reproduzem. No en-
tanto, a pesca artesanal mesmo tendo uma abrangência maior em área, em espécies e em número de pescadores causa menos impacto que a pesca 
industrial, que ocorre basicamente em duas áreas, no estuário amazônico e a costa oceânica. Os métodos de captura das espécies capturadas e as es-
calas de produção desses dois sistemas vão incidir direta e indiretamente no equilíbrio sustentável dos estoques das espécies da ictiofauna regional. 

A pesca predatória e o aumento do número de pescadores vêm causando muitos problemas na região, e o principal deles é a diminuição da 
quantidade de peixes. Desta forma surge a necessidade de estratégias como os acordos de pesca como finalidade de tentar reduzir estes conflitos 
(CASANOVA, 2008). Além disso, a frota ultrapassada e a má conservação do pescado, onde cita-se a pequena quantidade de fábricas de gelo, são 
fatores que influenciam no desperdício da produção pesqueira.

Com base nos resultados se conclui que a pesca comercial nas bacias das Zonas Leste e Calha Norte ainda se apresenta em uma fase de sus-
tentabilidade, nas quais, ainda que alguns pescadores se desloquem por maiores distâncias para efetuarem suas capturas, ainda ocorre a captura de 
espécies com valor comercial nas proximidades dos locais de desembarque nos centros urbanos. 

Além disso, os municípios das bacias hidrográficas das Zonas Leste e Calha Norte apresentam uma vocação pesqueira especialmente no que 
se refere a pesca esportiva e a pesca ornamental. Num futuro próximo, empresas direcionadas a piscicultura de espécies amazônicas que são con-
sumidas pelas populações ribeirinhas, como importantes fontes de proteína, mas que também devido a suas aparências exóticas, atingem valores 
elevados nos mercados do sudeste do Brasil e do Exterior quando comercializadas como espécies ornamentais.

Uma política voltada para estimular essa vocação natural dessas populações ribeirinhas desenvolveria com maior celeridade a implantação 
desta que será uma importante fonte de renda e negócios para toda a região das bacias hidrográficas das Zonas Leste e Calha Norte. Outros fatores a 
serem considerados, como a modernização da frota pesqueira e a instalação de fábricas de gelo vinculadas às colônias de pescadores seriam impor-
tantes para a conservação e diversificação da produção de pescado.

Outro fator a ser considerado e que atinge de forma indireta a atividade pesqueira, nas bacias hidrográficas das Zonas Leste e Calha Norte, é a 
construção de barragens para hidrelétricas, desmatamento das matas ciliares, desmatamento das cabeceiras dos rios e a poluição das águas através 
de águas servidas, resíduos sólidos, metais pesados, além de outras fontes potencialmente poluidoras.

A piscicultura é a atividade que predomina como alternativa à pesca, onde todas as bacias apresentam grande potencial para atividade aquico-
la, devido possuírem água em abundância e de qualidade para o cultivo, principalmente de espécies nativas, como ocorre em várias áreas. Porém, na 
sua grande maioria, os produtores relataram a quase ausência de assistência técnica, com algumas poucas exceções. Além disso, a falta de incentivo 
por parte do governo nas três esferas, a falta de um banco de dados integrados oriundos dos órgãos sobre atividades aquicolas e outros entraves 
vêem desestimulando os aquicultores, que muitas das vezes utilizam recursos próprios ou agrupam-se em associação, cooperativas ou colônias para 
desenvolver atividade.

De acordo com relatos dos entrevistados foram expostos vários entraves para a atividade aquicola, onde pode-se destacar o alto preço da ração 
comercial (30%), pois seu valor é muito oneroso para os produtores, aparecendo também a carência de assistência técnica (25%), a aquisição de 
alevinos (22%), as dificuldades de obtenção de linhas de financiamentos (18%) e organização e infraestrutura do setor (5%).

As principais recomendações sobre o tema apontam para a necessidade de implementação de políticas de desenvolvimento específicas para 
o setor pesqueiro e de aqüicultura, passando, necessariamente, pela descentralização da gestão ambiental, que deve ser articulada por todos os 
segmentos envolvidos (órgãos de pesquisa, extensão e setor produtivo); ampliar os conhecimentos científicos e/ou tecnológicos que sustentem 
ações profundas de desenvolvimento; redirecionamento dos benefícios do desenvolvimento, pelo Estado, às classes menos favorecidas, valorizando 
o capital humano e possibilitar incentivos para construção de fábricas de ração e/ou tecnologias para criação de rações alternativas.
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NOTAS SOBRE O MAPA DE VEGETAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Rui Lopes de Loureiro 
Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaIBGE, Belém-PA

A  classificação da cobertura vegetal, tanto natural como antrópica, embasou-se no sistema desenvolvido pelo Projeto RADAMBRASIL, 
adotado pelo IBGE e denominado: Classificação da Vegetação Brasileira, adaptada a um Sistema Universal (IBGE, 1991). Este sistema de classificação, 
de caráter fisionômico-ecológico, coloca em primeiro plano a região fitoecológica, subdividindo-a em formações e subformações. Assim, para o 
Estado do Pará, são destacadas seis regiões fitoecológicas: Floresta  Ombrófila  Densa; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; 
Floresta Estacional Decidual; Campinarana; e Savana. Também se destacam as Áreas de Contato ou de Tensão Ecológica; as Formações Pioneiras e os 
Refúgios Vegetacionais. 

Uma caracterização sumariada dessas Regiões, Áreas de Contato, de Formações Pioneiras e Refúgios Vegetacionais com suas respectivas 
formações, é apresentado na sequência.

A.1 - REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA  - (D)

Como seu próprio nome indica, essa floresta é caracterizada por ocorrer em um clima ombrotérmico sem período biologicamente seco 
durante o ano, com mais de 2.300mm de chuvas anuais e  temperaturas médias oscilando entre 22° e 25°C.

Estende-se  por  vasta área da Depressão da Amazônia recobrindo praticamente a  totalidade da superfície caracterizada como Depressão 
da Amazônia Central e abrangendo, por conseguinte, a maior parte dos terrenos do Estado do Pará.

As diferenciações na sua composição e estrutura, prendem-se às variações edáficas e altitudinais.  Nas  planícies  que acompanham o rio 
Amazonas e seus grandes afluentes estão incluídas as duas  fisionomias florestais regionalmente conhecidas como matas de  várzea (periodicamente 
inundadas) e matas de igapó (permanentemente inundadas), aqui  reunidas como Formação Aluvial. Nos terrenos secos (terra firme), as suas 
variações altitudinais correlacionadas às latitudes condicionam a existência das outras formações: Terras Baixas, Submontana e Montana. 

A.1.1 - Floresta Ombrófila Densa Aluvial - (Da)
De modo geral, trata-se de uma formação ribeirinha que ocorre ao longo dos cursos d’água e ilhas, ocupando as  planícies  inundadas e 

periodicamente inundáveis e também os terraços antigos quaternários.   
A  Floresta Ombrófila Densa Aluvial das áreas periodicamente inundáveis, “mata de várzea”, tem o predomínio das espécies de rápido 

crescimento, casca lisa e com frequência seus troncos se apresentam com anomalias como reforços de raízes aéreas  ou tabulares(sapopemas, catanas 
ou contrafortes) cercando sua base. Já a floresta Aluvial das áreas permanentemente inundadas, conhecidas como “mata de igapó”, difere da anterior 
tanto pelo nível de encharcamento de solo, como pela seleção de um número menor de espécies  adaptadas. São ambientes especiais que ocorrem 
principalmente em rios de água escura.

Na Formação são identificadas duas subformações ou fisionomias: Aluvial com dossel de emergente (Dae) e Aluvial com dossel uniforme 
(Dau), porém, devido ao elevado grau de exploração madeireira sua fisionomia torna-se bastante aberta e uniforme descaracterizado as subformações.

Dentre seus elementos principais estão relacionados: sucupira-da-varzea (Diplotropis), muiraúba (Mouriri), quaruba (Vochysia), inharé 
(Helicostyles), enviras (Xylopia), tachi (Triplaris), bacupari (Rheedia), pau-d’óleo (Copaifera), breu (Protium) cariperana (Licania) e jacareúba 
(Calophyllum

A.1.2 - Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas - (Db)
A Formação das Terras Baixas ocupa a faixa costeira e os vales de sedimentação terciária, fora das “várzeas” ou planícies de inundação, em 

terrenos com altitudes que não ultrapassam a 100 metros. É nas “terras baixas” que a Floresta Ombrófila Densa se caracteriza pela exuberância da 
sua cobertura vegetal, com predomínio de árvores de grande porte e emergentes, como Dinizia excelsa (angelim), Manilkara huberi (maçaranduba) e 
Parkia pendula (visgueiro). Sua composição florística é muito variada em espécies arbóreas cujos indíviduos apresentam copas luxuriantes e troncos 
altos e retilíneos, suportando quase sempre enormes lianas que lhe atingem as copas. São freqüentes e com ampla distribuição a Bertholletia 
excelsa (castanheira), Pithecellobium racemosum (angelim-rajado), Terminalia amazonica (tanimbuca), Couratari pulchra (tauarin), Clarisia racemosa 
(guariúba), Vochysia maxima (quaruba), Diplo tropis spp. (sucupiras), Cedrelinga catenaeformis (cedrorana), Scleronema micranthum (cardeiro), 
Brosimum rubescens (muirapiranga), Tabebuia spp. (paus-d’arco), Qualea spp. (mandioqueiras), Ocotea spp. (louros), Parkia multijuga (fava-atanã), 
Eschweilera spp. (matamatás), Pouteria spp. (abioranas), Protium spp. (breus), Hevea brasiliensis (seringueira) e Virola spp. (ucuubas).

Na área podem ser visualizadas duas subformações ou fisionomias principais: com dossel de emergentes (Dbe) e com dossel uniforme 
(Dbu), porém devido as constantes intervenções antrópicas, estão parcialmente descaracterizas.
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A.1.3 - Floresta Ombrófila Densa Submontana - (Ds)
A Formação Submontana está situada sobre áreas cujas cotas altimétricas estão entre 100 e 600 metros, geralmente em correspondência 

com terrenos mais antigos ou cristalinos. Suas árvores raramente ultrapassam os 30m de altura,formando uma cobertura vegetal mais ou menos 
uniforme, vez por outra interrompida pelas emergentes de maior altura.

Apresenta-se com as subformações com dossel uniforme (Dsu) e com dossel de emergentes (Dse), correlacionadas a diferentes tipos de 
solo e relevo. Geralmente a subformação com dossel de emergente vegeta os relevos ondulados a suave ondulados com Argissolos Vermelhos, 
cascalhentos, e onde ela é mais vigorosa; enquanto a fisionomia com o dossel uniforme predomina nas áreas mais aplainadas com Latossolos de 
textura média, associado à Neossolos Quartzarênicos ou nos relevos mais acidentados com Neossolos Litólicos.

Esta floresta foi grandemente explorada e os remanescentes puros, hoje encontrados, geralmente são áreas de Reserva Florestal das 
propriedades. Entre suas espécies figuram com freqüência: louros (Ocotea spp), fava-atanã (Parkia sp), abioranas (Pouteria spp), breus (Protiun spp, 
Trattinickia sp) sapucaia (Lecythis paraensis), quaruba-cedro (Vochysia sp) ucuubas (Virola spp), ipês amarelo e roxo (Tabebeuia spp), Ainda podem ser 
encontrados raros mognos (Swietenia macrophylla) e castanheiras (Bertholletia excelsa), entre outras

A.1.4 - Floresta Ombrófila Densa Montana - (Dm)
Recobrem as serras que,na Amazônia, se situam entre os 600 e 2.000m de altitude. São constituídas  por árvores de altura mais ou menos 

uniforme (em torno de 20m), com troncos relativamente finos, de casca grossa e rugosa, folhas pequenas e coriáceas.
Nos Planaltos Residuais a Floresta Densa Montana já se apresen ta com árvores emergentes, diminuindo de por te e densidade no topo das 

elevações. Suas espé cies mais características são as mandioqueiras (Qualea spp.), angelim (Dinizia sp.), pau-d’ar co (Tabebuia sp.), freijó (Cordia 
goeldiana), su cupiras (Diplotropis, Bowdichia), piquiá (Caryo car villosum).

A.2 - REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA - (A)

Ocupa espaços intermediários entre o domínio da Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Estacional Semidecidual, do sul do estado. Ao 
norte aparece dispersa em meio à Floresta Densa, formando mosaicos de áreas reduzidas.  Reveste terrenos de litologias variadas (cenozóicos e 
pré-cambrianos) e modelados diversos (formas de acumulação,dissecadas etc.). Embora situada na faixa de clima ombrófilo, é caracterizada por um 
período seco pouco pronunciado (dois a três meses) e temperaturas médias acima de 22°C. No Estado do Pará, apresenta-se com duas formações: 
Terras Baixas e Submontana e três faciações florísticas que alteram a fisionomia ecológica da Floresta Ombrófila Densa, imprimindo-lhes claros,  daí 
advindo-lhe o nome adotado,  às vezes com predomínio de palmeiras, ora cipós ou sororocas. 

A Floresta Aberta com palmeiras se revela pelos adensamentos de palmeiras, eventualmente de forma gregária, quase pura, mas geralmente 
intercaladas com árvores que formam um dossel mais alto, uniforme e contínuo.Ao norte ocorre em mistura com espécies da Floresta Densa e ao sul 
com espécies da Floresta Estacional Semidecidual.

A Floresta Aberta com cipós, descrita por Veloso et al (1974) como “uma formação arbórea, total ou parcialmente  envolvida  por lianas”, 
destaca-se nas grandes depressões do sul do estado.  Tem fisionomia mais aberta nas áreas aplainadas, onde as árvores, de porte baixo (em torno de 
20m), aparecem completamente cobertas pelas lianas lenhosas, até relativamente  mais  densa, nas áreas dissecadas, onde as árvores são mais altas 
(com mais de 25m), e somente algumas cobertas pelos cipós. 

A outro tipologia de floresta aberta é caracterizada pelos agrupamentos da musaceae (Phenakospermum guyanense) Sendo uma espécie 
heliófila, não aparece na submata da floresta mais fechada. Fica limitada,dentro da floresta,às clareiras abertas pela queda natural das árvores, bem 
como naquelas abertas pelo homem e, nos dois casos, a  sororoca  figura  como  planta de primeira ocupação.Tem maior ocorrência no sudeste do 
Estado do Pará, distribuindo-se ao longo do médio curso do rio Xingu.

A.2.1 - Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas - (Ab)
Com ocorrência mais restrita, distribue-se intercaladamente em meio a Floresta Densa, especialmente nos vales de sedimentação terciária, 

em terrenos com altitudes que não ultrapassam a 100 metros. Nesta situação, distingue-se com as fisionomias ou faciações aberta com palmeiras e 
ou aberta com cipós.

A.2.2 - Floresta Ombrófila Aberta Submontana - (As)
Esta formação é observada com grande distribuição,especialmente na região ao sul da Transamazônica na faixa transicional entre a Floresta 

Densa e a Floresta Estacional, em terrenos geralmente cristalinos. Ocorre alternando-se em mosaicos com a própria Floresta Densa, com fisionomias 
abertas com palmeiras, cipós e/ou sororocas. Em partes desta área, a devastação paulatina da vegetação, seja pelo corte raso,seja pelo extrativismo 
madeireiro seletivo, tem provocado um recrudescimento no aparecimento de palmeiras, especialmente de babaçu (Attalea speciosa) e também inajá 
(attalea maripa)”, com tendência a formar “cocais”, semelhantemente como já ocorreu em grande parte do Estado do Maranhão e norte do Tocantins.
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A.3 - REGIÃO DA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL  - (F) 

O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado pela dupla estacionalidade climática, uma tropical como no caso do Estado 
do Pará, com época de copiosas chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada e outra subtropical  sem  período  periodicamente seco, mas com 
seca fisiológica provocada pelo intenso frio do inverno. Este ritmo sazonal é então  demonstrado pela caducifólia de alguns elementos arbóreos 
emergentes, colocando-os em condições de resistir durante a estação seca.Assim
sendo, 20 a 50% das árvores distinguem-se do conjunto florestal pela simultânea perda de folhas,  numa adaptação máxima  às flutuações ambientais. 
No Pará, ocupa áreas restritas na faixa de transição climática, onde as médias de temperatura ficam em torno de 22°C e o período de estiagem se 
prolonga por quatro a seis meses, centrados entre junho e setembro. Sua  formação principal, a Floresta Estacional Semidecidual Submontana, 
geralmente ocorre sob a forma de contato com outras formações da Floresta Ombrófila e ou da Savana (Cerrado), no sul do Estado.

A.3.1 - Floresta Estacional Semidecidual Submontana - (Fs)
Formação que ocupa as mesmas faixas altimétricas, definidas para as Florestas Ombrófilas Densa e Aberta Submontanas, isto é de 100 a 

600m, dissemina-se com maior extensão na região extremo sul do estado, daí prolongando-se para o norte do  Estado de Mato Grosso, onde ocupa  
boa parte da Chapada dos Parecis. 
 Uma extensa listagem poderia ser feito das espécies que a compõem, entre elas estão as mais conhecidas como cedro (Cedrela), aroeira 
(Myracrodruon), jatobá (Hymenaea), pau-d’óleo (Copaifera), garapa (Apuleia), ipê (Tabebuia), angico (Parapiptadenia) entre outros.

Esta formação é dividida em subformação com dossel emergente (Fse) e com dossel uniforme (Fsu). 

A.4 - REGIÃO DA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL - (C)

A exemplo da região anterior, é a vegetação florestal que ocupa as áreas sob um clima mais rigoroso (seco). A Floresta Estacional Decidual 
é definida pela fisionomia, do estrato superior, com alta ocorrência de árvores que perdem as folhas na estação desfavorável, sendo sempre mais de 
50%, chegando até mesmo a um conjunto totalmente decidual, em alguns locais. Essas disjunções florestais ocorrem por todo o Brasil e sempre onde 
o efeito do clima  severo é potencializado  por fatores ainda mais  adversos como a presença de solos rasos, arenosos e ou morrarias litólicas.

A.4.1 - Floresta Estacional Decidual Submontana - (Cs)
No Estado do Pará,uma grande ocorrência desta formação florestal é verificada revestindo a porção central da Serra do Cachimbo, se 

estendendo até as encostas a sua borda norte. Áreas menores, ocupando morrarias isoladas também ocorrem dispersamente por toda a região sul do 
estado, no entanto, as maiores parte delas não foram representadas devido a escala do mapa.

A vegetação ou a composição florística também é semelhante a da Floresta Semidecidual, porém, a existência de gregarismos de espécies 
eminentemente deciduais, como angicos (Parapiptadenia, Anadenanthera), aroeira (Myracrodruon), barrigudas (Chorisia, Cavanillesia) e ipê 
(Tabebuia), entre outras, são uma das características marcantes desta formação.

A.5 - REGIÃO DA CAMPINARANA - (L)

Vegetação com formas de vida e florística bem definidas e adaptadas às áreas  deprimidas, em correspondência aos solos  Podzois 
hidromórficos (Espodossolos) e Areias Quartzosas hidromórficas (Neossolos Quartzarênicos hidromórficos), quase sempre encharcados.Tipo de 
vegetação que, no Brasil, só é encontrada na Amazônia, onde tem o seu “core” na região do alto-médio rio Negro, onde o clima é extremamente 
ombrófilo. No Pará, ocorre no sul, bordejando a serra do Cachimbo e em núcleos dispersos ao longo do rio Tocantins, Ilha do Marajó e também, em 
meio a outras formações vegetais, na forma de contato.
No mapeamento é destacada com três formações principais: Florestada, Arborizada e Gramíneo-Lenhosa, embora a formação Arbustiva também 
esteja presente. A Campinarana, especialmente na sua forma arbustiva graminosa, ainda é uma  das  poucas 
áreas de vegetação naturalmente  preservada na Amazônia.  De solo extremamente pobre, não se presta para qualquer tipo de atividade agropecuária, 
por mais rudimentar que seja.

A.5.1 - Campinarana Florestada - (Ld)
É uma formação arbórea densa identificada localmente como Campinarana Alta ou Mata de Campina. Sua ocorrência é observada nas áreas 

onde o processo de inundação é apenas periódico. Geralmente ela consiste de árvores de troncos finos e  esbranquiçados, relativamente baixas (mais 
ou menos 15m de altura), de folhas sempre verdes e em grande parte esclerófilas, pontuadas ou entremeadas com algumas emergentes ou pouco 
mais altas (em torno de 20m de altura).
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A.5.2 - Campinarana Arborizada - (La)
Formação bastante semelhante à anterior,porém com uma menor densidade de árvores e também,um pouco mais baixa. Da mesma forma, 

sua presença se dá em áreas onde a inundação é apenas periódica. Por sua vez, a Campinarana Arbustiva, não representada no mapa, apresenta-se 
como a formação onde predominam arbustos entremeados por árvores baixas. Localmente é denominada como Campinarana Baixa ou simplesmente 
Campina. Na maioria, suas espécies são as mesmas da Campinarana Florestada, sendo que a principal característica diferencial entre as  formações 
é a altura do estrato superior: as pequenas  árvores têm cerca de 5m de altura e as poucas emergentes podem ultrapassar os 10m. Essa redução do 
porte arbóreo  está  na  dependência do nível e da duração do encharcamento do solo, fatores que vão ter influência ainda na coloração das folhas,que 
passam a um verde pálido, bem  como se manifestam na tortuosidade dos troncos, redundando  em fisionomia de porte raquítico.

A.5.3 - Campinarana Gramíneo-Lenhosa - (Lg)
A formação Gramíneo-lenhosa, assim como a Arbustiva, ocupa geralmente as áreas com maior período de inundação. Na Arbustiva, 

predominam arbustos, distribuídos densamente e entremeados de árvores baixas ou de pequeno porte, raquíticas formando verdadeiro “charravascal”. 
Na Formação Gramíneo-lenhosa, predominam as gramíneas e ciperáceas entremeadas de tufos arbustivos, especialmente caracterizado pelo umiri-
da-campina (Humiria balsamifera var.floribunda) junto aos arbustos agrupam-se                   verdadeiras colônias de Cladonia. Em outros locais , como 
pequenas áreas deprimidas ao longo de alguns rios, é a palmeirinha Barcella odora (gênero endêmico) que domina.

A.6 - SAVANA (CERRADO) - (S)

A região Fitoecológica da Savana (Cerrado), foi assim denominada pela primeira vez pelo RADAMBRASIL. Savana, como denominação 
prioritária e Cerrado, entre parêntese, como sinônimo regionalista, por apresentar uma fitofisionomia ecológica homóloga às da Venezuela, África e 
Ásia, onde o termo Savana foi consolidado. Ela é definida como uma vegetação xeromorfa, preferencialmente de clima estacional com +ou- cinco 
meses secos, não obstante podendo ser encontrado também em clima ombrófilo. Reveste solos geralmente lixiviados  e  aluminizados,  apresentando 
sinúsia de hemicriptófitos, geófitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte. Tem seu core ou centro de dispersão na região do Planalto Central 
Brasileiro,  porém,  sua ocorrência  é assinalada em toda a Zona Neotropical. No Estado do Pará, a Savana (Cerrado) aparece como disjunção ecológica 
nos terrenos mesozóicos de cobertura arenítica e onde predomina o caracter edáfico (oligotrofismo) sobre o climático. Diferenças fisionômicas, 
Permitem subdividi-la em quatro formações: Savana Florestada, Savana Arborizada, Savana Parque e Savana Gramíneo Lenhosa.

A.6.1 - Savana Florestada - (Sd)
A Savana Florestada, ou Cerradão, constitui-se de comunidades mais ou menos densas de indivíduos arbóreos,com alturas que variam 

de 10 a 15 m. Destacam-se algumas espécies da Floresta Densa que, por seus vicariantes, apresentam maior  amplitude ecológica, resistindo e se 
adaptando ao meio que lhe é pouco favorável. Dentre estas,  tamanqueira (Fagara rhoifolia) e a cariperana (Licania membranaceae), embora as 
suas características externas como:altura, forma, espessura e aparência da casca modifiquem-se a fim de adquirir maior resistência às condições do 
ambiente savanícola. 
A composição florística é variável, mas, algumas árvores podem ser consideradas características ou preferênciais dessa formação, como o embiruçu 
(Pseudobombax), sucupiras (Pterodon,  Bowdichia), sobro (Emmotum), carvoeiro (Esclerolobium), tingui (Magonia), pau-terra (Qualea), lixeira 
(Curatella), capitão (Terminalia), palmeira macaúba (Acrocomia), marmelada-de-cachorro (Alibertia) e taboca (graminae). Junto com estas espécies 
podem ocorrer outras que não são exclusivas e normalmente figuram em áreas florestais como a aroeira (Myracrodruon), ipê (Tabebuia) e jatobá 
(Hymenaea).

A.6.2 - Savana Arborizada - (Sa)
Esta é a forma ou fisionomia mais ordinária do Cerrado brasileiro, porém aqui no Estado do Pará ela é pouco representada.Trata-se da 

formação onde os elementos arbóreos são mais espaçados,destacando-se em meio a um tapete graminoso contínuo, muito suscetível à queimas 
anuais. Suas árvores em geral são baixas (4 a 6m), esgalhadas e retorcidas, apresentando-se com maior diversidade nas regiões mais próximas ao 
centro de dispersão ou core, situado no Brasil central. 

Como elementos arbóreos importantes poder-se-ia enumerar dezenas de espécies que se destacam ora num lugar, ora noutro, mas entre 
eles nunca faltando (Qualea), especialmente representado por duas espécies: pau-terra-da-folha-miúda (Q. parviflora) e pau-terra-da-folha-larga 
(Q. grandiflora).

Ocorre com duas subformações ou fisionomias: com floresta-de-galeria – (Saf) e sem floresta-de-galeria – (Sas).

A.6.3 - Savana Parque  - (Sp)
A Savana Parque é a fisionomia que predomina revestindo extensas áreas de relevo aplanado, as vezes acompanhada de florestas-de-

galeria. Trata-se de formação essencialmente constituída por um estrato graminóide,  integrado  por hemicriptófitos e geófitos, entremeada 
por namofanerófitos isolados com conotação típica de  um “parque inglês” (Parkland) e as espécies geralmente são as mesmas que ocorrem nas 
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Formações Florestada e Arborizadas. Geralmente se apresenta com pouquíssimas espécies arbóreas/arbustivas, condição esta ainda mais realçada  
nestes  ambientes  do estado, como nas regiões de Tiriós, Alenquer e Monte Alegre.
 Também ocorre com duas subformações ou fisionomias: com floresta-de-galeria – (Spf) e sem floresta-de-galeria – (Sps). 

A.6.4 - Savana Gramíneo Lenhosa  - (Sg)
É uma formação campestre com fisionomia de gramados, entremeados por plantas lenhosas raquíticas, sem cobertura arbórea a não ser 

nas faixas de floresta-de-galeria, presente nos vales. Sua vegetação é dominada por hemicriptófitos e que, eventualmente, quando manejados 
através do fogo ou pastoreio, vão sendo substituídos por geófitos que se distinguem  por apresentar  colmos subterrâneos. Apesar disso,  sua florística 
é bastante diversificada, podendo ser relacionado como espécies lenhosas importantes: Angelim-do-cerrado (Andira), unha-de-vaca (Bauhinia), 
muruci-rasteiro (Byrsonima), palmeirinhas acaules (Attalea, Allagoptera), e como espécies graminosas Axonopus, Andropogon, Aristida, Paspalum, 
Trachypogon, Echinolaena, Tristachya, dentre outras.

B - ÁREAS DAS FORMAÇÕES PIONEIRAS - (P)

São as formações que ocupam solos em processo incipiente de formação,situação que nem sempre indica que estas áreas estejam no 
caminho da sucessão para o clímax da região circundante. Este é o caso da vegetação instalada nos solos cujo modelado é de acumulação, seja por 
influência marinha (praias, dunas, cordões litorâneas) seja  fluviomarinha  (estuários, deltas, lagunas) ou puramente fluvial (várzeas atuais, terraços) 
ou ainda fluviolacustre.

B.1 - Áreas com Influência Marinha (Restinga)

Disposta ao longo do litoral, portanto ligada diretamente à influência do mar, a “restinga” abrange as faixas de praias, as formações dunares 
e uma sucessão de cordões litorâneos, que na Bacia do Rio Amazonas, ocupa a costa da Ilha do Marajó. No mapeamento é destacada pela sua 
fisionomia dominante, isto é, a forma  arbustiva que predomina nas dunas (Pmb). As plantas pioneiras que aí se estabelecem têm vasta distribuição 
tropical. Algumas são crassulescentes ou com folhas coriáceas, outras têm caules  estoloníferos Sporobolus virginicus, gramíneas pantropical, tem 
folhas coriáceas, pinheiro-da-praia (Remirea marítima), ciperácea, tem folhas duras, aciculiformes, já estoloníferas são a salsa-da-praia (Ipomoea 
pes-caprae), espécie das mais freqüentes na costa brasileira, I. Litoralis e Canavalia obtusifolia, todas as  três com alta capacidade para colonizar e 
fixar dunas.

B.2 - Áreas com Influência Fluviomarinha

O manguezal ou mangue-(Pfm), é a formação arborescente, mais ou menos densa, da zona de balanceamento das marés, sobre a costa, 
com árvores  penetrando ao longo dos estuários dos rios, às vezes profundamente, até muitos quilômetros da costa, desde que a influência das marés 
permita o movimento das vasas, areias e água salobra. Na costa nordeste da Ilha do Marajó a Rhyzophora mangle, sua espécie mais a característica, 
ocorre ora isolada, ora formando grupamentos gregários, em meio as aningas (Montrichardia arborecens) e, da mesma forma, intercalada entre 
os aturis (Drepanocarpus lunatus), às vezes, com as palmeiras (Mauritia flexuosa) e o açaí (Euterpe oleracea) que se comportam como pioneiras 
indicadoras da transição do mangue para a vegetação das áreas alagadas com água doce (influência fluvial).

Ainda nas áreas sobre influência fluviomarinha  ocorre, às vezes, a formação pioneira destituída de árvores que se forma justamente nas 
planícies represadas com água do mar  pelos terraços dos rios.  São os campos salinos ordinariamente  povoados por gramíneas adaptadas ao 
ambiente salobro limnofitico como a Spartina além de outras herbáceas - Pfh

B.3 - Áreas com Influência Fluvial e/ou lacustre 
A vegetação que ocorre nestas áreas é ordinariamente conhecida ou  denominada como Campos Mistos alagáveis e/ou Campos de Várzeas. 

Referem-se às planícies aluviais em formação, com seus diques marginais, canais anastomosados, meandros abandonados e áreas deprimidas 
sempre sujeitos à influência de inundações. Nessas áreas, modeladas em sedimentos do Holoceno, as fitocenoses se substituem naturalmente e vão 
de herbáceas - (Pah), arbustivas - (Paa), até arbóreas (não representadas) ou, então, formam densos buritizais, mostrando uma seleção de espécies 
ecologicamente adaptadas.  Este processo pode ser verifificado ao longo do Médio e Baixo Amazonas e de alguns dos seus afluentes e no Arquipélago 
Marajoara.

Nas áreas que permanecem alagadas a maior parte do ano, como alguns lagos da terra firme, a hidrossere tem início com as fases submersa e 
flutuante de plantas aquáticas, adaptadas à vida sempre dentro da água.Geralmente apresentam folhagem larga são bem representadas peloaguapé 
(Eichhornia sp.), uapé (Nymphaea sp), mururé (Pontedera sp.), Pistia sp., Azolla sp., Salvinia sp., e Ceratoperis sp.. Seque-se a associação das emergentes 
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aquáticas descritas Kenoyer (apud Richards, 1952) ou de plantas anfíbias, entre as comumente encontradas estão as canaranas, sendo as principais 
a canarana-fluvial (Eichnochloa polystachya), penmembeca ou canarana-rasteira (Paspalum repens) e capim-mori (Paspalum fasciculatum), as 
espécies do gênero Orysa, (capim-bravo, capim-arroz), taboa (Typha dominguensis), piri (Cyperus sp.), tiricão (Scleria sp.). A associação arbustiva é 
bem caracterizada pela aninga (Montrichardia arborescens) e espécies de Dabergia.  Sugem, então, algumas palmeiras, principalmente a buritirana 
(Mauritia sp.), o caranã-de-espinho (Mauritia aculeata) e a pupunharana (Duckeoendron cestroides). O último estágio é o arbóreo, não representado 
neste mapeamento, já que se assemelha a “floresta-de-igapó”. Aí o período de inundação é menos acentuado e as primeiras pioneiras que se instalam 
são as imbaúbas (Cecropia spp.) e as formas pouco desenvolvidas de ucuúbas (Virola surinamensis) e macucu-de-paca (Aldina heterophylla)

C - ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA
Quando entre duas ou mais regiões fitoecológicas existem áreas onde estas floras se contatam, justapondo-se ou interpenetrando-se, 

formam-se os contatos, identificados respectivamente em encraves e ecotonos.  No primeiro caso cada mosaico de vegetação guarda a sua identidade 
florística e fisionômica sem se misturar, permitindo a definição da formação  dominante. No caso dos ecotonos, a identidade florística passa a ser a 
nível de espécies, não se determinando a dominância de uma região  sobre a outra. As Áreas de Tensão Ecológica são, às vezes, coincidentes com o 
contato de duas formações geológicas diferentes e com faixas de transição climática. Freqüentemente ocorrem endemias que melhor as identificam.  

C.1 - Contato Savana / Floresta Ombrófila – (SO)
A Savana (Cerrado), em contato com à Floresta Ombrófila Aberta, normalmente ocupa o topo das elevações, enquanto a floresta estende-se 

pelos vales e encostas dos relevos dissecados. O ingá-cipó (Inga edulis), arapari-vermelho (Elisabetha prin ceps), cedrorana (Cedrelinga catenaeformis), 
louro-amarelo (Aniba sp.) e inúmeros cipós (He teropsis sp., Bauhinea sp., Dioclea sp., entre ou tros) se destacam na floresta. Na Savana aparece a lixeira 
(Curatella americana) disper sa em meio às extensões graminosas dominadas por Andropogon sp. e Trachypogon plumosus.

Na Serra de Cubencranquém o contato já se faz com a Floresta Ombrófila Densa.  Aí a floresta, com árvores de grande por te, reveste densamente 
os compartimentos mais baixos da serra. Na Savana, o caju-do-campo (Anacardium sp.), murici (Byrso nima sp.), são as espécies de maior ocorrência. 
Na floresta as mais comuns são breus (Protians spp.), amarelão (Apuleia molaris), cariperana (Licania sp.), e louros (Ocotea spp., Nectandra spp.).

C.2 - Contato Floresta Ombrófila / Floresta Estacional – (ON)
O contato entre a Floresta Ombrófila e a Floresta Estacional sob a forma de encraves, abran ge áreas da Chapada do Cachimbo. É bem marcante 

a presença da Floresta Semidecidual com cerca de 30% de in divíduos totalmente sem folhas na época seca, alternando seus grupamentos com os 
da Flores ta Ombrófila. Agrupamentos de breus (Protium sp. e Tetragastris sp.) caracterizam o contato seguido de enviras (Xylopia sp.), pau-d’arco 
(Tabebuia sp.), jutaí (Hymenaea sp.), cerejeira (Amburona sp.), pero ba-rosa (Aspidosperma sp.), paineira (Chorisia sp.) e fava-de-espinho (Acacia sp.) 
(Loureiro; Dias; Magnago, 1980).

C.3 - Contato Campinara / Floresta Ombrófila – (LO)
Ocorre no sul, bordejando a serra do Cachimbo e em núcleos dispersos ao longo do rio Tocantins, Ilha do Marajó e também, em meio a outras 

formações vegetais, na forma de contato. As principais espécies observadas foram, cunuri (Cunuria cras sipes), mandioqueira-azul (Qualea cyanea), 
pi taica (Swartzia acuminate), louro-rosa (Aniba sp.), louro-vermelho (Nectandra rubra); e palmeiras caranaí (Mauritia sp.) e patauá (Oeno carpus 
bataua).

C.4 - Contato Savana / Floresta Estacional – (SN)
O contato da Savana com a Floresta Estacional verifica-se sob a forma de encraves ampla mente distribuídos pelas grandes extensões da 

Chapada do Cachimbo. Nesse rele vo o domínio é da Savana Arbórea Densa e, em menor escala, da Savana Arbórea Aberta e da Savana-Parque, com 
freqüentes interrupções da Floresta Estacional. Áreas menores apresentam as fisionomias das Florestas Semide cidual e Decidual com interprenetrações 
da Sa vana. Nos encraves florestais é comum o grega rismo de jatobá (Hymenaea sp.) e de perobas (Aspidosperma spp.).  Na Savana têm acentuada 
presença o umiri (Humiria sp.), muricis (Byrsonima spp.), murta (Myrtia sp.), cebola-brava (Clusia sp.), envira (Xylopia sp.), entre outras.

D - REFÚGIOS VEGETACIONAIS (COMUNIDADES RELÍQUIAS) 

Refúgio submontano - (rs) e Refugio montano - (rm) são áreas situadas em locais elevados com condições excepcionalmente favoráveis ao 
desenvolvimento de uma vegetação esclerófila, arbórea anã ou arbustivo e herbáceo graminosa ou mesmo, por uma
vegetação arbórea densa, de plantas que não tem qualquer ligação com o contexto geral da flora da região.  As fisionomias  dos refúgios são variadas, 
e podem ser vistas nos pontos mais elevados das serras em solos litólicos.
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E - COBERTURA ANTRÓPICA
Os antropismos representam as áreas resultantes da interferência humana com modificações parcial ou total da estrutura primária da 

vegetação. Assim, são representadas pela vegetação secundária, pelas atividades agrícolas em geral, áreas urbanas,  de mineração etc. No presente 
caso, principalmente devido à escala,só foram consideradas ou generalizadas, como sendo as áreas resultantes do desmatamento para fins 
agrosilvopastoris e uso urbano. 

Na representação do mapa, as letras maiúsculas que procedem o ponto, nas legendas, como Vs.A, Ac.S, Ap.SN e outros identificam a região 
fitoecológica ou área de contato que foi substituída. Assim:
.D - Floresta Ombrófila Densa;
.A - Floresta Ombrófila Aberta;
.F - Floresta Estacional Semidecidual;
.C - Floresta Estacional Decidual;
.L - Campinarana
.S - Savana (Cerrado);
.P - Formações Pioneiras
.SO - Contato Savana / Floresta Ombrófila (Densa ou Aberta);
.ON - Contato Floresta Ombrófila / Floreta Estacional (Semidecidual ou Decidual);
.LO - Contato Campinarana / Floresta Ombrófila e
.SN - Contato Savana/Floresta Estacional.
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GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DO PARÁ: UMA SÍNTESE
Marcelo L. Vasquez 

Serviço Geológico do Brasil – CPRM, Belém - PA 

INTRODUÇÃO

O Pará conta com uma geologia notável, aproximadamente 75% de sua área consiste de rochas formadas no Pré-cambriano1 e cerca de 

25% são de rochas formadas durante o Fanerozóico. Nos terrenos pré-cambrianos dominam rochas ígneas originadas a partir de diferentes tipos 

de magmas e cristalizadas em profundidades, geralmente maiores que 1km (rochas plutônicas), ou em superfície na forma de derrames de rochas 

vulcânicas. Rochas metamórficas, ou seja, rochas ígneas e sedimentares que apresentam modificações texturais devido ao aumento de temperatura 

e pressão, bem como forças tectônicas dirigidas também ocupam uma área considerável nesses terrenos. Rochas sedimentares, isto é, aquelas 

formadas a partir de transporte de material desagregado de outras rochas (sedimentos) por diferentes agentes (ex. água), depositadas por processos 

físicos ou químicos em bacias em diferentes ambientes (ex. fluvial – rios) e que posteriormente sofreram processos de compactação e cimentação 

(diagênese), são as menos abundantes nos terrenos pré-cambrianos. Este tipo de rocha domina nas bacias fanerozóicas como a Bacia do Amazonas, 

e pode conter sedimentos recentes depositados desde os últimos 30.000 anos que não sofreram diagênese. 

Os terrenos pré-cambrianos e bacias fanerozóicas contém diversos tipos de depósitos minerais de diferentes classes (ex. metálicos – 

hematita, minério de ferro, não metálico – calcário) e a formação das jazidas é condicionada a geologia da área de ocorrência e aos processos físicos 

e químicos de concentração do bem mineral. 

Todo conhecimento sobre a geologia e recursos minerais do Pará está integrado e atualizado na publicação editada em 2008 pelo Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM que acompanha mapas em Sistema Internacional Geográfico – SIG. Neste trabalho apresentaremos de forma simplificada, 

menos formal e até didática um resumo geral desses temas.

 MÉTODOS E PRODUTOS

 Os projetos de mapeamento geológicos sistemáticos no Pará são do início da década de 1970 e a maioria foi realizados por instituições 

do governo estadual (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, Instituto de Desenvolvimento Econôminco e Social do Pará – 

IDESP) e federal (Departamento Nacional Produção Mineral – DNPM e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM) em escalas regional 

(1:1.000.000) a semi-detalhe (1:25.000). Desde a década de 1980 a CPRM é a empresa do Ministério de Minas e Energia responsável pela execução 

do mapeamento geológico sistemático no Brasil, e tem mapeado segundo o recorte de folhas 1:250.000 1:100.000. 

 A aerogeofísica, isto é, a medição das propriedades magnéticas e da radiação das rochas através levantamentos com aeronaves, também 

tem sido uma ferramenta fundamental no mapeamento geológico. O Pará conta com levantamentos aerogeofísicos desde o final da década de 

1970 e novos levantamento de melhor resolução tem sido executados desde 1996. Os levantamentos da CPRM se concentram nos terrenos pré-

cambrianos enquanto os da Petrobras se concentram em bacias fanerozóicas. A sísmica e a gravimetria terrestre, que respectivamente medem o 

contraste de impedância e densidade das rochas, através de levantamentos por terra, são ferramentas da geofísica também usadas no mapeamento 

e na prospecção mineral em subsuperfície.

 Os sensores remotos como imagens de radar e satélite são ferramentas amplamente utilizadas no mapeamento geológico, e o Pará 

encontra-se recoberto pela maioria das imagens de satélite (ex. Landsat) e radar (ex. SAR/SIPAM).

 A geocronologia é a determinação da idade de formação e das fontes (manto x crosta) de rochas ígneas e metamorficas através de métodos 

que medem os isótopos radiogênicos de urânio, chumbo, rubídio, estrônico, potássio, argônio, samário e neodímio. Enquanto a paleontologia pode 

determinar, com base no conteúdo fóssil, a idade e o ambiente de formação de rochas sedimentares. Estas ferramentas são aplicadas para organizar 

temporalmente as unidades de rochas e sedimentos em unidades litoestratigráficas.

1  Divisão do tempo geológico que iniciou com a formação da Terra há  4,5 Ga (giga anos = bilhões de anos) e terminou há 542 Ma (milhões de anos), quando iniciou o Fanerozóico que se estende até o recente. O Pré-
cambriano se divide no Arqueano (4,5-2,5 Ga) e no Proterozóico (2,5-0,54 Ga). Vide a coluna do tempo geológico na Carta Estratigráfica Internacional da IUGS (www.iugs.org). 
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 No Pará estão cadastradas 244 unidades litoestratigráficas que são agrupadas conforme seu ambiente geológico e história evolutiva em 

domínios tectônicos. Estas unidades e os recursos minerais associados são descritos no texto explicativo (Vasquez & Rosa Costa 2008) e apresentadas 

no Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Pará (Vasquez et al. 2008).  

COMPARTIMENTAÇÃO TECTÔNICA
As unidades litoestrátigraficas e domínios tectônicos são agrupadas em conjuntos maiores que constituem as províncias tectônicas e 

geocronológicas, as quais compõem conjuntos maiores, como o Cráton Amazônico. Este último forma um grande segmento da Plataforma Sul-americana 

que esteve preservado de orogênes2 no último um bilhão de anos. O Pará abrange quase todas as províncias da parte oriental do Cráton Amazônico e 

segmentos do Cráton São Luís, além de faixas orogênicas do Neoproterozóico3 que margeiam esses crátons, como os cinturões Araguaia e Gurupi.   

GEOLOGIA DOS TERRENOS PRÉ-CAMBRIANOS

As rochas mais antigas do Pará tem cerca de 3,0 Ga e se localizam no Domínio Rio Maria (DRM) no sudeste do Pará. São rochas ígneas, 

sedimentares e metamórficas que foram preservadas das orogêneses posteriores que ocorreram no Cráton Amazônico. São terrenos do tipo granito-

greenstone4 que hospedam principalmente depósitos de ouro, níquel e ferro. Sobre esses estão segmentos remanescentes de bacias sedimentares 

plataformais e continentais, provavelmente formadas no início do Paleoproterozóico (>2,03 Ga), que contem jazimentos de chumbo, zinco e calcário.  

Diversas intrusões de granitos formados por volta de 1880 Ma cortam ambos os conjuntos. 

A norte o DRM se limita com o Domínio Carajás (DCR), outro domínio de rochas antigas formadas no Arqueano (3,0-2,5 Ga), e preservadas 

dos eventos posteriores. O pico de formação de rocha foi por volta de 2,7-2,8 Ga quando se formou a bacia da serra dos Carajás que hospeda grandes 

jazidas de ferro, ouro e cobre. Durante este pico também se formaram diversos corpos de granitos alojados segundo E-W, a direção principal de 

estruturação dos domínios arqueanos do Cráton Amazônico. Depósitos de cromo, níquel e platina estão associadas a rochas plutônicas máficas e 

ultramáficas5 com 2,76 Ga e alguns relacionados a corpos de 2,38 Ga. Coberturas sedimentares se depositaram sobre a serra dos Carajás no final do 

Arqueano e do ínicio do Paleoproterozóico. Granitos de cerca de 1880 Ma cortam todo conjunto.

Os dois domínios arqueanos constituem a Província Carajás que a norte e a sul é bordejada, respectivamente, pelos domínios Bacajá (DBJ) 

e Santana do Araguaia (DSA) da Província Transamazonas. Estes últimos domínios são compostos de rochas ígneas e sedimentares formadas no 

Arqueano (3,0-2,5 Ga), mas que sofreram metamorfismo de baixo a alto grau (>550ºC) e deformação dúctil durante o Riaciano6 e também tiveram 

formação de rochas ígneas neste período. O retrabalhamento de crosta antiga e a formação de crosta riaciana estão relacionados a orogêneses do 

Ciclo Transamazônico7. Tais orogêneses resultaram do fechamento de um oceano que separava os continentes que atualmente corresponde o oeste 

da África e o nordeste da América do Sul, consumo da placa oceânica por subducção8 e a colisão dos dois continentes. 

A Província Transamazonas continua ao norte da Bacia do Amazonas, onde se distinguem domínios associados a crosta formada por 

subducção de placa oceânica, como o Domínio Carecuru (DCR) que é composto dominantemente por rochas ígneas formadas durante o Riaciano. 

Também ocorrem domínios relacionados a grande colisão continental riaciana, como o Bloco Amapá (BLAP) e o Domínio Paru (DPR) compostos 

principalmente por rochas metamórficas de alto grau e granitos cristalizados em condições de alta temperatura (> 700ºC) e com pouca água (< 2%).  

A parte central do cráton, denominada de Província Amazônia Central (PAC) se caracteriza por uma ampla ocorrência de rochas vulcânicas e 

piroclásticas,9 geralmente de composição ácida,10 cortadas por uma variedade de granitos e granitóides11, tendo estas rochas se formado no período 

2  Evento que forma cadeias de montanhas em resposta aos esforços tectônicos causados por convergência, deslocamento lateral  e colisão de placas continentais e oceânicas . Por exemplo, a cadeia dos Andes resulta do 
mergulho e consumo de placas do Oceano Pacífico sob a margem oeste do continente da América do Sul. 

3  O Proterzóico se divide no Paleoproterozóico (2,5-1,6 Ga), Mesoproterozóico (1,6-1,0 Ga) e Neoproterozóico (1,0-0,54 Ga). 
4  Conjunto de rochas de rochas vulcânicas e sedimentares metamorfisadas em baixo grau (< 350ºC) e granitos associados. Estes conjuntos apresentam  composição, estruturas e estratigrafia típica, geralmente formadas 

no Arqueano. 
5  Rochas com > 90% de minerais de cor escura (preta, cinza e verde escuro), em geral silicatos e óxidos de ferro e titânio, que cristalizaram na crosta a partir de magmas do manto ou no próprio manto (ex. peridotito).
6  O Paleoproterozóico se dividide em Sideriano (2,5-2,3Ga), Riaciano (2,3-2,05Ga), Orosiriano (2,05-1,8Ga) e Estateriano (1,8-1,6Ga).
7  Conjunto de orogêneses que afetaram e geraram rochas na Plataforma Sul-americana entre 2,22-2,06 Ga.
8  Mecanismo que por esforços tectônicos empurra a placa oceânica sob a crosta continental, as altas termperaturas desidratam a placa que desce fundem o manto e a base da crosta gerando magmas que formam as rochas 

ígneas das cadeias de montanhas. 
9  Rocha composta de fragmentos de rochas, pingos de lava e cinzas expelidos nas explosões durante as erupções vulcânicas. 
10  Rochas com teor de sílica (SiO2) > 65% em peso de sua composição.
11  Granitos são rochas plutônicas ácidas compostas por feldpato alcalino (A: 90-35%), plagioclásio (P: 10-35%) e quartzo (Q: 20-60%) . Rochas texturalmente semelhantes e com teores de Q, A e P diferentes são denominadas 

de granitóides, embora tenham nomes específicos (vide classificação QAPF  da IUGS)
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Orosiriano por volta de 1880 Ma. As rochas metamórficas e ígneas do embasamento do conjunto de rochas orosirianas são pouco conhecidas e 

podem representar segmentos das rochas dos domínios mais antigos que ocorrem a leste. Sobre as rochas orosirianas jazem coberturas de rochas 

sedimentares com fontes detríticas compostas dominantemente de material vulcânico depositado em grandes calhas no interior do continente 

(bacias de riftes continentais), provavelmente no final do Paleoprotezóico (~1,8 Ga). Estes conjuntos ocorrem do Domínio Iriri-Xingu (DIX) a sul da 

Bacia do Amazonas e no Domínio Erepecuru-Trombetas (DET) a norte da bacia. Alguns granitos de 1,88-1,86 Ga desses domínios, como os das regiões 

de São Felix e Trombetas hospedam jazida de cassiterita (minério de estanho).   No DET também ocorrem diversos corpos de rochas máficas plutônicas e 

subvulcânicas12 que cortam as rochas ígneas orosirianas, algumas forneceram idades mínimas de 1,2-1,4 Ga, mas provavelmente são correlatas às rochas 

máficas de 1,78 Ga que ocorrem na província a oeste da PAC. Um corpo de 612 Ma de rochas máficas e ultramáficas alcalina com carbonatitos13  associados 

é o último evento magmático do Proterozóico na PAC. Este corpo contém depósitos de fósforo e titânio ainda não explorados. 
A oeste a PAC se limita com a Província Tapajós-Parima, no Pará esta província é representada pelo Domínio Tapajós – DTJ que é composto 

principalmente por granitóides com diferentes graus de deformação dúctil e rúptil, geralmente alojados e cortados por grandes zonas de cisalhamento 
transcorrente14 de orientação geral de direção NW-SE. Estes granitóides em parte estão relacionados à subducção de uma crosta oceânica no início 
do Orosiriano (2,05-2,00 Ga) e em parte relacionada a leve colisão de um pequeno continente contra o Cráton Amazônico que gerou durante e depois 
granitos de 1,99-1,96 Ga. Parte da bacia oceânica ficou preservada na forma de rochas vulcânicas e sedimentares metamorfisadas em baixo a médio 
grau (250º-500ºC), denominadas rochas metavulcânicas e metassedimentares, ou rochas supracrustais. Aproximadamente 60 Ma depois ocorreu 
formação de novas gerações de granitóides e rochas vulcânicas ácidas que em parte pode estar relacionada a sucessivas subduções em margem 
continental. Alternativamente, essas rochas mais jovens podem resultar de um relaxamento e adelgaçamento da crosta continental, com ascensão 
do manto profundo e mais quente que culminou com a geração de rochas plutônicas e vulcânicas de ~1,88 Ga, como as da PAC.  Sobre essas rochas 
se também depositaram coberturas sedimentares paleoproterozóicas semelhantes as da PAC, mas que foram cortadas por intrusões tabulares de 
rochas máficas de 1,78 Ga, concordantes (soleiras) e discordantes (diques) das camadas sedimentares. Tais rochas máficas derivaram de um manto 
sob uma crosta continental estabilizada, isto é sem esforços tectônicos gerados por orogêneses (ambiente anorogênico). Localmente, foram gerados 
granitos contemporâneos com depósitos de estanho. Mais 60 Ma depois ocorreu uma nova geração de rochas máficas anorogênicas encerrando 
as atividades magmáticas no Proterozóico no DTJ. Este domínio se destaca pelo seu elevado potencial para depósitos de ouro que inicialmente 
foram explorados nos aluviões antigos e modernos dos rios. Atualmente, a pesquisa e exploração de ouro se concentram nos depósitos primários 
com a mineralização relacionada a diferentes tipologias de depósitos e alteração hidrotermal15 que estão associados às rochas ígneas orosirianas, 
principalmente as de~1,88 Ga. 

O Cráton São Luis é considerado um fragmento do Cráton Oeste Africano deixado na Plataforma Sul-americana durante a abertura do 
Oceano Atlântico no Fanerozóico, ele composto por granitóides e rochas supracrustais relacionadas a uma cadeia de ilhas vulcânicas resultantes do 
consumo de uma placa oceânica durante o Riaciano (2,24-2,15 Ga) e granitos resultantes de uma colisão dessa cadeia de ilhas contra um continente 
há 2,1 Ga. Depois de aproximadamente um bilhão de anos se depositaram sedimentos na borda sul do cráton, uma margem continental passiva16.  
Todo esse conjunto de rochas do embasamento e da bacia sofreu metamorfismo e deformação há cerca de 600 Ma durante o Ciclo Brasiliano17 e 
se estruturou segundo uma faixa de direção NW-SE, o Cinturão Gurupi. Localmente, ocorreu formação de rochas ígneas durante este evento, uma 
intrusão alcalina de nefelina sienito18 de 732 Ma e uma intrusão granítica de 549 Ma. Por volta de 500 Ma se depositaram sedimentos continentais 

que marcam a etapa final deste ciclo.  Tanto o cinturão quanto o cráton hospedam depósitos filoneanos de ouro. 

Na borda leste do Cráton Amazônico também se depositou há cerca de 800 Ma sedimentos de margem passiva, acompanhados de vulcanismo 

contemporâneo e tardio. Também ocorrem rochas máficas e ultramáficas que representam remanescentes de uma crosta oceânica. O conjunto foi 

metamorfisado em condições de baixo a médio grau durante o Ciclo Brasiliano e estruturado em uma faixa orogênica de direção N-S, o Cinturão 

Araguaia, que foi empurrada e cavalgou sobre o cráton. Neste cinturão tem depósito de cromo e níquel associados aos corpos máfico-ultramáficos e 

depósitos de cobre, chumbo e zinco associados às rochas supracrustais que também hospedam jazimentos de opala, ametista, mármore e calcário.      

12  Corpos intrusivos rasos, em geral posicionados a < 1 km de profundidade.
13  Rochas formadas a partir de magma  originado do manto profundo (> 3200 km de profundidade) enriquecidos em fluídos carbônicos (CO2) e diversos elementos raros, dito manto metassomatizado. 
14  Faixas de espessura centimétrica a quilométricas de falhas e outras estruturas de movimento lateral nas rochas que são geradas a diferentes profundidades, temperaturas e quantidade de fluidos. Em condições de 

temperaturas altas (>300ºC) e profundidades  >3km que confere certa plasticidade à rocha  resultam de deformação dúctil, caso contrário quando só quebra a rocha resultam de deformação rúptil.      
15  Alteração da rocha encaixante da mineralização com geração de novos minerais e concentração de minério pelos fluídos (ex. H2O e CO2) do final da cristalização da rocha ígnea ou de fontes externas.  
16  Borda continental com domínio de tectônica distensiva que evolui para formação de oceanos (ex. costa atlântica da América do Sul) 
17  Conjunto de orogêneses que afetaram e geraram rochas na Plataforma Sul-americana entre 750-500 Ma.
18  Rocha plutônica com feldspatóide (F), nefelina, e sem quartzo modal, usa-se a classificação APF da IUGS

ZEE Volume 2.indd   325 06/12/2010   18:04:31



326 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 2

GEOLOGIA DAS BACIAS SEDIMENTARES FANEROZÓICAS

No Pará ocorrem bacias que tiveram o início de sua formação no Paleozóico e no Mesozóico19, e a maioria delas se estende aos estados 

vizinhos. A Bacia do Amazonas é a maior, sua calha está orientada segundo ENE-WSW, mais a sudoeste ocorre a Bacia do Alto Tapajós, com sua 

calha orientada segundo ESE-WNW. Ocorrem apenas segmentos da borda oeste da Bacia do Parnaíba que nos apresenta um forte controle por 

falhas N-S e a calha orientada segundo NE-SW no Maranhão e Piauí. Localmente, ocorrem remanescentes de riftes20 continentais e rochas ígneas 

básicas de 510 Ma que marcam a fase mais precoce de formação dessas bacias paleozóicas. Na primeira metade do Paleozóico elas se tornaram 

grandes bacias (sinéclises) formadas por sedimentos clásticos e químicos que se depositaram no interior do continente durante invasões marinhas 

(transgressões) e recuos (regressões) que estenderam até o final do Paleozóico. Na metade do Mesozóico sofreram esforços tectônicos resultantes da 

abertura do Oceano Atlântico que foi acompanhado por diversos eventos magmáticos de natureza básica21. Nas bacias do Amazonas e Alto Tapajós 

estes eventos do final do Triássico e início do Jurássico (210-180 Ma) e do início do Cretáceo (140-130 Ma) são marcados por soleiras e diques 

de diabásio cristalizados a partir de magmas originados pela fusão de manto sob uma crosta continental (litosférico), mas no interior da Bacia 

do Parnaíba ocorrem também como grandes derrames de basaltos. Pontualmente, ocorrem pequenas intrusões de kimbelitos que se formaram a 

partir de magma do manto profundo (astenosférico) metassomátizado e que são potenciais hospedeiros de diamante. A sedimentação durante o 

Mesozóico foi mais expressiva na Bacia do Parnaíba, no final dessa era e início do Cenozóico ocorreu uma ampla sedimentação continental fluvial. 

Nas bacias paleozóicas os jazimentos de fósforo estão associados a uma sedimentação marinha do final do Devoniano (~ 370 Ma), enquanto os de 

sal e calcário estão relacionados às formações do final do Paleozóico (ex. calcário da Formação Itaituba na Bacia do Amazonas – final do Carbonífero 

– Pensilvaniano ~ 300 Ma).  A maioria dessas bacias apresenta só pequenas ocorrências e vestígios de petróleo e gás.

As bacias formadas no Mesozóico se concentram no nordeste do Pará, são as bacias do Marajó, Grajaú e Bragança-Viseu, esta última não 

aflora e a maioria delas em grande parte recoberta pelos sedimentos e coberturas intempéricas (ex. lateritas) das plataformas continentais do Pará 

e Bragantina. As formações mesozóicas representam sedimentos clásticos e químicos depositados em ambientes transicionais entre o marinho e 

continental durante e depois implantação de riftes costeiros durante o Cretáceo (145-65 Ma). Estas bacias foram controladas por falhas de direção 

NW-SE que infletiram para NE-SW na Bacia do Marajó. Antigos altos estruturais foram reativados e grabens22 se instalaram em uma margem 

continental passiva formada durante abertura do Oceano Atlântico.  Sobre as bacias mesozóicas aflorantes do nordeste do Pará se formou um perfil 

de alteração intempérica residual, durante primeira metade do Cenozóico (55-25 Ma), que resultou em expressivos depósitos de caulim e bauxita23, 

como os da região de Paragominas. Localmente este evento intempérico residual gerou depósitos fosfatos aluminosos sobre rochas pré-cambrinas da 

região do Gurupi.  Neste período se depositaram sedimentos de plataforma contintental que formaram depósitos de calcário da região Bragantina. 

Nas bacias submersas da Plataforma Pará, próximo ao sopé da plataforma continental as formações mesozóicas contém depósitos de petróleo. No 

oeste do Pará também se desenvolveram platôs residuais com depósitos de bauxita sobre as rochas mesozóicas da Bacia do Amazonas nas regiões 

de Oriximiná e Juruti.

Na segunda metade do Cenozóico (< 20 Ma) ocorreu um segundo evento de intensa alteração intempérica que formou crostas residuais 

ricas em ferro oxidado (lateritas) e espessos horizontes argilosos. Sobre essas coberturas intempéricas se depositaram sedimentos de rios (aluviões) 

e do litoral marinho. Grande parte desse material dos aluviões (ex. argila, areia e cascalho) e coberturas residuais (ex. laterita) são utilizados na 

construção civil. 

19  Principais divisões do Fanerozóico: Paleozóico (542-251 Ma); Mesozóico (251-65 Ma) e Cenozóico (65 Ma -recente).
20  Estruturas controladas por falhas deslocamento vertical que infletem para subhorizontal, em cujos blocos abatidos formam depressões favoráveis a deposição de sedimentos e derrames de lavas. Podem se implantar no 

interior continente ou na costa litorânea.
21  Magmas com 52-45% de SiO2, ricos em ferro, magnésio, titânio e cálcio, que cristaliza como rochas máficas plutônicas e subvulcânicas (gabros e diabásios) e vulcânicas (basalots).
22  Estruturas de relevo positivo (altos / horts) e negativo (fossas / grabens) realcionadas aos riftes costeiros e continentais.
23  Caulim é um minério composto de argila branca e outros silicatos amplamente usado na industria química e bauxita é o minério de alumínio.
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