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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
7.1. Considerações Gerais
Os estudos para a realização do diagnóstico socioambiental referente ao
aproveitamento hidrelétrico de São Luiz do Tapajós foram desenvolvidos em
observância ao Termo de Referência do IBAMA, e consideraram: Estudo de
Abrangência Regional – EAR, visando agregar ao estudo de impacto ambiental a
caracterização regional da bacia hidrográfica do rio Tapajós. A Área de Influência
Indireta (AII) inserida nos municípios de Itaituba e Trairão região essa que entre suas
principais características está a presença de unidades de conservação e outras áreas
protegidas e a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA)
pelo futuro reservatório.
Os estudos referentes ao Diagnóstico da Componente Indígena estão contemplados
em documento específico e apresentados no Volume 22 - Anexos Gerais – Estudo
da Componente Indígena (ECI).
7.2 Estudos de Abrangência Regional
Apresentação
Requisitos do TR IBAMA
O Termo de Referência do IBAMA para o EIA/RIMA do empreendimento assim
requisita os Estudos de Abrangência Regional – EAR:
“50.
Os Estudos de Abrangência Regional objetivam agregar ao EIA a
caracterização regional do local (bacia hidrográfica) onde se pretende instalar o
empreendimento.
51. Considerar inicialmente como área de abrangência, a bacia hidrográfica do rio
Tapajós, mas também incorporar outros recortes geográficos, com vistas a contemplar
aspectos socioeconômicos, tais como: rodovias, pólos municipais, terras
especialmente protegidas, macro-regiões administrativa do Estado do Pará, entre
outros.
52. Os levantamentos para esses Estudos poderão ser realizados a partir de dados
secundários, complementados com dados primários gerados na elaboração do
diagnóstico para as áreas de influência direta e indireta deste EIA.
53. Apresentar Estudo de Cumulatividade e Sinergia da Bacia do rio Tapajós, com
base no Estudo de Inventário da Bacia, com vistas a avaliar os efeitos de
cumulatividade e sinergia decorrente da implantação das hidrelétricas previstas na
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bacia hidrográfica dos rios Tapajós e Jamanxim. Este estudo deverá abordar as
implicações para os componentes do meio físico, biótico e socioeconômico e
contemplar estudos relativos à: recursos pesqueiros, migração de ictiofauna e deriva
de ictioplâncton; hidrossedimentologia; navegação; fragmentação da vegetação; perda
de hábitat para espécies; fluxo migratório de população humana; sobrecarga sobre a
infraestrutura (educação, saúde e segurança), dentre outros que julgar pertinente. O
estudo também deverá abordar outras atividades que impliquem em uso de solo ou
água.”
O entendimento das características e os efeitos sinérgicos e cumulativos de diversos
empreendimentos na Bacia do Tapajós deve ser referenciado à luz de uma análise
mais ampla, contemplando, além dos empreendimentos hidrelétricos, os diversos
componentes socioambientais como as extensivas Unidades de Conservação, a
presença de população indígena, o extrativismo vegetal e minerário e outros. Esta
referência mais ampla pode ser encontrada na Avaliação Ambiental Integrada – AAI.
Avaliação Ambiental Integrada
O Grupo de Estudos Tapajós promoveu o desenvolvimento da AAI e tornou pública
esta avaliação, estando disponível no site www.eletrobras.com. No presente EIA, este
documento encontra-se no Anexo 7.2/01 (Volume 21 - Anexos Gerais).
Empreendimentos Hidrelétricos na Bacia do Tapajós
De acordo com o Capítulo 3 – Caracterização do Empreendimento, o conjunto de
empreendimentos hidrelétricos previstos para a Bacia do Tapajós é assim constituído
no Quadro 7.2/01 apresenta a Divisão de Queda Selecionada dos rios Tapajós e
Jamanxim, nas Figuras 7.2/01 e 7.2/02 a Divisão de Queda no rio Tapajós e rio
Jamanxim, respectivamente.
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Quadro 7.2 / 1 - Divisão de Queda Selecionada dos Rios Tapajós e Jamanxim.

Tapajós

Jamanxim

TPJ-325
TPJ-445
TPJ-685
JMX-043
JMX-166 [J]
JMX-212
JMX-257

São Luiz do Tapajós
Jatobá
Chacorão
Cachoeira do Caí
Jamanxim
Cachoeira dos Patos
Jardim do Ouro

PORTO
JACAREACANGA

TPJ 685
N.A. 96,00
100

80

TPJ 445(M)
N.A. 66,00
N.A. 50,00

60

Potência
(MW)
6.133
2.338
3.336
802
881
528
227

TPJ 325

40

ITAITUBA

COTA (m)

Níveis d’Água
Montante Jusante
50,0
14,1
66,0
50,0
96,0
70,4
85,0
50,4
143,0
85,4
176,0
143,0
190,0
176,0

Aproveitamento
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Figura 7.2/1 – Divisão de Queda no Rio Tapajós.
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Figura 7.2/2 – Divisão de Queda no Rio Jamanxim.
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Sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Tapajós e a Área sob Influência do
Empreendimento
A bacia hidrográfica do rio Tapajós, em sua forma mais ampla, está compreendida
entre os paralelos 02º e 15º de latitude sul e os meridianos 54º e 60º de longitude
oeste, sendo parte integrante da Região Norte e Centro-Oeste do território nacional.
Sua superfície recobre uma área de aproximadamente 493.000 km² distribuída entre
os Estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas e Rondônia.
A bacia apresenta uma forma alongada, com sentido sul-norte, tendo como principais
formadores os rios Juruena e Teles Pires que, após se juntarem, próximo ao paralelo
7º 30’ de latitude sul, passa a se denominar rio Tapajós.
A área objeto do presente Estudo de Abrangência Regional compreende o trecho da
bacia desde a confluência dos principais formadores do rio Tapajós até sua foz no rio
Amazonas, junto à cidade de Santarém, percorrendo uma extensão de 825 km².
Também neste trecho a bacia apresenta forma alongada, no sentido sul-norte, estando
quase integralmente inserida na porção ocidental do estado do Pará, próxima ao limite
com o estado do Amazonas.
A Figura 7.2/01 apresenta o Mapa da localização da bacia do rio Tapajós.
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Figura 7.2/01 – Mapa de Localização da Bacia do Tapajós
FONTE: Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Tapajós, 2013.

A porção da bacia sob influência do empreendimento AHE São Luiz do Tapajós
apresenta características físicas, bióticas e socioeconômicas importantes, conforme a
seguir.
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7.2.1. Meio Físico
7.2.1.1. Geologia
Do ponto de vista geológico, a bacia hidrográfica do rio Tapajós situa-se sob a
influência de duas grandes unidades: inicia-se ao sul, no setor Tapajós da Província
Tapajós-Parima, passando ao norte para os domínios da Bacia Sedimentar do
Amazonas. O limite entre essas duas grandes unidades encontra-se posicionado a
jusante da Corredeira de São Luiz do Tapajós, formada por uma sequência de várias
corredeiras, próximo às vilas Pimental e São Luiz do Tapajós (Fotos 7.2.1.1/01 a
7.2.1.1/03).

Foto 7.2.1.1/01 – BR-230 (Itaituba – Jacareacanga) – km 63 – Base Uruá – Mirante do
IBAMA – Vista de lineamentos E-W na calha do rio Tapajós (Corredeiras de São Luiz
do Tapajós).
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Foto 7.2.1.1/02 – Proximidades das Corredeiras de São Luiz do Tapajós.

Foto 7.2.1.1/03 – Vista geral da porção de jusante das corredeiras de São Luiz do
Tapajós.

O setor Tapajós é formado por diversas litologias de idade predominantemente
Proterozoica, apresentadas a seguir por ordem de idade decrescente:
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Grupo Jacareacanga – unidade metavulcanossedimentar, formada por
micaxistos, quartzitos, filitos, metacherts, metaultramafitos, anfibolitos e xistos
máficos e ultramáficos.



Complexo Cuiú-Cuiú – gnaisses tonalíticos e granodioríticos, gnaisses com
duas micas, leucogranitos, anfibolitos.



Formação Vila Riozinho – andesitos, traquiandesitos, traquitos e riolitos.



Formação Novo Progresso – conglomerados, arenitos, arcóseos, argilitos e
vulcanoclastitos.



Suíte Creporizão – monzogranitos, sienogranitos, granodioritos, tonalitos e
monzodioritos.



Suíte Tropas – tonalitos, dioritos, granodioritos e monzogranitos.



Suíte Intrusiva Parauari – granodioritos, monzogranitos, sienogranitos e
subordinados tonalitos, quartzo monzonitos e dioritos. É a unidade com maior
expressão areal na porção sul da bacia. Contém depósitos auríferos.



Grupo Iriri – andesitos, traquiandesitos, latitos, ignimbritos, vulcanoclastitos,
riolitos e dacitos. Divide-se em Formação Salustiano, com predomínio de
rochas vulcânicas félsicas (riolitos, riodacitos e dacitos, pórfiros e porfiríticos) e
Formação Aruri, constituída por ignimbritos, brechas vulcânicas, tufos félsicos,
conglomerados, arenitos e siltitos vulcânicos.



Suíte Intrusiva Ingarana – gabros, microgabros, gabronoritos, leuconoritos,
diabásios e monzogabros. Individualizam-se alguns corpos, como o Anortosito
Jutaí, Gabro Serra Comprida, Gabro São Domingos, Quartzo Monzogabro
Igarapé Jenipapo, Gabro Bom Jardim e Olivina Gabro Rio Novo.



Suíte Intrusiva Maloquinha – sienogranitos e feldspato alcalino granitos
equigranulares e porfiríticos. Contém depósitos auríferos.



Granito Porquinho – biotita granitos, feldspato alcalino granitos, riebeckita
granitos e hastingsita granitos, podendo conter depósitos de cassiterita.



Granito Caroçal – sieno e monzogranitos e feldspato alcalino granitos.



Granito Pepita – feldspato alcalino granitos, geralmente equigranulares.
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Formação Buiuçu, composta por arenitos, conglomerados, siltitos, argilitos e
vulcanoclastitos.



Suíte Crepori – diabásios e gabros em diques e soleiras.



Suíte Cachoeira Seca – gabros, noritos, diabásios e troctolitos em diques e
soleiras.



Suíte Piranhas – diabásios em diques.

O setor Tapajós, majoritariamente representado por rochas ígneas e metamórficas,
apresenta estruturas predominantemente orientadas segundo a direção N40W, com
pequenos desvios. Correlaciona-se com o setor Parima, no norte de Roraima. Limitase ao sul com os sedimentos da bacia do Alto Tapajós, enquanto ao norte, suas
litologias são recobertas pelos sedimentos da bacia do Amazonas.
As litologias pertencentes à Bacia do Alto Tapajós são encontradas apenas no
extremo sul da área. A bacia é Intracratônica, de idade Paleozoica, e possui uma área
de 105.000 km², com o eixo maior segundo a direção NW-SE. Seu preenchimento
alcança mais de 1.700 m de espessura, recobrindo rochas proterozoicas dos domínios
Juruena e Tapajós. As unidades aflorantes são as seguintes:


Diabásio Cururu – diques e soleiras de diabásio.



Formação Igarapé Pixuna – quartzo arenitos e ritmitos. Ambiente flúvio-deltaico
com domínio de maré.



Formação Capoeiras
avermelhados.



Formação São Manoel – arenitos, siltitos argilosos e calculitos. Ambiente
marinho raso.



Formação Borrachudo – arenitos com níveis carbonosos e intercalações de
siltitos. Ambiente marinho raso com influência fluvial.

–

arenitos

intercalados

com

siltitos

e

argilitos

A Bacia do Amazonas constitui uma extensa área sedimentar, denominada sinéclise,
apresentando uma região deprimida em meio à plataforma sul-americana, produzida
por lenta subsidência ao longo de vários períodos geológicos. Ocupa cerca de
500.000 km² e contém espessos pacotes de camadas de idade paleozoica, podendo
atingir 5.000 metros de espessura no seu depocentro. A configuração regional do
Cráton Amazônico subjacente controlou a história deposicional da bacia, definindo
altos estruturais alinhados às principais estruturas.
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Estratigraficamente, a bacia do Amazonas apresenta três diferentes sequências
paleozoicas, separadas entre si por discordâncias ligadas a movimentos orogênicos e
recobertas em boa parte por sedimentos mesozoicos. Estes sedimentos afloram em
uma faixa alongada na direção ENE-WSW, com largura média de 30 km, iniciando-se
a jusante do conjunto de corredeiras da Cachoeira São Luiz do Tapajós e encerrando
sua exposição entre as cidades de Itaituba e Aveiro.
A sequência mais antiga (Ordoviciano-Devoniano) é representada pelo Grupo
Trombetas, dividido da seguinte forma: Formação Autás-Mirim, composta por arenitos
e folhelhos depositados em águas marinhas rasas; Formação Nhamundá, constituída
por arenitos marinhos rasos e depósitos glaciogênicos; Formação Pitinga, folhelhos e
diamictitos depositados em contexto glaciomarinho; Formação Manacapuru, arenitos e
pelitos depositados em condições marinhas rasas a litorâneas; e Formação Jatapu,
constituída por arenitos finos, folhelhos e siltitos em ambiente fluvio-deltaico.
A segunda sequência tem idade entre o Devoniano e o Carbonífero, englobando as
unidades: Grupo Urupadi, constituído pela Formação Maecuru (Foto 7.2.1.1/09)
(depósitos arenosos e pelitos em condições continentais/deltaicas a plataformais) e
pela Formação Ererê (arenitos, folhelhos e siltitos, de origem deposicional deltaica a
nerítica); Grupo Curuá, composto pela Formação Barreirinhas (folhelhos cinza-escuros
a pretos), Formação Cuiriri (diamictitos associados a folhelhos), Formação Oriximiná
(ambiente fluvial) e Formação Faro, que marca a implantação de um sistema
fluviodeltaico, retrabalhado por tempestades.
A sequência mais recente, de idade entre o Neocarbonífero e o Neopermiano,
compõe-se dos sedimentos do Grupo Tapajós. Inicia-se com a deposição de arenitos
eólicos da Formação Monte Alegre, recobertos por carbonatos e evaporitos
associados respectivamente às Formações Itaituba (Foto 7.2.1.1/10 e Foto 7.2.1.1/11)
e Nova Olinda. O fechamento do ciclo deposicional é marcado pela Formação Andirá,
com red beds continentais, indicando uma restrição da bacia devida a efeitos de
orogenia.
Seguindo-se a estas sequências paleozoicas, observa-se uma nova sequência
deposicional, de idade Cretácica a Cenozóica, com destaque na região estudada para
a Formação Alter do Chão (Foto 7.2.1.1/12), aflorante desde as proximidades de
Itaituba, até a foz do rio Tapajós. São arenitos grossos, variegados, arenitos e
conglomerados de fácies de planície e leques aluviais. A jusante de Aveiro, junto ao
vale do rio Tapajós, observam-se ainda manchas de coberturas superficiais residuais e
concrecionárias, formando lateritas caracteristicamente endurecidas. Finalmente, onde
as condições locais mostram-se favoráveis, ocorrem depósitos aluvionares recentes,
constituídos por pelitos, areias e cascalhos. Geralmente, os depósitos flúvioaluvionares mostram dimensões mais representativas apenas no âmbito do domínio
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sedimentar, exceto junto à foz do rio Jamanxim, onde o provável represamento de
suas águas pelo Tapajós possibilitou o desenvolvimento de uma planície mais
expressiva.
Os solos mostram boa correlação com as litologias subjacentes, com os Neossolos
restritos ao extremo sul da Bacia do Tapajós, junto à Serra do Cachimbo. A maior
parte da superfície da Bacia é coberta por Argissolos Vermelho-Amarelos, com uma
concentração de ocorrências de Latossolos Amarelos e Vermelho-Amarelos no
entorno das margens do rio Tapajós e também sobre toda a faixa de ocorrência da
Formação Alter do Chão, já no seu baixo curso.
O Mapa Geológico (Anexo 7.2/01 - Volume 21 - Anexos Gerais) mostra a situação
da Bacia do Tapajós em relação às litologias acima descritas.

Foto 7.2.1.1/4 – Final do travessão na localidade de Jutaí – Aspecto de planície
aluvial na região de Jutaí e pequeno terraço, em segundo plano.
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Foto 7.2.1.1/5 – Localidade de Jatobá, a montante de Jutaí (ME) – Aspecto de
pequena planície aluvial.

Foto 7.2.1.1/6 – Rio Tapajós (ME) – Vista da Comunidade Tapajós assentada em
pequeno terraço aluvial.
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Foto 7.2.1.1/7 – Rio Tapajós – residência na margem direita. Notar o desenvolvimento
de pequena planície de inundação em contraste com a vegetação de encosta. O
desenvolvimento de estreitas e curtas planícies de inundação não favorece a
implantação de aglomerados humanos de maior porte.

Foto 7.2.1.1/8 – Rio Tapajós, proximidades da fazenda Guabiroba – Observar nível de
terraço aluvionar em contraste com a vegetação de encosta, ao fundo.
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Foto 7.2.1.1/9 – Rio Tapajós (MD) – Lajinha – Aspectos do arenito da Formação
Maecuru.
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Fotos 7.2.1.1/10 e 7.2.1.1/11 – Rio Tapajós (ME) – Do Porto da Maloquinha até o
53º BIS ocorrem vários afloramentos de sedimentos da Bacia Sedimentar do
Amazonas com intercalações de lentes geralmente decimétricas de material
carbonático com pequenas cavidades submétricas (acompanhando ora o
acamamento horizontal, ora o fraturamento vertical).

Foto 7.2.1.1/12 – Rio Tapajós (MD), proximidades da Balsa – Escorregamentos em
sedimentos da Formação Alter do Chão.

VOLUME 3
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 15
Revisão: 0

Foto 7.2.1.1/13 – Rio Tapajós, proximidades da boca do Tapacurá – predomínio de
extensas praias e vegetação aluvial.

Foto 7.2.1.1/14 – Rio Tapajós, proximidades da boca do Tapacurá – predomínio de
extensas praias e vegetação aluvial.
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Foto 7.2.1.1/15 – Rio Tapajós (ME) – pequena planície aluvionar circundada por
relevo acidentado.

Foto 7.2.1.1/16 – Rio Tapajós (ME) – Praia do Sapo (maior praia de uso turístico de
Itaituba).
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7.2.1.2. Geomorfologia
A Bacia do rio Tapajós pode ser dividida em Unidades Geomorfológicas
caracterizadas pelo grau de semelhança do relevo, padrões morfométricos e de
geometria das encostas similares, assim como pela densidade de drenagem e
ocorrência de coberturas não consolidadas. As unidades encontradas, conforme
identificadas na Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Tapajós1 (ECOLOGY,
2013, Vol. 3.3, p. 85/405 ) são sucintamente apresentadas a seguir.


Planícies Fluviais – Áreas planas, resultantes de acumulação fluvial, sujeitas a
inundações periódicas, correspondendo às várzeas atuais. Ocorrem nos vales
dos principais cursos d’água, com preenchimento aluvial holocênico.



Depressão Interplanáltica Juruena-Teles Pires – de ocorrência restrita na bacia
ao extremo sul, junto ao ponto de formação do rio Tapajós. É dissecada pelo
rio Cururu, com o relevo mostrando um aspecto tabular, reflexo dos arenitos e
quartzo-arenitos do subsolo.



Chapadas do Cachimbo – Com uma amplitude de 150 metros, é marcada por
relevo residual composto por arenitos e quartzo arenitos com estrutura
sedimentar plano paralela, que se reflete na topografia plana dos topos. Ocorre
apenas no sul da bacia do Tapajós.



Planalto do Tapajós – Esculpida predominantemente sobre o embasamento
cristalino, esta unidade geomorfológica é caracterizada pela presença de
colinas amplas de topo convexo de baixa/média amplitude, formando uma
extensa superfície tabular com fraca declividade, onde há também a presença
de formas colinosas e vertentes ravinadas. Ocorre em grande parte da região
sudoeste da bacia, chegando até as proximidades de Itaituba.



Depressão do Jamanxim-Xingu – “Conjunto de formas de relevo de topos
tabulares, conformando feições de rampas suavemente inclinadas e lombas
esculpidas em coberturas sedimentares, denotando eventual controle estrutural
e colinas de topo arredondado esculpido sobre o embasamento cristalino”
(ECOLOGY, op. cit.). Tem ampla distribuição pela porção sudeste e central da
bacia.



Planaltos Residuais do Sul do Pará – “Conjunto de formas de relevo de topos
convexos, em geral esculpidas em rochas cristalinas e, eventualmente,

1
ECOLOGY Brasil. Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Tapajós. [Rio de Janeiro]: Grupo de
Estudos Tapajós, novembro de 2013.
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também em sedimentos, às vezes denotando controle estrutural” (ibid.).
Aparecem como manchas, em meio à Depressão do Jamanxim-Xingu.


Planalto do Crepori – Com uma amplitude de relevo média de 80 metros, esta
unidade é marcada pela presença de colinas de topo convexo, aguçado e
tabulares esculpidos sobre Diabásio Crepori, Formação Buiuçu e granitos da
Suíte intrusiva Maloquinha (ibid). Acompanha o baixo curso do rio Crepori,
ocorrendo ainda a jusante em pequena área na margem esquerda do Tapajós.



Planalto Meridional da Bacia Sedimentar do Amazonas – Caracterizada pelo
conjunto de formas de relevo de topos convexos, esculpido
predominantemente em rochas sedimentares, e ocasionalmente também sobre
rochas cristalinas. Os fortes lineamentos existentes entre os depósitos
sedimentares denotam um controle estrutural do relevo. Forma uma faixa
relativamente estreita no centro norte da bacia, com orientação aproximada EW.



Planalto do Tapajós – Xingu – Composto por um relevo residual tabular
trabalhado sobre os arenitos da Formação Alter do Chão, marca a transição
entre o planalto dissecado do Tapajós e os patamares escalonados existentes
antes da foz do rio Tapajós no Amazonas. Domina boa parte da região
setentrional da bacia, dando lugar a noroeste para os Patamares do Tapajós.



Patamares do Tapajós – Esta unidade é marcada pela forma de dissecação em
interflúvios tabulares, influenciada pela disposição plano-paralela dos arenitos
(ibid.) do substrato geológico, composto pela Formação Alter do Chão.
Ocorrem nas duas margens do Tapajós, a jusante de Aveiro.

A relação entre os limites da Bacia do Tapajós e as unidades geomorfológicas pode
ser visualizada no Mapa Geomorfológico (Anexo 7.2/01 - Volume 21 - Anexos
Gerais)
7.2.1.3. Recursos Hídricos
O rio Tapajós tem 90% de sua vazão originada pelos seus dois formadores, os rios
Juruena e Teles Pires. Em relação aos afluentes, a bacia apresenta uma conformação
assimétrica, com tributários de maior porte afluindo pela sua margem direita. Destes
tributários, destacam-se o rio Jamanxim, com uma bacia de 58.633 km2, e o rio
Arapiuns, que constitui o maior afluente pela margem esquerda do Tapajós, já próximo
de sua foz no rio Amazonas.
De modo geral, a bacia apresenta boa parte de sua superfície recoberta pela floresta
ombrófila densa que, aliada aos altos índices de precipitação, favorecem a existência
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de uma densa rede de drenagem. Tais fatores condicionam um balanço hídrico muito
positivo, com elevados deflúvios específicos.
O alto curso do rio Tapajós, desenvolvido sobre rochas ígneo-metamórficas, mostra
reduzidos depósitos aluviais e terraços, exposição de afloramentos rochosos com
trechos de corredeiras e um regime de águas rápidas, de caráter erosivo.
No trecho denominado “Cachoeira de São Luiz do Tapajós”, o substrato predominante
é formado por rochas vulcânicas, com depósitos aluviais restritos e predomínio de
corredeiras.
Em alguns trechos, como entre as localidades de Machado e Jatobá, Vila Tapajós e rio
São João e entre Boa Fé e Vila São Luiz do Tapajós, ocorre uma maior concentração
de corredeiras. A presença de afloramentos rochosos é mais comum, dificultando a
navegação, enquanto os depósitos arenosos são pouco significativos. Em outros
trechos, como a montante de Machado, entre Jatobá e Vila Tapajós e entre o rio São
João e Boa Fé, os depósitos aluviais atuais são mais comuns, com pequena
exposição de rochas aflorantes. São nesses últimos intervalos onde atualmente se
concentram as explorações auríferas da região do entorno do AHE São Luiz do
Tapajós, com a utilização de balsas e dragas.
A calha do rio Tapajós, no trecho de influência do empreendimento, com direção
predominante NW-SE, se apresenta com um regime de águas rápidas
(predominantemente de caráter erosivo) que se reflete em uma morfologia com
predomínio de afloramentos rochosos irregulares (Foto 7.2.1.3/01) com reduzidos
depósitos aluviais (depósitos atuais e pequenos terraços) (Fotos 7.2.1.1/4, 5, 6, 7 e 8)
(Ilustração 7.2.1.3/01a, b e c – Principais Compartimentos da Calha do Rio Tapajós
no Âmbito da região).
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Foto 7.2.1.3/01 – Proximidades da localidade de Machado (ME) no rio Tapajós, com a
presença de muitos afloramentos de rochas graníticas na calha do rio.
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Mais a jusante, com o predomínio de rochas sedimentares, o rio Tapajós passa a
apresentar extensos depósitos aluviais (atuais e terraços), com significativa ocorrência
de depósitos de areia (praias), extensas ilhas alongadas e com águas mais calmas. É
característico o ambiente de acumulação de sedimentos, também favorecido pela
influência do remanso do Amazonas, que alcança até as proximidades da Vila São
Luiz do Tapajós.
A bacia do Tapajós pode ser subdividida nas seguintes sub-bacias: Alto Tapajós,
Jamanxim, Crepori e Baixo Tapajós, conforme se observa no Mapa de Sub-bacias
(Figura 7.2.1.3/01).
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Com área de drenagem de aproximadamente 48.000 km2, a sub-bacia do Alto
Tapajós tem como principais contribuintes os tributários da margem direita,
entre os quais os rios Curucu e das Tropas. A BR-230 (Transamazônica)
acompanha o rio Tapajós ao longo de sua margem esquerda, interceptando
igarapés de pequeno e médio porte até Itaituba, onde se nota devastação da
mata ciliar e consequente aumento dos processos erosivos marginais. Os
núcleos urbanos nessa sub-bacia são pouco expressivos, merecendo destaque
a sede municipal de Jacareacanga.
Apesar de drenar extensas áreas legalmente protegidas, a sub-bacia do alto
curso do Tapajós sofre influência da qualidade das águas de seus principais
formadores – Juruena e Teles Pires. Até a década de 90, a sub-bacia do rio
Teles Pires, em Mato Grosso, foi palco de intensa atividade de garimpo de
ouro, gerando alterações na rede hídrica, aumento na quantidade de
sedimentos transportados e contaminação por mercúrio. A região do Juruena e
Teles Pires carrega ainda carga de poluentes gerada por atividades
agropecuárias, especialmente o cultivo de soja e a criação de bovinos e suínos.
A sub-bacia do rio Crepori, com área de drenagem aproximada de 13.399 km2,
tem como contribuintes principais o rio Marupá na margem esquerda, e os rios
Creporizinho e Piranhas na margem direita. Grande parte dessa sub-bacia é
ocupada por Unidades de Conservação, com destaque para o Parque Nacional
do Rio Novo, que abriga as nascentes dos rios Mapurá e Crepori, além da
Floresta Nacional Crepori e a APA do Tapajós. Contudo, apresenta a maior
concentração de garimpo da bacia do Tapajós. São computados nessa região
dezenas de pontos ativos e inativos de garimpo de ouro, em especial nos
trechos do alto e médio curso do Crepori, com acesso proporcionado pela
rodovia Transgarimpeira. Não são registrados núcleos urbanos de importância
nessa sub-bacia.
Por sua vez, a sub-bacia do rio Jamanxim compreende uma área de drenagem
de 58.633 km2, onde se destaca o rio Novo, principal afluente da margem
esquerda, além do rio Tucunaré. Essa área caracteriza-se também por conter
Unidades de Conservação. Ao sul dessa sub-bacia encontra-se a Serra do
Cachimbo e, logo acima, rumo ao norte, o Parque Nacional do Rio Novo
seguido pela Floresta Nacional do Jamanxim. A rodovia BR-163 acompanha a
margem direita do rio Jamanxim, passando por Novo Progresso, principal área
urbana da região, atravessando a seguir o Parque Nacional do Jamanxim na
porção mais setentrional desta sub-bacia.
Finalmente, a sub-bacia do Baixo Tapajós, definida aproximadamente a partir
do início dos afloramentos das rochas sedimentares da Bacia do Amazonas,
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compreende uma área de drenagem com cerca de 40.000 km2, tendo como
principal afluente o rio Arapiuns. Nesse trecho, o rio Tapajós apresenta-se
navegável, abrigando os portos de Itaituba e Santarém, esse último já próximo
a sua foz. O rio Arapiuns tem como principal contribuinte da margem esquerda
o rio Aruã que, por sua vez, recebe o rio Branco pela margem esquerda e os
rios Inhambu e Montani pela margem direita.
Em termos de ocupação, essa sub-bacia apresenta recortes espaciais bem
distintos. Ao sul, concentra ao longo das vias BR-230 e BR-163 inúmeros
assentamentos rurais nos municípios de Indaiatuba, Trairão e Rurópolis. Mais
ao norte, o rio Tapajós passa pelo município de Aveiro e a seguir Santarém,
onde o rio Arapiuns drena a reserva Extrativa Tapajós, que se apresenta como
a área de melhor qualidade ambiental de toda a bacia do Tapajós. Na margem
direita do Tapajós registra-se a Floresta Nacional Tapajós, onde há pequeno
grau de intervenção antrópica. Esse quadro altera-se no trecho final do seu
curso, onde está localizada a sede urbana de Santarém, principal polo
econômico regional. A jusante da cidade de Aveiro, o rio Tapajós apresenta
uma significativa “ria” com extensão superior a 150 km e largura que varia de
10 a 20 km.
A segmentação do rio Tapajós com características diferenciadas do ponto de
vista hidráulico-hidrológico tem relevante importância para o entendimento das
modelagens a serem elaboradas nos Estudos Ambientais do AHE São Luiz do
Tapajós, bem como para o entendimento dos aspectos referentes às zonas de
acumulação de sedimentos com a formação do futuro reservatório. No curso do
Tapajós que conforma a região e seu trecho de jusante, dois pontos são
significativos. O trecho das corredeiras entre as localidades de Pimental e São
Luiz do Tapajós, conhecida como a “Cachoeira de São Luiz do Tapajós” e o
trecho de início da chamada “ria” do Tapajós.
7.2.1.4. Recursos Minerais
A principal riqueza mineral da Bacia do Tapajós reside em suas reservas
auríferas, tanto como mineralização primária em rochas cristalinas quanto em
concentrações secundárias nos aluviões dos cursos d’água que drenam as
fontes primárias. O Cadastro Mineiro do Departamento Nacional de Produção
Mineral constata uma maioria absoluta de requerimentos de pesquisa mineral e
de licenciamento para a substância Ouro, especialmente na assim denominada
Província Mineral (ou Aurífera) do Tapajós. Algumas áreas para pesquisa de
outros bens minerais, como diamante, cassiterita, minério de cobre e de
alumínio, também foram requeridas, mas em número significativamente menor.
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Essa área foi intensamente explorada com equipamentos e mecanismos
rudimentares por garimpos de ouro nas décadas de 1980/90, sendo ainda hoje
objeto de exploração por balsas e dragas. Esses garimpos ocorrem no leito do
rio Tapajós até a confluência do Jamanxim, no próprio rio Jamanxim e em
drenagens menores como o rio Ratão, Igarapé Botica, Igarapé do Banheiro ou
Farmácia e Igarapé da Lajinha. Ainda merece destaque o Garimpo Chapéu de
Sol, no rio São João, com exploração de diamante e ouro.
No trecho de domínio das rochas sedimentares, registra-se também a
exploração de calcário (Formação Itaituba) e pequenas lavras de materiais de
construção (cascalhos, areias, argilas) nas proximidades de Itaituba.
As Fotos 7.2.1.4/01 a 7.2.1.4/14 ilustram os principais aspectos relacionados
com os recursos minerais da região de domínio das rochas do embasamento
cristalino.

Foto 7.2.1.4/01 – Rio do Rato – Draga do Marabá, de explotação de
ouro. Ao fundo, notar desmatamento para ampliação da área de
pesquisa.

VOLUME 3
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 29
Revisão: 0

Foto 7.2.1.4/02 – Rio do Rato – Balsa de explotação de ouro –
boca do Igarapé do Lontra.

Foto 7.2.1.4/03 – Rio do Rato – Área explorada com PC. Notar
mangueiras das “bombas” com captação diretamente no rio para lavagem
do cascalho aurífero. Verificar que o material lavado e retornado
diretamente para a calha principal.
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Foto 7.2.1.4/04 – Rio do Rato – vista frontal da Balsa do Garimpo do Silva
mostrando integralmente a lança de penetração.

Foto 7.2.1.4/05 – Rio do Rato – Garimpo do Oliveira/Zé Baiano explorado por PC, com
abertura de cavas (método “Tatuzão”), onde a cobertura de estéril é removida (ao redor
de 5 a 7m) para aproveitamento do nível basal de cascalho aurífero. No detalhe
aspecto da bomba de sucção do cascalho a ser encaminhado para a caixa de
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concentração.

Foto 7.2.1.4/06 – Rio do Rato – Local de exploração com PC e aspecto
geral do acampamento dos garimpeiros. Em primeiro plano tanques e
galões para transporte de combustível.

Foto 7.2.1.4/07 – Igarapé São João – Garimpo de Diamante Chapéu de Sol. O nível de
cascalho basal (portador de ouro e diamante) é então recolhido em concentradores e
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lavado para a recuperação de diamante e ouro. Notar planta de concentração de
diamante e ouro e PC em área totalmente degradada da calha do rio São João.

Foto 7.2.1.4/08 – Proximidades de Machado (montante) – Aspecto geral
de Draga Escarificante.

Foto 7.2.1.4/09 – Rio Tapajós (MD) – concentração de depósitos de areia
/cascalho e muitos fragmentos de rocha, removidos pelo garimpo,
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localmente conhecido como “arroto de garimpo.

Foto 7.2.1/10 – Rio Tapajós – no dia 27/10/2012 foram fotografadas 19
dragas de exploração de ouro distribuídas ao longo desse trecho. – conjunto
de dragas de exploração de ouro.

Foto 7.2.1.4/11 – Pepita de ouro do Rio do Rato com incrustações de quartzo (29
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g).

Foto 7.2.1.4/12 – Pepita de ouro do rio do Rato (3 g).

Foto 7.2.1.4/13 – Igarapé São João – Garimpo de Diamante Chapéu de Sol. Aspectos
dos diamantes recolhidos de praça de exploração. Notar que são predominantemente
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de coloração esverdeada (verde escuro, verde claro, incolor, amarelado), e alguns com
dimensões de até quase 1 cm.

Foto 7.2.1.4/14 – Diamantes do igarapé São João – Garimpo Chapéu de Sol
(diamantes incolor, verde, azul e amarelo) (1 ct).

7.2.1.5. Hidrogeologia
Os aspectos hidrogeológicos regionais têm uma relação direta com o substrato
geológico, configurando-se uma província com predomínio das rochas do
embasamento cristalino, ao sul, enquanto a porção norte da Bacia é dominada
por rochas sedimentares.
No aquífero composto pelas rochas do embasamento cristalino, as águas
subterrâneas circulam por descontinuidades rúpteis da rocha (fraturas e falhas
abertas). Esta unidade é de caráter livre a semi-livre, heterogêneo e
anisotrópico. Seu caráter heterogêneo reflete-se nos valores de
transmissividade, bastante variáveis e também nas vazões, que mostram
grandes diferenças de poço para poço. A potencialidade é geralmente baixa.
Já no domínio das rochas sedimentares, o aquífero tem características de livre
a semi-confinado, com porosidade primária e alguma heterogeneidade, pela
variação dos sedimentos e pela sua disposição geométrica. Intercalações de
camadas com faciologias diferenciadas e a presença de corpos lenticulares de
calcário (Formação Itaituba), propiciam uma maior variabilidade nos aquíferos
subterrâneos, com o predomínio do tipo granular, localmente podendo ser
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cárstico e até mesmo sofrer a influência de estruturas rúpteis (fraturado). As
Formações Alter do Chão e Maecuru constituem os aquíferos com melhor
potencial, não se descartando a utilização das Formações Nova Olinda e
Monte Alegre.
Ao redor do futuro reservatório, junto às pequenas comunidades e nas áreas
de garimpos, não existem captações de água com a utilização de poços
tubulares profundos; geralmente se utilizando poços rasos, tipo cacimbas, em
pequenos terraços ou no manto superficial de alteração. (Fotos 7.2.1.5/01 e
02)

Foto 7.2.1.5/01 – Rio do Rato – Localidade João Leite – Aspecto geral de
poço tipo cacimba na residência do Sr. Cláudio da Silva Lopes.
Profundidade de 7 m.
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Foto 7.2.1.5/02 – Igarapé São João – Garimpo de Diamante Chapéu de Sol.
Aspecto de poço raso para abastecimento d’água da comunidade
garimpeira.

7.2.1.6. Paleontologia
O relato da presença de fósseis na região de Itaituba é conhecido na literatura
geológica desde as primeiras visitas dos chamados naturalistas pelo interior da
Amazônia, a partir da segunda metade do século 19.
A exposição de toda sequência estratigráfica das rochas paleozoicas no flanco
sul da Bacia Sedimentar do Amazonas junto à calha do rio Tapajós, desde os
afloramentos basais que ocorrem a jusante da “Cachoeira de São Luiz do
Tapajós” até o início dos afloramentos dos sedimentos terciários da Formação
Alter do Chão, constitui a faixa com maior potencial fossilífero dessa região.
Entre as possibilidades de ocorrência de sítios paleontológicos, especial
importância é conferida à presença de Conodontes, fósseis guias do
Paleozoico e importante ferramenta para a bioestratigrafia e paleoecologia. Na
Bacia do Amazonas, os conodontes vêm sendo estudados em carbonatos
marinhos em regiões onde se encontram rochas correspondentes às
formações Monte Alegre, Itaituba e Nova Olinda.
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Outro estudo relevante é a identificação de associações palinológicas que
possibilitam a elaboração de um zoneamento bioestratigráfico local e
consequentes correlações estratigráficas entre sondagens e sedimentos de
idades coevas aflorantes na região. As associações palinológicas são
extremamente ricas e variadas, com representantes de protosalvínias,
tasmanitídeos, quitinozoários, acritarcos e graptozoários.
Representando a extinta megafauna sulamericana, o destaque é a preguiça
terrícola Eremotherium laurillardi, identificada em material coletado no
município de Itaituba. (Fotos 7.2.1.6/01 e 02) Ossadas de mastodontes
também foram registradas nos arredores de Itaituba.
Já no domínio das rochas cristalinas, dada sua constituição
predominantemente ígneo-metamórfica de alto grau, não existe potencial para
a ocorrência de material paleontológico.
Também não há registro de ocorrências paleontológicas nos depósitos flúvioaluvionares recentes que acompanham a calha do rio Tapajós, recobrindo tanto
as rochas sedimentares fanerozoicas, quanto as rochas do embasamento
cristalino.

Foto 7.2.1.6/01 – Fêmur de Preguiça gigante encontrado em Itaituba. Coleção do
Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).
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Foto 7.2.1.6/02 – Crânio de preguiça gigante (fêmea) e (filhote) encontrados em
Itaituba. Coleção do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).

7.2.1.7. Espeleologia
Na Bacia do Tapajós, o potencial para ocorrência de grutas restringe-se à faixa
de ocorrência das rochas areníticas da Caverna do Paraíso Formação Maecuru
e dos carbonatos da Formação Itaituba, embora a quase totalidade dos
registros conhecidos esteja restrita à primeira litologia, constituindo feições
pseudocársticas, com os processos erosivos mecânicos sendo responsáveis
pela formação das cavidades. No restante da Bacia, tanto no domínio das
rochas do embasamento cristalino como na faixa recoberta pelos sedimentos
da Formação Alter do Chão, a possibilidade de existência destas feições é
muito baixa.
O registro de tais cavidades na borda sul da Bacia Sedimentar do Amazonas
iniciou-se na década de 1970. Estas feições ocorrem na borda da bacia
sedimentar, esculpidas em arenitos friáveis da Formação Maecuru com várias
entradas demonstrando feições escarpadas, pela ação da erosão resultante do
recuo paralelo das vertentes de cuesta. Uma exceção notável é a Caverna do
Paraíso, extensa cavidade formada em calcário e situada próxima à BR 230
(rodovia Transamazônica), no município de Aveiro. Nos arenitos, são relatadas
dezenas de cavidades, algumas com pinturas rupestres, compondo uma
“Província Espeleológica” Altamira - Itaituba, ao longo de uma faixa estreita de
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direção aproximada E-W, acompanhando a área de afloramento da Formação
Maecuru. Os sítios se localizam principalmente no município de Rurópolis,
distando cerca de 60 km em linha reta do vale do rio Tapajós.
7.2.2. Meio Biótico
A área objeto do Estudo de Abrangência Regional situa-se no domínio
Amazônico, com suas diferentes subformações (IBGE, 1992).
A Amazônia, considerada no passado como um grande
maciço florestal homogêneo constitui-se na realidade por um
vasto número de formações vegetais distintas, onde florestas
inundáveis de várzea, florestas de igapó, campinaranas,
savanas (cerrados) e até formações herbáceas próprias de
áreas campestres se entremeiam nas formações florestais de
terra firme, predominantes (ECOLOGY, 2013: vol. 3.3, p.
135/405).
Em relação à fauna terrestre e aquática, a heterogeneidade de ambientes
condiciona uma notável diversidade biológica, fazendo com que muitas
espécies possuam distribuição circunscrita na região, frequentemente restrita a
uma determinada tipologia vegetal ou delimitada pelos grandes rios.
Na área de estudo vale destacar a importância das atividades extrativistas,
sendo que, além do extrativismo mineral, predominante na formação atual da
base econômica da bacia, ocorrem ainda o madeireiro, o pesqueiro e o vegetal.
Este último detém menor magnitude e concentra-se no aproveitamento do açaí
e da castanha-do-pará, assim como das ervas medicinais.
A grande disponibilidade de recursos hídricos existentes na bacia oferece um
ambiente ideal para a atividade pesqueira, tanto comercial, quanto de
subsistência. A pesca dos ribeirinhos está voltada especialmente para o
abastecimento alimentar, enquanto a pesca nas proximidades dos centros
urbanos orienta-se essencialmente para a comercialização. Já a captura de
peixes ornamentais é uma atividade amplamente difundida em vários pontos da
bacia e constitui-se uma cadeia produtiva importante para a geração de
emprego e renda.
De modo geral, a bacia apresenta características bastante heterogêneas o que
condiciona uma elevada riqueza de ambientes e consequentemente de
espécies aquáticas e terrestres, sendo sua área bastante representativa de
toda a biodiversidade regional.
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7.2.2.1. Ecossistemas Terrestres
7.2.2.1.1. Vegetação
De acordo com as delimitações propostas pelo Projeto RADAMBRASIL (1983)
e pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE (2004) a região da área de estudo
insere-se no Domínio da Floresta Amazônica sendo representada pela Floresta
Ombrófila Densa (das Terras Baixas, Submontana e Aluvial), Floresta
Ombrófila Aberta (Submontana), Floresta Estacional Decidual (Submontana),
Vegetação Secundária (de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila
Aberta), Savana (Savana Parque), Contatos Savana/Floresta Ombrófila e
Savana/Floresta Estacional (Figura 7.2.2.1.1/01).
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Figura 7.2.2.1.1/01: Limite e principais fisionomias vegetais da área de estudo Bacia do Tapajós.
Fonte: Modificado do Mapa de vegetação IBGE (escala 1:5000.000), 2004.
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De acordo com Ab’Saber (1971) o Bioma Amazônico é definido como Domínio
Morfoclimático das Terras Baixas Equatoriais, que caracteriza-se, por
apresentar um amplo gradiente de tipos vegetacionais florestais e, não
florestais, em um padrão fitogeográfico intrincado ainda não completamente
decifrado.
A definição e delimitação de regiões fitogeográficas variam muito dependendo
dos critérios utilizados na sua elaboração. A maioria das propostas de
subdivisão fitogeográfica da Amazônia está baseada em informações da
distribuição geográfica de espécies (Daly & Prance, 1989; Oliveira, 1997),
entretanto Daly & Prance (1989), ressaltam a dificuldade na interpretação deste
tipo de distribuição devido às lacunas de informações representadas por
regiões ainda pouco conhecidas botanicamente.
Na classificação biogeográfica do Brasil proposta por Martius (1845 – 1906), a
Floresta Amazônica foi denominada de Nayades, que quer dizer quente e
úmida. Humboldt e Bonpland a chamaram de “Hylaea” (Veloso & Góes-Filho,
1982), enquanto Hueck (1972) a denominou Floresta Pluvial Tropical. Entre
vários botânicos e naturalistas que propuseram classificações fitogeográficas,
Rizzini (1997) a definiu como uma Província Amazônica, subdividida nas
Subprovíncias do Alto Rio Branco, do Jari-Trombetas, do Rio Negro e da
Planície Terciária.
Veloso e Góes-Filho (1982) propuseram um sistema de classificação
fisionomicoecológica da vegetação neotropical no qual foram incorporadas
informações fisionômicas (formas de vida, porte dos elementos lenhosos,
deciduidade, uniformidade do dossel), informações do meio abiótico (substrato,
regime pluviométrico, altitude) e o estágio sucessional das espécies vegetais
(pioneiro, clímax), como forma de classificar as vegetações naturais. Tais
autores propuseram o império florístico Neotropical com nove regiões florísticas
com um ou mais gêneros endêmicos em cada tipo de vegetação, sendo a
Floresta Amazônica considerada como região fitoecológica da Floresta
Ombrófila.
Apesar dos diversos sistemas de classificação para a Amazônia, nota-se que
ocorre grande semelhança entre as divisões fitogeográficas proposta pelos
diferentes autores, que verificaram uma grande diferenciação entre a região
Norte e Sul do divisor formado pelos rios Amazonas e Solimões e entre o Baixo
e Alto Amazonas, não importando os critérios utilizados para o estabelecimento
destas regiões como unidades fitogeográficas (Oliveira, 1997).
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A Amazônia brasileira é formada por 23 ecorregiões, que foram delimitadas
com base nos grandes rios, sendo a sazonalidade climática um fator importante
para explicar a diferença na diversidade de espécies vegetais (Oliveira et al.,
2002). Estimativas no número de espécies são divergentes sendo obtido um
patamar de 21.320 espécies por Gentry (1982) até 80.000 espécies por
Schultes & Raffauf (1990).
Uma análise de 21 fitofisionomias realizada por Oliveira & Nelson (2001)
mostrou que as fisionomias mais ameaçadas e menos protegidas na Amazônia
encontram-se no litoral, no Arco de desmatamento, nas áreas ripárias, e nas
regiões montanas, tendo algumas destas fisionomias recebido pequena
atenção dos botânicos nos inventários (Oliveira et al., 2002).
A partir da década de 90, alguns trabalhos foram realizados na Floresta
Nacional do Tapajós, situada a jusante dos aproveitamentos hidrelétricos
previstos na baixa bacia do Tapajós. Grande parte destes trabalhos foi
conduzida pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o
objetivo de investigar os processos de mapeamento da cobertura vegetal da
FLONA por meio de técnicas de sensoriamento remoto e processamento digital
de imagens de satélite (Shimabukuro et al., 1998; Verona, 2002; EspíritoSanto, 2003; Espírito-Santo et al., 2005) e parte destes inserem-se no projeto
LBA.
Ainda que estes trabalhos sejam recentes e relevantes do ponto de vista
científico, restringem-se à FLONA do Tapajós. De modo que, basicamente, em
termos florísticos a área detém dados secundários do Projeto RADAMBRASIL.
Desta forma, obedecendo ao Sistema de Classificação do IBGE (2004) e do
Projeto RADAMBRASIL (1983), a área de estudo apresenta as fisionomias
vegetais descritas a seguir.


Floresta Ombrófila Densa (das Terras Baixas e Submontana):
Ocorre sob clima ombrófilo, sem período biologicamente seco durante o
ano, e, excepcionalmente, com até dois meses de umidade escassa.
Assim mesmo, quando isso acontece, há uma grande umidade
concentrada nos ambientes dissecados das serras. As temperaturas
médias oscilam entre 22 e 25ºC. Os solos são de baixa fertilidade, ora
álicos ora distróficos, que sustentam grandes árvores nos terraços
aluviais e nos tabuleiros terciários.
A Floresta é constituída por grandes árvores sempre verdes, geralmente
com gemas foliares desprotegidas, sem resistência à seca. São as
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seguintes as espécies vegetais que caracterizam essa formação
amazônica: castanheira (Bertholetia excelsa), Protium palidium (Breu
Branco) e angelim-pedra (Dinizia excelsa) entre outras. Caracterizada
por sua ocorrência sobre solos medianamente profundos sobre o qual
se desenvolvem fanerófitos com alturas aproximadamente uniformes,
podendo alcançar 50 m. Essa formação é caracterizada por ecótipos
que variam influenciados pelo posicionamento dos ambientes, de
acordo com a latitude e com o tempo de evolução da vegetação. Muitos
desses ecótipos migraram para o Sul do País, como Hieronima
(Euphorbiaceae), Dydimopanax (Araliaceae), Pouteria e Chrysophyllum
(Sapotaceae).
É uma floresta exuberante, com grande biomassa, apresentando
comunidades puras de indivíduos altos, grossos e bem copados,
favorecendo uma submata bem sombreada que estimula o
desenvolvimento de espécies umbrófilas das famílias Maranthaceae
(Marantha sp., Calathea sp.), Piperaceae (Piper sp.), Heliconiaceae
(Heliconia psittacorum), Strelitziaceae (Phenakospermum guyanense),
Violaceae, entre outras. O estrato dominante é composto pelas
espécies maçaranduba (Manilkara huberi), castanheira (Bertholetia
excelsa), andiroba (Carapa guianensis), ipê-amarelo (Tabebuia sp.),
entre outras. Podem ocorrer cipós (Doliocarpus sp., Bauhinia sp.) e
palmeiras compondo a estrutura da mata (RADAMBRASIL, 1980).


Floresta Ombrófila Aberta (Submontana): É composta por árvores
mais espaçadas com estrato arbustivo pouco denso e caracterizado,
ora por fanerófitas rosuladas, ora por lianas lenhosas.
É uma floresta com biomassa inferior à da Floresta Ombrófila Densa.
Apresenta maior penetração de luz, o que favorece a colonização e
crescimento de cipós no sub-bosque. O estrato inferior é adensado
pelos indivíduos regenerantes naturais das espécies do estrato arbóreo
associado a arbustos e a subarbustos variados, destacando-se Piper
sp. (Piperaceae), Heliconia psittacorum (Heliconiaceae), e as palmeiras
rosuladas conhecidas como tucumã (Astrocaryum tucuma) e ubim
(Geonoma sp.) (RADAMBRASIL, 1980).
As espécies ocorrentes são: açaí (Euterpe oleracea), itaúba (Mezilaurus
itauba), olho-de-boi (Diospyros sp.), peroba (Aspidosperma sp.),
angelim
(Dinizia
excelsa),
seringueira
(Hevea
brasiliensis)
(RADAMBRASIL, 1980).
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Floresta Ombrófila Aluvial: Esta formação apresenta um dossel
uniforme e se distingue por sua posição, ao longo dos principais rios,
dos quais recebe influência devido às cheias periódicas. As árvores, em
geral, possuem raízes tabulares fato que pode estar relacionado, com a
instabilidade das árvores no terreno e com a excessiva umidade no
solo. Apresenta um dossel de modo geral bastante uniforme. Entretanto,
quando da presença de palmeiras, esta tipologia assume, no conjunto,
um aspecto descontínuo, tornando-se mais aberta. Dentre as palmeiras,
destacam-se o açaí (Euterpe oleracea), o inajá (Maximiliana maripa), o
buriti (Mauritia flexuosa), o babaçu (Orbignya phalerata), entre outras.



Vegetação Secundária: Formação florestal aberta de origem
secundária, ocorrendo em manchas esparsas na região de estudo.
Apresenta dois estratos bem definidos, sendo um composto de árvores
do estrato dominante distribuídas de forma dispersas e o sub-bosque,
com presença de touceiras de bambu.



Savana (Savana Parque): Na bacia do rio Tapajós ocorre em relevos
tabulares da Chapada do Cachimbo com dominância de neossolos
quartzarênicos. Fisionomicamente prevalece o componente herbáceo e
arbustivo nessa fisionomia, com indivíduos arbóreos presentes de forma
esparsa, compondo uma das expressões campestres das savanas,
denominada também “campo cerrado”. Embora prevaleçam gramíneas
no estrato herbáceo, são também frequentes compostas e leguminosas,
sendo a composição florística diversificada. Os componentes arbustivo
e arbóreo são pobres em espécies (com altura entre 1 e 2 m) e
constituem-se de plantas características da savana arborizada. Alguns
dos representantes lenhosos são: cajuzinho (Anacardium humile),
araticum (Annona dioica), faveira (Dimorphandra mollis), marmelo
(Alibertia sp.), lobeira (Solanum lycocarpum), colher-de-arara (Salvertia
convallariaeodora).



Floresta Estacional Decidual (Submontana): Na área de estudo esta
formação relaciona-se à seca fisiológica provocada pelos solos mais
rasos, com menor disponibilidade de água e relevos dissecados”
(ECOLOGY, 2013: vol. 3.3, p. 135/405) onde com ocorrem afloramentos
rochosos, na região da Serra do Cachimbo.
Do ponto de vista fisionômico apresenta grande complexidade estrutural
constituindo uma formação pluriestratificada, com espécies de dossel
entre 25 e 30 m de altura e elevada biomassa, formando comunidades
bastante diversas. Lianas e epífitas são frequentes. São características,
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entre outras, as seguintes espécies: cedro (Cedrela fissilis), guatambu e
peroba (Aspidosperma sp), cabreúva (Myroxylon peruiferum), paineira
(Chorisia speciosa), mamica (Zanthoxylum riedelianum) e pau-jangada
(Apeiba tibourbou).
Dentre as árvores que perdem total ou parcialmente as folhas no
período desfavorável destacam-se: ipês (Tabebuia roseo-alba, T.
serratifolia, T. impetiginosa), guatambus e perobas (Aspidosperma sp),
embiruçus (Pseudobombax longiflorum e P. tomentosum), gonçaloalves (Astronium fraxinifolium), angicos (Anadenanthera macrocarpa e
A. falcata) e aroeira-preta (Myracrodruon urundeuva). Frequente ainda é
a ocorrência de palmeiras como inajá (Attalea maripa), bocaiuva
(Acrocomia aculeata) e babaçu (Orbignya speciosa).
Contatos:


Savana/Floresta Ombrófila: Corresponde a uma formação de
transição, onde “ambos os tipos de vegetação se alternam em padrão
de mosaico, subordinado ao relevo (ECOLOGY, 2013: vol. 3.3, p.
201/405), com elementos ombrófilos predominando em solos profundos
e úmidos, próximo às linhas de drenagem, enquanto a savana se
estabelece nas partes mais elevadas do terreno.
Verifica-se presença de espécies típicas da floresta ombrófila, tais
como: seringueira (Bertholetia excelsa), itaúba (Mezilaurus itauba), açaída-terra-firme (Euterpe precatoria) e sororoca (Phenakospermum
guianense), presentes nas porções rebaixadas do terreno, com solos
mais úmidos, e representantes característicos da savana como
sucupira-branca (Pterodon pubescens), sucupira-preta (Bowdichia
virgilioides), jatobá (Hymenaea courbaril), tingui (Magonia pubescens),
pau-terra (Qualea sp), pau-santo (Kielmeyera coriacea), caracterizando
as porções elevadas dos interflúvios.



Savana/Floresta Estacional: O contato ocorre principalmente entre a
Floresta Estacional e a Savana Florestada. Elementos das duas
formações vegetais estão presentes, havendo também significativa
contribuição de espécies que são comuns a ambas. Dentre estas
podem ser citadas: mandiocão (Didymopanax morototoni), gonçaloalves (Astronium fraxinifolium), maricá (Physocalymma scaberrimum),
cumbaru (Dipteryx sp.) e tarumaí (Rhamnidium elaeocarpus).
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Fisionomicamente apresenta-se como uma floresta mais aberta que a
estacional, com menor quantidade de epífitas e lianas e com
estratificação menos complexa. O dossel mostra distintos graus de
deciduidade, dependendo das espécies prevalecentes. Presente em
relevos residuais, limita-se a norte com a Floresta Ombrófila e a sudeste
com florestas de contato ombrófila/estacional, sobre neossolos
quartzarênicos.

Foto 7.2.2.1.1/01 - Detalhe da serapilheira da Floresta Ombrófila de Terra Firme
circunvizinha à rodovia Transamazônica – BR-230.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/02 - Tauari-de-folha-grande (Couratari guianensis), observado em
fragmento florestal (Floresta Ombrófila Densa) localizado no travessão do Km 35
da Transamazônica. Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/033 Castanheiras (Bertholetia excelsa) em meio as áreas de
pastagem, vestígios da antiga floresta, paisagem frequente na área de estudo.
Itaituba, PA.
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Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/04 Angelim-vermelho (Dinizia excelsa), floresta ombrófila
densa primária. Itaituba, PA.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/05 Fava jacamim (Parkia gigantocarpa), uma
das maiores árvores da floresta amazônica, localizada às
margens do rio Tapajós, na floresta ombrófila densa aluvial
secundária.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/06 - Angelim-de-saia ou visgueiro (Parkia pendula), na floresta
ombrófila densa situada nas margens da rodovia Transamazônica. Itaituba, PA.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/07 - Quariquara (Minquartia guianensis), na floresta ombrófila aberta.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/08 - Carapanaúba (Aspidosperma nitidum), em
fragmento de floresta ombrófila aberta secundária,
proximidades da indústria Serabi, Distrito de Moraes Almeida,
PA.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/09 - Mogno (Swietenia macrophylla),
observado na comunidade ribeirinha Vila do Tapajós, margem
esquerda do rio Tapajós.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/10 - Ingá (Inga velutina), observado em de floresta ombrófila
aluvial situado na margem esquerda do rio Tapajós. Itaituba, PA.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/11 - Jeniparana (Gustavia augusta), na floresta ombrófila aluvial
situada na margem esquerda do rio Tapajós. Itaituba, PA.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/12 - Bacaba (Oenocarpus bacaba) observada em fazenda de
pecuária, palmeira remanescente da floresta ombrófila densa. Itaituba, PA.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/13 - Paricá (Schizolobium amazonica), espécie pioneira frequente
na borda das formações ombrófilas.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/14

Morototó (Schefflera morototoni). Novo Progresso, PA.

Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/15 - Parapará (Jacaranda copaia), espécie comum nas formações
florestais secundárias da bacia do Tapajós. Trairão, PA.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/16 - Cássia (Cássia alba), espécie frequentemente observada
na região de estudo. Itaituba, PA.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/17
Lacre (Vismia sp), espécie pioneira típica de estágios iniciais de
sucessão secundária.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/18 - Formação monodominante de embaúba (Cecropia sp), espécie
pioneira típica de estágios iniciais de sucessão secundária florestal. Arredores da
cidade de Jacareacanga, PA.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/19 - Bananeira-do-mato (Heliconia binai), floresta ombrófila aluvial.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/20 - Inflorescência da liana Arabidaea chica.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/21 - Vista geral da Floresta Ombrófila Aluvial, margens do alto Tapajós.
Jacareacanga, PA.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/22 - Açaizal (Euterpe oleracea), espécie típica das Formações
Ombrófilas Aluviais.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/23 - Vista frontal da sumaúma (Ceiba pentamera), bombacacea que se
destaca como uma das maiores árvores da floresta amazônica. Itaituba, PA.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/24 - Detalhe do fruto da sumaúma (Ceiba pentamera). Itaituba, PA.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.2.1.1/25 - Buritizal (Mauritia vinifera), palmeira higrófila indicativa da presença
de cursos d’água. Trairão, PA.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.2.1.1/26 - Ipê amarelo (Tabebuia serratifolia). Alter do Chão, Santarém, PA.
Fonte: CNEC, 2006.

a) Fragmentação da Vegetação
Conforme pode ser verificado no Mapa de Vegetação e Uso das Terras (Figura
7.2.2.1.1/01), a matriz da paisagem na bacia do Tapajós é caracterizada pela
floresta ombrófila em suas várias classificações fisionômicas (densa, aberta e
das terras baixas). Ou seja, a matriz neste caso particular, distingue-se pelo
alto grau de homogeneidade e por servir como hábitat para diversas espécies
vegetais e animais. Já as manchas são formadas pelos tipos de uso antrópico
das terras e constituem “manchas de não-hábitat”. Isso significa que as
manchas não são formadas por fragmentos da floresta remanescente, pelo
contrário, são introduzidas pelo homem. De maneira geral, nesta escala de
observação, a paisagem original da bacia do Tapajós é pouco fragmentada e
detém características estruturais passíveis de manter a alta biodiversidade
diagnosticada nos estudos florísticos e faunísticos.
Cabe ressaltar que as áreas de vegetação secundária, em geral, se encontram
associadas aos usos, especialmente aos usos agrícolas, em virtude das más
condições de manejo e por isso são tratadas como áreas intermediárias entre
as áreas de vegetação natural, ou áreas de hábitat em conjunto com os usos
agropecuários e urbanos, áreas de não hábitat.
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De modo que, as manchas de uso estão associadas as principais cidades e
estradas da bacia, porém diferenciam-se em função de aspectos históricos e
socioeconômicos, sendo os fragmentos florestais manchas de hábitat e nesse
caso, devido à baixa fragmentação da paisagem, de maneira geral observada
na bacia, estes estão sempre ligados à matriz, não se configurando
propriamente como fragmentos. Isso significa que, excluindo-se as paisagens
fragmentadas, na maior parte da bacia e, principalmente na região do AHE de
São Luiz do Tapajós, as formações vegetais não se encontram fragmentadas,
estando totalmente conectadas.
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7.2.2.1.2. Fauna Terrestre
A ocorrência e distribuição da fauna de vertebrados terrestres de uma determinada
região é resultante das interações das variáveis ambientais da região, como clima,
relevo e cobertura vegetal com as características ecológicas, fisiológicas e
comportamentais das espécies animais. Têm papel fundamental, ainda, as variáveis
espaciais e as temporais representadas pela história evolutiva da biota.
A bacia hidrográfica dos rios Tapajós e Jamanxim é coberta essencialmente por
Floresta Ombrófila (Densa e Aberta), apresentando alguns encraves de Savana.
Embora a maioria das espécies registradas ocorra em grande parte da bacia, senão
em toda a área, quando analisadas as distribuições dos vertebrados terrestres notamse alguns padrões de distribuição que podem ser diferenciados.
As áreas de endemismo na Amazônia têm seus limites fortemente associados com os
cursos dos grandes rios. Inúmeras espécies e subespécies amazônicas, pertencentes
a vários grupos animais, têm os rios como limites de suas distribuições (Sick 1967,
Ayres e Clutton-Brock 1992). Em alguns casos verifica-se uma drástica mudança na
composição animal em margens opostas de grandes rios, sem que se percebam
diferenças relevantes na estrutura e composição da cobertura vegetal.
Os rios Tapajós e Madeira são os mais importantes divisores de fauna da Amazônia
Meridional. O rio Tapajós constitui o limite, tanto ocidental como oriental, de inúmeros
táxons, muitos deles com distribuição restrita a dois dos mais importantes centros de
endemismo da Amazônia, os centros Rondônia e Pará (Cracraft, 1985; Bates, 2001).
Entre os táxons que apresentam o rio Tapajós como limite leste de sua distribuição
citamos: a cuíca-lanosa (Caluromys lanatus), o macaco-sauim (Callithrix humeralifera),
o macaco-danoite (Aotus nigriceps), o esquilo (Sciurus spadiceus) e o rato-coró
(Isothrix pagurus), entre os mamíferos; e jacu-de-spix (Penelope jacquacu), o rabobranco-amarelo (Phaethornis philippii), a tovaquinha (Dichrozona cincta) e o
corneteiro-da-mata (Lioceles thoracicus) e o uirapuru-de-chapéu-branco (Pipra
nattereri), entre as aves.
Dentre as espécies que tem o rio Tapajós como limite oriental de suas distribuições,
são endêmicos da sub-região zoogeográfica do Madeira-Tapajós (Centro Rondônia) o
sauá (Callicebus hoffmannsi), entre os mamíferos e o capitão-de-peito-marrom (Capito
bruneipectus), a mãe-de-taoca-papuda (Rhegmatorhina hoffmansi), a mãe-detaocaarlequim (Rhegmatorhina berlepschi) que substitui a precedente na margem
esquerda do baixo Tapajós, a mãe-de-taoca-dourada (Skutchia borbae) e o uirapurude-chapéu-branco (Pipra nattereri), que avança para a margem direita do Tapajós, na
região de cabeceira
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Por outro lado, apresenta o rio Tapajós como limite oeste de suas distribuições: o
sauimbranco (Callithrix argentata), o sagüi (Callithrix leucippe), os macacos-da-noite
(Aotus azarae e Aotus infulatus), o zogue-zogue (Callicebus moloch), o bugio (Alouatta
nigerrima), o coatá (Ateles marginatus) e o morcego (Pteronotus parnelli), entre os
mamíferos; e a mãede- taoca-de-cara-branca (Rhegmatorhina gymnops), a mariamirim (Hemitriccus minimus), o dançador-de-coroa-dourada (Pipra vilasboasi) e a
cabeça-de-prata (Pipra iris), entre as aves.
Parte das espécies que apresenta o rio Tapajós como limite oriental da área de
ocorrência é endêmico da região compreendida entre este rio e o rio Tocantins (Centro
Pará).
a) Espécies Ameaçadas de Extinção
Em comparação aos demais biomas sul-americanos, o bioma amazônico encontra-se
em melhor estado de conservação, persistindo extensas áreas ainda não impactadas
pelo homem, onde os processos ecológicos se mantêm inalterados. No entanto, a
evolução da ocupação humana na região vem produzindo danos significativos,
principalmente, em função da perda de hábitat, da fragmentação das populações
animais e da caça. Estes figuram entre os principais fatores que contribuem para o
processo deletério de perda de diversidade. Nesse processo algumas espécies são
afetadas de forma mais crítica, levando em alguns casos a serem consideradas
ameaçadas de extinção.
Entre as espécies de vertebrados terrestres registradas para a bacia do rio Tapajós
são consideradas ameaçadas de extinção (IUCN, 2006 e IBAMA 2003):


Mamíferos: cuíca-lanosa (Caluromys lanatus), quase ameaçada (IUCN); mucuravermelha (Caluromys philander), quase ameaçada (IUCN); mucura-d’agua
(Chironectes minimus), quase ameaçada (IUCN); catita (Gracilinanus emiliae)
vulnerável (IUCN); catita (Monodelphis emiliae), vulnerável (IUCN); peixe-boi-daamazonia (Trichechus inunguis), vulnerável (IUCN); tatu-canastra (Priodontes
maximus), vulnerável (IUCN e IBAMA); tamanduá-bandeira (Myrmecophaga
tridactyla), vulnerável (IBAMA) e quase ameaçada (IUCN); macaco-aranha (Ateles
belzebuth), vulnerável (IBAMA); coatá (Ateles marginatus), ameaçado (IUCN) e em
perigo (IBAMA); macaco-barrigudo (Lagothrix lagothricha), quase ameaçado
(IUCN); morcegos (Artibeus concolor, Artibeus obscurus, Rhinophylla fischerae,
Vampyressa bidens, Cynomops abrasus e Molossops mattogrossensis) quase
ameaçados (IUCN) e morcego Saccopteryx gymnura, vulnerável (IUCN);
jaguatirica (Leopardus pardalis), vulnerável (IBAMA); gato-do-mato (Leopardus
tigrina), vulnerável (IBAMA); gato-maracajá (Leopardus wiedii), vulnerável
(IBAMA); onça-pintada (Panthera onca) quase ameaçada (IUCN) e vulnerável

VOLUME 3
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 68
Revisão: 0

(IBAMA); cachorro-vinagre (Speothos venaticus), vulnerável (IUCN e IBAMA);
ariranha (Pteronura brasiliensis), ameaçada (IUCN) e vulnerável (IBAMA); anta
(Tapirus terrestris, Foto 3.4.8-35), vulnerável (IUCN); cateto (Pecari tajacu),
vulnerável (IUCN); e boto (Inia geoffrensis), vulnerável (IUCN e IBAMA).


Aves: uiraçu-falso (Morphnus guianensis), quase ameaçado (IUCN); gavião-real
(Harpia harpyja), quase ameaçada (IUCN); arara-azul-grande (Anodorhynchus
hyacinthinus), vulnerável (IUCN e IBAMA); ararajuba (Guarouba guarouba),
ameaçada (IUCN) e vulnerável (IBAMA); choca-de-garganta-preta (Clytoctantes
atrogularis), criticamente ameaçada (IUCN); e dançador-de-coroa-dourada
(Lepidothrix vilasboasi), vulnerável (IUCN).



Anfíbios: entre as espécies de anfíbios registradas apenas o sapo Atelopus
spumarius é considerado vulnerável (IUCN); e



Répteis: tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) considerada sob baixo
risco (IUCN); tartaruga (Podocnemis sextuberculata), vulnerável (IUCN); tracajá
(Podocnemis unifilis), vulnerável; e jabuti (Geochelone denticulata), vulnerável
(IUCN).

Os efeitos da perda de hábitat e da fragmentação são extremamente nocivos à
comunidade animal, afetando a grande maioria das espécies que a constituem.
Embora a perda de hábitat e fragmentação de populações sejam fatores que
contribuem para o comprometimento de populações animais, parcela significativa das
espécies registradas na área de estudo e consideradas prioritárias para conservação
apresentam características que merecem destaque, ou seja, são:


Espécies que apresentam, naturalmente, distribuição restrita como a choca-degarganta-preta (Clytoctantes atrogularis), e dançador-de-coroa-dourada
(Lepidothrix vilasboasi) com raros registros e conhecidas apenas das
localidades tipo e de outras localidades próximas;



Espécies do topo da cadeia alimentar, que apresentam baixa densidade
populacional e sofrem direta e indiretamente (pela redução populacional de
espécies consumidas) pressão de caça, caso da jaguatirica (Leopardus
pardalis), gato-do-mato (Leopardus tigrina), gato-maracajá (Leopardus wiedii),
onça-pintada (Panthera onca), uiraçu-falso (Morphnus guianensis) e gaviãoreal (Harpia harpyja);



Espécies de alto valor cinegético, que são ou foram, amplamente caçadas,
como o peixe-boi-da-amazônia (Trichechus inunguis), tatu-canastra (Priodontes
maximus), macaco-aranha (Ateles belzebuth), coatá (Ateles marginatus),
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macaco-barrigudo (Lagothrix lagothricha), anta (Tapirus terrestris), cateto
(Pecari tajacu), tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa), tartaruga
(Podocnemis sextuberculata), tracajá (Podocnemis unifilis) e jabuti
(Geochelone denticulata);


Espécies apreciadas como animais de estimação, muitas delas com alto valor
comercial, como arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) e ararajuba
(Guarouba guarouba).

7.2.2.1.3. Unidades de Conservação e Áreas Protegidas
Grande parte da região das bacias hidrográficas dos rios Tapajós e Jamanxim é
enquadrada como Protegida, compreendendo um total de 19 Unidades de
Conservação legalmente instituídas, sendo 15 (quinze) Unidades Federais e 4 (quatro)
Unidades Municipais (Quadros 7.2.2.1.3/01 e 7.2.2.1.3/02). Praticamente todas as
UCs são representativas de formações tipicamente amazônicas (Florestas
Ombrófilas), sendo que as formações savânicas observadas ocorrem em unidades
somente na região do extremo sudoeste da bacia, na região do Parque Nacional do
Juruena, apresentando áreas percentuais pouco significativas no contexto da bacia.
Algumas Unidades de Conservação possuem a totalidade de suas áreas inseridas
dentro das bacias dos rios Tapajós e Jamanxim. Dentre as UCs federais, este é o caso
da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, das Florestas Nacionais de Itaituba I e II,
Crepori, Jamanxim e Trairão, dos Parques Nacionais do Jamanxim e do Rio Novo e da
Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns. Por outro lado, algumas das Unidades de
Conservação apresentam a grande maioria de suas áreas inseridas fora da bacia dos
rios Tapajós e Jamanxim. Esse é o caso das Florestais Nacionais de Altamira e do
Amaná, do Parque Nacional da Amazônia e, principalmente, do Parque Nacional do
Juruena e da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio.
Mesmo que essas Unidades de Conservação tenham apresentado pequeno
percentual de sua área dentro da bacia em estudo, elas são caracterizadas no
presente documento de forma a enriquecer o diagnóstico da área.
No Mapa de Unidades de Conservação e Terras Indígenas (Figura 7.2.2.1.3/01)
encontram-se representadas todas as UCs integrantes da bacia do Tapajós, bem
como aquelas contíguas, de modo a permitir a visualização da conectividade espacial
entre as áreas de conservação da região. Dentre as Unidades de Conservação
integrantes da bacia do Tapajós, destacam-se como as mais importantes:


Parque Nacional da Amazônia: constitui a mais antiga UC de proteção integral
instituída na área de estudo, abrangendo 3.657,32 km2 da bacia localizados
sua região noroeste, conectando-se à Floresta Nacional do Amana. Criada em
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1974, teve alterações em sua área em 1985, 2006 e 2012. Possui como
principais pressões a invasão por posseiros, o extrativismo mineral e vegetal, a
caça e pesca ilegais. A vegetação predominante é composta pela Floresta
Ombrófila Densa.


Parque Nacional do Jamanxim: constitui a segunda mais importante unidade
de conservação de proteção integral da bacia. Criada recentemente, em 2006,
localiza-se na região leste da bacia, entre os municípios de Trairão e Novo
Progresso, contemplando grandes áreas de formações florestais situadas nos
dois lados da BR-63 e trecho significativo do rio Jamanxim.



APA do Tapajós: unidade de conservação de uso sustentável abarca quase
13% da área da bacia. Localiza-se na região sudoeste da área de estudo
sendo cortada pela rodovia Transgarimpeira no sentido leste-oeste. De acordo
com o PAOF - Plano Anual de Outorga Florestal 2007-2008, a APA foi
identificada como prioritária para concessão madeireira no âmbito do Distrito
Florestal Sustentável da BR-163, uma vez que permitirá atender às demandas
do município de Novo Progresso e do distrito de Moraes Almeida. Esses locais
formam os novos polos madeireiros da BR-163, em substituição aos já
esgotados municípios do norte do Mato Grosso. A vegetação predominante na
APA é a Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Aberta.



Floresta Nacional do Jamanxim: ocupa parcela significativa da área de estudo
(8%) e possui localização estratégica, uma vez que se situa paralelamente à
rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163) do seu lado esquerdo, aproximadamente
do limite da área militar do Cachimbo até a localidade de Moraes Almeida, no
entroncamento entre a BR-163 e a rodovia Transgarimpeira. Esta área sofre
grande pressão madeireira e se verificam várias estradas vicinais adentrando
as terras da FLONA. Tapajós. A vegetação aqui é a Floresta Ombrófila Aberta.



Floresta Nacional do Tapajós: criada em 1974, na mesma data do Parque
Nacional da Amazônia, é a mais antiga unidade de conservação de uso
sustentável da área de estudo e a primeira FLONA instituída em toda a
Amazônia. Ocupa grande parte da bacia do baixo Tapajós, na sua margem
direita, sendo habitada por aproximadamente 1.100 famílias, cerca de 6.000
habitantes, que vivem em 28 comunidades caracterizadas principalmente por
populações tradicionais e também por habitantes provenientes de migração
posterior. Estas vivem principalmente da pesca, da caça, do cultivo de
mandioca, milho, arroz e feijão para subsistência, da criação de animais e da
extração e artesanato de produtos florestais não-madeireiros. Possui plano de
manejo realizado em 2004, e é uma das principais áreas de estudo de vários
institutos de pesquisas e ONGs nacionais e internacionais.
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Resex Tapajós-Arapiuns: localizada na margem esquerda da região do baixo
Tapajós, foi criada em 1998 e se destaca por possuir plano de manejo
consolidado. A unidade tem 64 comunidades onde habitam 18.291 pessoas e
3.076 famílias, organizadas em 37 associações comunitárias. Estas famílias
estão envolvidas em projetos de manejo sustentável de borracha, castanha e
açaí, suas atividades de subsistência e onde desenvolvem também projetos
ligados a educação, educação ambiental e melhoria da infraestrutura básica,
se concentrando principalmente nas margens dos rios da região. Além do açaí,
praticam o extrativismo de várias espécies florestais como de uxi liso, uxi
curuá, castanha-do-Pará, piquia, cacau, bacaba, tucumã, inajá, patauá, buriti,
jatobá, coco-curuá, ingá e mucajá. A maior fonte de renda destas populações
provém da venda da farinha de mandioca e, secundariamente do artesanato,
que consiste principalmente em cestos e peneiras de cipós, remos ou louças
de argila, produzidos primariamente para o consumo doméstico.

Com relação a outras unidades de conservação, consta da Avaliação Ambiental
Integrada (AAI) da Bacia do Tapajós a seguinte descrição (ECOLOGY, 2013: vol. 3.3,
p. 224/405):
Além destas, outra unidade de proteção integral, a REBIO Nascentes
da Serra do Cachimbo não se encontra inserida dentro dos limites
geográficos da bacia hidrográfica do rio Tapajós, porém foi listada,
uma vez que sua Zona de Amortecimento, cujos limites se
aproximam da FLONA Jamanxim, insere-se na área de estudo,
conforme Plano de Manejo da UC.
Assim, considerando as 19 Unidades de Conservação da bacia do
Tapajós e a UC cuja área de amortecimento cobre uma pequena
porção da bacia, somam-se 20 UCs, das quais 15 são de Uso
Sustentável, perfazendo cerca de 40% da área total da bacia, e as
outras cinco são de Proteção Integral, que, somadas, recobrem
aproximadamente 11% da área de estudo. Desse modo, pouco mais
de 50% da área de estudo encontra-se sob algum regime de
proteção de biodiversidade.
Considerando o levantamento de Terras Indígenas demarcadas, e
que exercem real papel de proteção, obteve-se como resultado a
presença de três: T.I. Munduruku, T.I. Kaiabi e T.I. Sai Cinza.
Somadas, essas áreas perfazem um total 2.021.774 ha, o que
corresponde a aproximadamente 13% da área total em estudo.
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Já a área militar delimitada pelo Campo de Provas Brigadeiro Velloso
corresponde a cerca de 2% do total da área de estudo, onde, dos
2.233.565 ha totais delimitados, apenas 362.158 há encontram-se
dentro da área de estudo.
Considerando todas as áreas legalmente protegidas existentes nos
limites da área em estudo, ou seja, somando-se o total de áreas de
Unidades de Conservação, as áreas das Terras Indígenas e a área
delimitada pelo Campo de Provas Brigadeiro Velloso, observa-se o
significante número de 65,7% da totalidade da área em estudo como
Protegida.
Do mesmo documento, consta ainda que:
O monitoramento das áreas de florestas da Amazônia Legal tem
revelado taxas de desmatamento bastante elevadas, onde a área
cumulativa desmatada chegou a cerca de 680 mil km² em 2004,
correspondendo a cerca de 18% em área, 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,
2013).
Considerando o grande número de áreas destinadas à conservação
da biodiversidade, observado na bacia hidrográfica do rio Tapajós,
destaca-se que 7 das 20 Unidades de Conservação existentes foram
criadas no mês de fevereiro do ano de 2006, mediante Decreto da
Presidência da República, juntamente com a ampliação da área
original do Parque Nacional da Amazônia, primeira Unidade de
Conservação de Proteção Integral estabelecida na região. Esse
cenário, quando comparado com as taxas de desmatamento, que
tiveram o maior pico justamente no ano de 2006, reflete uma
estratégia de política pública com objetivo de frear as altas e
ascendentes taxas de desmatamento na região, principalmente no
que concerne à região de entorno da BR-163. Ao todo, foram criados
6,4 milhões de hectares de áreas protegidas no entorno da BR-163.
Em estudo sobre o desmatamento na Amazônia, FERREIRA et al.
(2005) demonstraram que a proporção de área desflorestada, dentro
das Unidades de Conservação (Proteção Integral, Uso Sustentável e
Terras Indígenas), nos estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia,
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variaram de 1,5 a 4,7%, enquanto a proporção de desflorestamento
fora das Unidades de Conservação (Proteção Integral, Uso
Sustentável Terras Indígenas), nesses estados variou de 29,2% a
48,1%. Sendo assim, a diferença do desmatamento dentro e fora das
áreas protegidas variou de aproximadamente 20 vezes no estado do
Pará, reforçando a importância das UCs na contenção do
desmatamento da região (ECOLOGY, 2013: vol. 3.3, p. 231/405).
Quadro 7.2.2.1.3/01 - Área ocupada e percentual de Unidades de Conservação e outras áreas
legalmente protegidas situadas na bacia do Tapajós.
Área ocupada na bacia
(km2)
Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Federais)
Floresta Nacional Altamira
2.177,53
Floresta Nacional Crepori
7.470,23
Floresta Nacional do Amana
1.614,31
Floresta Nacional do Jamanxim
13.024,52
Floresta Nacional do Trairão
2.516,81
Floresta Nacional Itaituba I
2.203,37
Floresta Nacional Itaituba II
4.235,81
Floresta Nacional Tapajós
3.244,00
Reserva Extrativista Riozinho do Anfrízio
209,03
APA do Tapajós
20.470,72
Reserva Extrativista Tapajós - Aripiuns
6.749,09
Total UCs de Uso Sustentável
63.915,43
Unidades de Conservação de Proteção Integral (Federais)
Parque Nacional da Amazônia
3.657,32
Parque Nacional do Jamanxim
8.805,90
Parque Nacional do Rio Novo
5.221,21
Parque Nacional Juruena
1.598,78
Total UCs de Proteção Integral
19.283,22
Terras Indígenas
Terra Indígena Kaiabi
355,64
Terra Indígena Munduruku
18.597,97
Terra Indígena Sai Cinza
1.225,04
Total TIs
20.178,64
Total UCs e TIs
103.377,30
Áreas Especiais
Área Militar Serra do Cachimbo
3.354,78
Total Geral
106.732,08
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Percentual da
bacia (%)
1,36%
4,67%
1,01%
8,14%
1,57%
1,38%
2,65%
2,03%
0,13%
12,80%
4,22%
39,97
2,29%
5,51%
3,26%
1,00%
12,06%
0,22%
11,63%
0,77%
12,62%
64,64%
2,10%
66,74

Fonte: CNEC, 2008.
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Quadro 7.2.2.1.3/02 - Relação das UCs de proteção integral e uso sustentável constantes da
bacia do Tapajós e suas principais características.
Unidades de
conservação

Diploma de
criação

USO SUSTENTÁVEL
Floresta Nacional
Decreto 2.483,
de
2
de
Altamira
fevereiro
de
1998
Decreto 2.481,
de
2
de
fevereiro
de
1998
Itaituba I
Alterada pela
Lei 12.678, de
25 de junho de
2012
Decreto 2.482,
de
2
de
fevereiro
de
1998
Itaituba II
Alterada pela
Lei 12.678, de
25 de junho de
2012
Decreto
73.684, de 19
de fevereiro de
1974
Tapajós
Alterada pela
Lei 12.678, de
25 de junho de
2012
Decreto de 13
de fevereiro de
2006
Crepori
Alterada pela
Lei 12.678, de
25 de junho de
2012
Decreto de 13
Jamanxim
de fevereiro de
2006
Decreto de 13
Amana
de fevereiro de
2006
Decreto de 13
Trairão
de fevereiro de
2006
Área de Proteção Ambiental
Decreto de 13
de fevereiro de
2006
APA
do
Alterada pela
Tapajós
Lei 12.678, de
25 de junho de
2012
Reserva Extrativista
TapajósDecreto S/N°

Administração
da unidade

Área (ha)

Federal
(IBAMA)

689.012,00

Altamira
Itaituba (PA)

e

Federal
(IBAMA)

212.328,86

Itaituba
Trairão (PA)

e

Federal
(IBAMA)

412.046,65

Itaituba
Trairão (PA)

e

Federal
(IBAMA)

Aveiro, Belterra,
582.149,00 Placas,
Floresta Amazônica
Rurópolis (PA)

Federal
(IBAMA)

739.804,88

Federal
(IBAMA)

CNEC WorleyParsons

Jacareacanga
(PA)

Federal
(IBAMA)

540.417,17

Federal
(IBAMA)

Itaúba,
257.482,00 Rurópolis
Trairão (PA)

Federal
(IBAMA)

Federal

Biomas/ecossistemas

Floresta Amazônica

Floresta Amazônica

Floresta Amazônica

Floresta Amazônica

1.301.120,00 Novo Progresso Floresta Amazônica
Itaúba
e
Floresta amazônica
Jacareacanga
e Floresta amazônica

Itaituba,
Jacareacanga, Floresta amazônica
2.039.640,12
Novo Progresso
e Trairão (PA)

647.610,74 Santarém
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Unidades de
conservação

Diploma de
criação

Arapiuns

de
6
de
novembro de
1998
Decreto de 8
Riozinho do
de novembro
Anfrízio
de 2004
Decreto de 5
Do Iriri
de junho de
2006
Reserva de
DesenvolDecreto
vimento
24.813, de 25
Sustentável
de janeiro de
(RDS)
2005
Bararati
Floresta
Decreto de 7
Nacional do de
agosto
Pau Rosa
2001
Decreto
Floresta
24.812, de 24
Estadual de
de janeiro de
Apuí
2005
Decreto
Floresta
23.540, de 19
Estadual
de julho de
Maués
2003

Administração
da unidade

Área (ha)

(IBAMA)

CNEC WorleyParsons

Biomas/ecossistemas

Aveiro (PA)

Federal
(IBAMA)

636.340,99 Altamira (PA)

Floresta Amazônica

Federal
(IBAMA)

398.938,00 Altamira (PA)

Floresta Amazônica

Estadual (SDSAM)

113.606,43

Apuí (AM)

Floresta Amazônica

Federal
(IBAMA)

827.877,00 Maués (AM)

Floresta Amazônica

Estadual (SDSAM)

185.946,17 Apuí (AM)

Floresta Amazônica

Estadual (SDSAM)

438.440,32 Maués (AM)

Floresta Amazônica
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Unidades de
conservação

Diploma de
criação

Administração
da unidade

PROTEÇÃO INTEGRAL
Parque Nacional
Decreto
73.683, de 19
de fevereiro de
1974
Modificado
pelo Decreto
90.823, de 18
de janeiro de
Federal
Amazônia
1985;
(IBAMA)
Ampliado pelo
Decreto de 13
de fevereiro de
2006; Alterado
pela Lei
12.678, de 25
de junho de
2012

Juruena

Decreto de 5
Federal
de junho de
(IBAMA)
2006

Decreto de
de fevereiro
2006
Decreto de
Jamanxim
de fevereiro
2006
Reserva ecológica
Lei 6.464,
Apiacás
22 de junho
1994
Parque Estadual
Decreto
24.810, de
Sucundurí
de janeiro
2005
Rio Novo

Área (ha)

Municípios
envolvidos

Biomas/ecossistemas

Itaituba e Aveiro
1.070.736,00 (PA) e Maués Floresta Amazônica
(AM)

Apiacás, Nova
Bandeirantes e
Floresta Amazônica e
1.957.000,00 Cotriguaçu,(MT)
Formações Savânicas
e Apuí e Maués
(AM)

13
Federal
de
(IBAMA)

537.757,00

Itaituba e Novo
Progresso

13
Federal
de
(IBAMA)

859.722,00

Itaituba
Trairão

de
Estadual
de
(FEMA-MT)

100.000,00 Apiacás (MT)

Floresta Ombrófila

21 Estadual (SDSde AM)

808.312,18 Apuí (AM)

Floresta Amazônica

e

Floresta Amazônica

Fonte: CNEC, 2008.
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Figura
a 7.2.2.1.3/01 – Mapa de U
Unidades de Consservação e Terrass Indígenas.
FONTE
E: Estudoss de Inven
ntário dos rrios Tapajjós e Jama
anxim, 20
008.
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7.2.2.1.4. Áreas Prioritárias para a conservação da Biodiversidade
A Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da Bacia do Tapajós apresenta uma
classificação e descrição dessas áreas conforme citado a seguir:
As áreas identificadas foram classificadas de acordo com seu grau
de importância para biodiversidade e com a urgência para
implementação das ações sugeridas, variando de extremamente alta
a insuficientemente conhecida para a importância biológica, e
variando de extremamente alta a alta para prioridade de ação.
Neste contexto foram identificadas na bacia hidrográfica do rio
tapajós 34 áreas consideradas prioritárias para conservação (Mapa
das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade - 258000-AAI-MP-3014-00 Avaliação Ambiental Integrada) que somadas
contemplam cerca de 89% da área total da bacia, totalizando
14.470.229 ha de área, ou seja apenas cerca de 11% (1.564.287 ha)
do total da bacia hidrográfica não consta como área indicada a
conservação da biodiversidade. Cabe destacar que deste total
10.538.193 ha já encontram-se protegidos em unidades de
conservação, terras indígenas e área militar (Campo de prova
Brigadeiro Velloso), ou seja, do total de áreas indicadas como
prioritárias para conservação na bacia hidrográfica do rio Tapajó
apenas 3.932.036 ha (27%) ainda não estão protegidas por
instrumentos legais.
Observa-se que na totalidade de áreas elencadas como prioritárias
para a conservação da biodiversidade na bacia do rio Tapajós as
lacunas existentes (1.564.287 ha) recaem sobre as áreas urbanas
consolidadas de Jacareacanga e Itaituba e Creporizinho, além dos
eixos das estradas Transamazônica (BR-230) e Transgarimpeira e
áreas de mineração consolidadas em localidades de Creporizinho,
Creporizão, Jardim de Ouro e São Chico. Destaca-se que os
resultados obtidos demonstram a importância da bacia hidrográfica
do rio Tapajós como região de conservação de biodiversidade do
bioma Amazônia. (ECOLOGY, 2013: vol. 3.3, p. 269/405).
Das áreas identificadas, quanto à importância biológica 6 áreas são classificadas
como de importância “extremamente alta”, 7 como de “muito alta” e 3 como de “alta”.
Com relação a prioridade de ações têm-se 11 áreas classificadas como de
“extremamente alta”, 3 de “muito alta” e 2 de “alta” prioridade.
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Quadro 7.2.2.1.4/01 - Áreas Prioritárias para Conservação localizadas na Bacia Hidrográfica
dos rios Tapajós e Jamanxim, segundo MMA (2007).
Código

Nome

Bioma

Tipo

Importância

Prioridade de Ações

Amazônia

Nova

Muito Alta

Alta

Am11

Base militar
Serra do
Cachimbo
Entorno BR-163

Amazônia

Nova

Extremamente Alta

Am123

Transgarimpeira

Amazônia

Nova

Muito Alta
Extremamente
Alta

Amazônia

Nova

Muito Alta

Muito Alta

Amazônia

Nova

Muito Alta

Alta

Mangabal
Corredor
Itaituba Sul
Corredor
Itaituba Norte

Amazônia

Nova

Muito Alta

Amazônia

Nova

Amazônia

Nova

Am162

Transamazônica

Amazônia

Nova

Am169

Aveiro
Cachoeira do
Aruã

Amazônia

Nova

Amazônia

Nova

Aruã

Amazônia

Nova

Alta
Extremamente
Alta
Extremamente
Alta
Extremamente
Alta
Alta
Extremamente
Alta
Extremamente
Alta

Amazônia

Nova

Muito Alta

Extremamente Alta

Amazônia

Nova

Muito Alta

Extremamente Alta

Amazônia

Nova

Alta

Extremamente Alta

Amazônia

Nova

Muito Alta

Extremamente Alta

Amazônia

Protegida

Amazônia

Protegida

Amazônia

Protegida

Amazônia

Protegida

Am080

Am130
Am131
Am 142
Am 148
Am158

Am185
Am189
Am195
Am²01
Am²04
Am²12
Am446
Am451
Am493
Am505

Entorno FLONA
Amanã
Alto Maués

Planalto
Santareno
Oeste
Savanas de
Alter do Chão
Gleba Lago
Grande
Várzeas do
Médio
Amazonas
TI Kaiabi I
PARNA do
Juruena
PARNA do Rio
Novo
TI Munduruku

Extremamente
Alta
Extremamente
Alta
Extremamente
Alta
Extremamente
Alta

Extremamente Alta

Extremamente Alta
Extremamente Alta
Extremamente Alta
Extremamente Alta
Muito Alta
Extremamente Alta

Extremamente Alta
Muito Alta
Alta
Muito Alta

Amazônia

Protegida

Muito Alta

Extremamente Alta

Am523

FLONA
Jamanxim
FLONA Crepori

Amazônia

Protegida

Alta

Am524

TI Sai-Cinza

Amazônia

Protegida

Am538

APA Tapajós
PARNA do
Jamanxim
FLONA de
Itaituba I

Amazônia

Protegida

Amazônia

Protegida

Alta
Extremamente
Alta
Muito Alta
Extremamente
Alta

Amazônia

Protegida

Am507

Am552
Am560
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Código
Am570
Am572
Am575
Am596
Am632
Am665
Am814
Am818

Nome
FLONA de
Itaituba II
RESEX
Riozinho do
Anfrîzio
FLONA de
Trairão
PARNA da
Amazônia
FLONA do
Tapajós
RESEX
TapajósArapiuns
FLONA de
Altamira
FLONA do
Amanã

Bioma

Tipo

Importância

Prioridade de Ações

Amazônia

Protegida

Muito Alta

Extremamente Alta

Amazônia

Protegida

Muito Alta

Muito Alta

Amazônia

Protegida

Amazônia

Protegida

Amazônia

Protegida

Muito Alta

Extremamente Alta

Amazônia

Protegida

Alta

Extremamente Alta

Amazônia

Protegida

Alta

Alta

Amazônia

Protegida

Alta

Alta

Extremamente
Alta
Extremamente
Alta

Extremamente Alta
Extremamente Alta

7.2.2.2. Ecossistemas Aquáticos
Próprias da bacia amazônica são as grandes diferenças químicas entre os rios, os
águas brancas, ricos em sedimentos e nutrientes, e os de águas pretas detentores
elevada acidez e pobres em nutrientes. Associadas à fisiografia fluvial e ao grau
interferência antrópica local, estas características influenciam fortemente
desenvolvimento da biota nos ecossistemas aquáticos da região.

de
de
de
o

Distintamente dos outros grandes tributários do rio Amazonas, o Tapajós não se
classifica entre estes dois tipos de rios. Devido a sua origem sobre terrenos arrasados
carrega pequena quantidade de material em suspensão, sendo considerado um rio de
águas claras, detentor de relativa transparência (de 0,6 a 4,0 m), tanto na estação
chuvosa como na seca, e de níveis de pH que variam entre o ácido ao ligeiramente
alcalino, aproximadamente de 4,5 a 7,8. À medida que se aproxima da foz, a geologia
da área é alterada e esta passa a se localizar sobre terrenos sedimentares e baixas
altitudes, aqui a quantidade de material em suspensão e de sedimentos aumenta
sendo potencializada pela mistura com as águas brancas do rio Amazonas. Estas
características, somadas a influência do enorme volume de água do Amazonas e das
marés, fazem com que, nessa região, o Tapajós chegue aos 20 km de largura.
7.2.2.2.1. Mamíferos Aquáticos
Entre os mamíferos aquáticos, as lontras (Lontra longicaudis) e ariranhas (Pteronura
brasiliensis), são espécies de ocorrência comum na bacia. Esta última consta da lista
de animais ameaçados de extinção do IBAMA na categoria “vulnerável”, Entrevistas
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indicam que especialmente nos rios Jamanxim e Aruri ocorre uma grande quantidade
destes mamíferos e ainda de répteis, notadamente os tracajás (Podocnemis unifilis). A
tartarugada-Amazônia (Podocnemis expansa) também é ocorrência conhecida,
existindo inclusive no baixo Tapajós, região de Aveiro, um projeto do Ibama para
repovoamento destes répteis. As espécies de jacarés diagnosticadas foram o jacarécoroa (Paleosuchus trigonatus) e a jacaretinga (Caiman crocodilus), de provável
existência em toda a área. Outros mamíferos aquáticos verificados na bacia por meio
de entrevistas e registros em museu foram os botos tucuxi (Sotalia fluviatilis) e cor-derosa ou vermelho (Inia geoffrensis), bem como e o peixeboi-da-amazonia (Trichechus
inunguis). Os dois últimos constam da listagem de animais ameçados de extinção do
IBAMA na categoria “vulnerável”. Ressalta-se que todos os mamíferos aquáticos
citados são de ocorrência restrita às regiões a jusante das cachoeiras de São Luiz do
Tapajós, especialmente na ria do Tapajós. Estas espécies se encontram na “Lista de
espécies de mamíferos da bacia dos rios Tapajós e Jamanxim”.
De acordo com a descrição fornecida na Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do
Tapajós,
(...) foram identificadas sete espécies dependentes ou
semidependentes de ambientes aquáticos, sendo três totalmente
aquáticas — o peixe-boi-da-amazônia (Trichechus inunguis), o tucuxi
ou boto-cinza (Sotalia fluviatilis) e o boto-vermelho (Inia geoffrensis)
— e quatro semiaquáticas — um roedor, a capivara (Hydrochoerus
hydrochaeris), um marsupial, a cuíca-d’água (Chironectes minimus) e
dois carnívoros mustelídeos, a lontra (Lontra longicaudis) e a
ariranha (Pteronoura brasiliensis). (ECOLOGY, 2013: vol. 3.2, p.
243/255)
7.2.2.2.2. Ictiofauna
Consta do mesmo estudo citado a caracterização da ictiofauna, nos seguintes termos:
As águas continentais da região Neotropical abrigam a mais
diversificada fauna de peixes de água doce do planeta. O número de
espécies conhecidas se aproxima de 5.000 e estimativas quanto ao
número real, considerando aquelas que ainda estão por serem
descritas, giram em torno de 6.000 a 8.000 espécies
(Schaefer,1998). A diversidade atual resulta de complexo processo
de irradiação de diversas linhagens ao longo de milhões de anos,
mas também da extinção de grupos outrora diversificados. Esta
riqueza provém, em última instância, de eventos ecológicos e
históricos complexos, contínuos através do tempo geológico
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(Schaefer, 1998; Reis et al., 2003; Ribeiro et al., 2011). (ECOLOGY,
2013: vol. 3.2, p. 198/255).
Com relação à fauna de peixes da Ecorregião Xingu-Tapajós, diz ainda o mesmo
estudo que é pouco conhecida:
Poucos estudos, publicados ou não, apresentam identificações
confiáveis em nível de espécie, de tal maneira que obter uma lista
aproximadamente completa da ictiofauna desta região é ainda um
objetivo distante. (ECOLOGY, 2013: vol. 3.2, p. 199/255).
Sobre a diversidade de espécies da ictiofauna da região, descreve o documento:
Por outro lado, a pesquisa de registros de coleções científicas,
realizada por meio de banco de dados de disponibilizados na rede
Species Link, alcançou resultados bem mais representativos no que
se refere o conhecimento da real riqueza da fauna de peixes da
Bacia do Rio Tapajós. Neste levantamento, foi possível relacionar um
total de 19.844 registros de lotes de espécies Actinopterygii (peixes
ósseos com nadadeiras raiadas) procedentes dos Estados do Pará e
Mato Grosso.
Com a realização de uma “filtragem” do total desses registros para os
limites da bacia do Rio Tapajós obteve-se um total de 3.477
registros, sendo 81% provenientes do Estado do Pará e 19% do
Estado de Mato Grosso, associados a 113 localidades. . (ECOLOGY,
2013: vol. 3.2, p. 210-1/255).
Das 57 espécies conhecidas exclusivamente da bacia do Rio Tapajós, o estudo
demonstra que 29 somente são encontradas apenas em suas localidades-tipo. Estas
são, portanto, as espécies com mais alto risco de extinção caso venham a ocorrrer
alterações em seus ambientes específicos.
Ainda em relação à ictiofauna, o estudo mostra o resultado de uma avaliação que
correlaciona o registro dos peixes endêmicos com as suas exigências ecológicas:
Muitas das espécies locais (compostas por muitos membros de
família Loricariidae e Anostomidae, bem como por pacus
especializados), devido ao seu elevado endemismo e por possuir
demandas ecológicas bastante exigentes (águas correntes e limpas,
com alta oxigenação e baixa sedimentação), são particularmente
sensíveis a mudanças decorrentes da implantação de
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empreendimentos hidrelétricos, (ECOLOGY, 2013: vol. 3.2, p.
221/255).
A maior parte das 57 espécies endêmicas da bacia do Rio Tapajós
ocupa áreas de remanso nos rios e igarapés. Por sua vez, as
espécies habitantes de áreas de remanso ocupam preferencialmente
regiões pelágicas. Essas espécies incluem, por exemplo, peixes da
família Characidae, que apresentam corpo fusiforme e são
excelentes nadadores. As espécies habitantes de áreas de
corredeiras ocupam preferencialmente regiões bentônicas. Essas
espécies são representadas principalmente pelos membros da
família Loricariidae, que são especializados em se alimentar dos
detritos e dos microrganismos presentes no lodo e na vegetação
aderida ao substrato. Há um grande número de espécies ocupando
trechos com velocidade da água de baixa a moderada. Esses trechos
são ocupados principalmente pelos Characidae. Por outro lado, as
localidades com alta velocidade da água são ocupadas
principalmente pelos Cichlidae e Loricariidae. (ECOLOGY, 2013: vol.
3.2, p. 222-1/405).
a) Espécies Migradoras e Rotas Migratórias
A caracterização das espécies migradoras é apresentada na Avaliação Ambiental
Integrada da Bacia do Tapajós, onde consta que:
Os peixes migradores representam mais da metade do pescado
desembarcado pela pesca comercial na bacia Amazônica e em
algumas regiões sua contribuição ultrapassa 90% desse total
(Ruffino, 2004; Barthem & Goulding, 2007 in Ferreira et al., 2011).
Esses peixes, que geralmente também correspondem àqueles de
maior importância econômica para o consumo, fazem parte da
ictiofauna de terras baixas (abaixo de 250 m de altitude). Portanto, os
peixes migradores invadiram mais tardiamente a bacia do Rio
Tapajós, que drena uma região originalmente constituída de antigos
embasamentos basálticos, correspondente ao domínio das terras
altas, que hospeda uma ictiofauna de menor porte e mais sedentária.
(ECOLOGY, 2013: vol. 3.2, p. 227/255).
O mesmo estudo cita também a piramutada (B. vaillanti) como a única espécie
confirmada na bacia dos grandes bagres migradores amazônicos do gênero
Brachyplatystoma. A partir de fontes sobre a pesca na bacia indicam que ocorre
também a piraíba (B. filamentosum) no baixo e no alto curso do Rio Tapajós, incluindo
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os Rios Teles Pires e Juruena. Essa constatação permite supor que as cachoeiras e
corredeiras ao longo de todo o Rio Tapajós “não representam barreiras naturais para a
transposição desta espécie” (ibid.)..
Por fim, observa-se que
As características geomorfológicas do Rio Tapajós também o
condicionam mais como ambiente de passagem do que de
reprodução e hábitat para residência de ictiofauna migradora. Neste
sentido, a Ria do baixo Tapajós parece em certos aspectos funcionar
como área de importância reprodutiva de muitas espécies, que usam
seus inúmeros igarapés e as águas calmas, como ambiente para o
recrutamento e crescimento dos alevinos. Isso pode ser decorrente
de ambientes naturais de deposição de particulados finos, mais
apreciados para recrutamento e desenvolvimento de alevinos,
quando comparado com os igapós de águas claras encontrados nos
trechos médio e alto da bacia. (ECOLOGY, 2013: vol. 3.2, p.
229/255).
b) Recursos Pesqueiros


A pesca de subsistência

As populações humanas amazônicas pré-européias sempre tiveram um contato muito
direto com os rios e seus peixes. Mesmo após a colonização, esse hábito perdurou de
maneira que os caboclos amazônicos, principalmente os ribeirinhos, ainda mantêm o
costume de pescar, apesar de se dedicarem também à agricultura e à criação de
animais como porcos e galinhas para suprir suas necessidades diárias de proteínas.
Mesmo aqueles habitantes que possuem uma atividade fixa que não seja a pesca,
saem à captura dos peixes quando a atividade principal está em baixa, como por
exemplo, na entressafra de determinada cultura agrícola.
Em todos os municípios a pesca de subsistência é uma atividade bastante arraigada
na população ribeirinha e inclusive naquela que vive nos centros urbanos. Assim, boa
parte da população possui algum equipamento de pesca, seja rede, malhadeira,
tarrafas, zagaia, arpão, arco e flecha, etc. Quando a pesca de subsistência é boa e o
número de peixes é maior que o necessário para o consumo, o excedente pode ser
vendido para os vizinhos, ou mesmo trocados por outros produtos de primeira
necessidade. Devido a essas características de informalidade, é praticamente
impossível quantificar economicamente esse tipo de atividade, no entanto estima-se
que esta seja responsável por cerca de 60% da produção pesqueira total da
Amazônia.
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A pesca comercial

A pesca comercial é uma atividade realizada num raio de 100 a 1.000 km a partir de
grandes centros urbanos, sendo os produtos conservados em gelos durante períodos
que podem variar de 15 a 40 dias, que é geralmente o tempo dispendido em cada
pescaria. É uma atividade voltada principalmente para a venda do produto nos
mercados dos centros urbanos. Atualmente, a produção pesqueira nas águas
interiores da Amazônia brasileira está estimada em torno de 217.000 toneladas por
ano, sendo Manaus o maior produtor e consumidor, com um desembarque que varia
de 22.000 a 35.000 t/ano.
O maior centro consumidor regional é o município de Itaituba que, segundo
estimativas do IBGE contava com uma população humana na ordem de 96.000
habitantes em 2005. O mercado municipal de peixes de Itaituba, instalado na margem
esquerda do rio Tapajós, nas proximidades do atracadouro de balsas, ocupa cerca de
1/3 do espaço da edificação onde se encontram oito bancas de pescados funcionando,
estando duas desativadas. A oferta de peixes varia conforme a disponibilidade para
captura, sendo influenciada inclusive pela vazão dos rios, ou seja, varia conforme as
épocas de seca e cheia.
Com o aumento da descarga fluvial num gradiente linear das cabeceiras para a foz do
Rio Tapajós, é notável o estabelecimento e o aumento em abundância de grupos de
peixes maiores, tais como as pescadas (Plagioscion sp.), os tucunarés (Cichla sp.), os
pacus (Myleus spp.), as piraras (Phractocephalus hemioliopterus) e o surubins
(Pseudoplatystoma sp.), que predominam na composição das capturas da pesca de
consumo a jusante da Cachoeira de São Luiz e, portanto, detêm importância em uma
escala regional. Por sua vez, o mesmo leito rochoso do rio favorece o estabelecimento
de hábitats para peixes adaptados aos ambientes de correnteza, e que despertam
interesse na aquariofilia. Nas partes mais baixas onde estes rios sofrem influência do
Amazonas já se registram outras formas maiores de peixes e melhor adaptadas aos
ambientes inundáveis, tais como os pirarucus (Arapaima gigas) e os tambaquis
(Colossoma macropomum), e é notável a entrada de grandes bagres, como as
piramutabas (Brachyplatystoma filamentosum) e as douradas (Brachyplatystoma
rousseauxii).
Assim, a atividade pesqueira ao longo do alto e baixo cursos do Rio Tapajós está
estreitamente ligada aos tipos de peixes, aos ambientes e às crenças, ou mesmo às
demandas externas pelos recursos (CAMARGO et al., 2010). Presume-se que nas
áreas de confluência do Rio Tapajós com as águas brancas, mais produtivas do
Amazonas, favorecida principalmente pela captura das piramutabas, douradas e
maparás (Hypophthalmus sp.), peixes típicos da planície amazônica, a produção
pesqueira seja maior. Entretanto, a produção pesqueira destes bagres durante a safra
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no Tapajós (de janeiro a junho) é seis vezes menor que a safra no Rio Amazonas (de
julho a dezembro); ou seja, mesmo na área de influência das águas brancas do
Amazonas, entre Aveiro e Santarém, a produção de pescado no Tapajós é limitada e
não permite o desenvolvimento de uma pesca comercial em grande escala
(BARTHEM, 1995).
De toda forma, a pesca na bacia do Rio Tapajós assume relativa importância, por três
motivos principais: o primeiro, diz respeito à segurança alimentar das populações no
entorno do rio, principalmente as comunidades indígenas, uma vez que o pescado
constitui-se em uma de suas principais fontes primária de proteínas; o segundo,
devido ao potencial da ictiofauna de peixes ornamentais, sendo o Tapajós a segunda
bacia de maior importância na Amazônia, depois da bacia do Rio Negro, e terceiro,
está relacionado com o potencial turístico da pesca esportiva na região, que vem
sendo explorado principalmente através de pousadas especializadas. No caso da
pesca esportiva, o Rio Tapajós fornece um excelente conjunto de espécies de
interesse, como matrinchã, pirapitinga, bicuda, cachorra, tambaqui, tucunaré, jaú,
surubim, pirarara e piraíba, entre outros (http://sepaq-pa.blogspot.com.br). Embora a
potencial redução dessa atividade seja, em geral, considerada de baixo impacto, em
termos de magnitude, não existem estudos sobre o assunto. Pouco se sabe, por
exemplo, sobre os impactos decorrentes da introdução de espécies usadas como isca,
muitas vezes originárias de outros locais, sobre a ictiofauna nativa. Ainda que o Rio
Tapajós, bem como alguns de seus tributários, forneça um grande número de recursos
pesqueiros, seja para fins de consumo ou para o mercado da aquariofilia, observa-se
uma tendência para a produção se concentrar em centros localizados nos trechos
médios deste rio, onde por via terrestre ou aérea é facilitado o escoamento destes
recursos explorados. Embora a exploração de peixes ornamentais constitua uma
importante fonte de divisas local, no atual sistema da cadeia produtiva, o maior
benefício econômico acontece fora da região (CAMARGO et al., 2010).
As Fotos 7.2.2.2.2/01 a 7.2.2.2.2/27 apresentam fotos sobre os recursos pesqueiros.


Pesca ornamental

A pesca ornamental tem como objetivo capturar apenas aquelas espécies de peixes
que possuem valor comercial no mercado de aquariofilia, ou mercado de peixes
ornamentais, cujo comércio mundial movimenta atualmente mais de 350 milhões de
dólares (Chao & Araujo 1997). Na Amazônia, o principal centro de pesca ornamental
está na bacia do rio Negro, sendo os exemplares de tetra cardinal exportados para os
Estados Unidos, Alemanha e Japão, por intermédio de exportadores fixados em
Manaus. O rendimento é avaliado em cerca de 15 a 20 milhões de exemplares/ano.
Grande parte dos peixes exportados por Manaus é capturada no município de
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Barcelos, situado no médio rio Negro, sendo esta atividade a principal fonte de renda
do município (Waichman, Chao & Petry, 2000).
No estado do Pará, além de Santarém e Altamira, Itaituba também concentra um
comércio significativo e muito pouco conhecido de peixes ornamentais, com quatro
empresas em atividade. Essas empresas, também chamadas “instalações”, muito
provavelmente pelo fato de disporem de uma pequena infraestrutura para manter os
peixes vivos em caixas plásticas brancas, armazenadas em um cômodo da casa, e
alimentadas continuamente por uma bomba de oxigênio, são, em geral familiares,
geridas por uma pessoa que é auxiliada pelos irmãos ou por outros parentes.
O modus operandi das empresas é bastante semelhante: seus integrantes fazem três
a quatro saídas mensais para campo para coletar os exemplares já pescados e
armazenados em comunidades previamente determinadas. Nesses locais, as
empresas adquirem os peixes dos habitantes dessas comunidades. Nas saídas de
campo, cada empresa coleta em média entre 300 a 500 indivíduos de várias espécies
de cascudo.
A coleta dos peixes é feita por um mergulhador que desce a uma profundidade
variável entre 5 a 20 m, com o auxílio de um compressor de ar acoplado a um cilindro
que armazena o ar comprimido. Desse cilindro saem duas ou três mangueiras de
50 m, com um regulador de SCUBA na extremidade. Os mergulhadores amarram a
mangueira na cintura, colocam o regulador de ar na boca e descem pelo cabo da
âncora até a profundidade desejada. Na cintura amarram também garrafas plásticas
tipo “Pet”, onde colocam os peixes capturados.
Próximo de Itaituba, os principais locais de coleta dos peixes ornamentais estão
localizados entre as comunidades de São Luiz do Tapajós e Pimental. E é exatamente
acima da comunidade de São Luiz que começam a aparecer as primeiras cachoeiras
do rio Tapajós, com grandes formações rochosas no leito e nas margens do rio.
Dessas comunidades, a de Pimental é a maior e grande parte de seus habitantes,
principalmente os jovens do sexo masculino, sobrevivem da coleta de peixes
ornamentais. Além desses locais também se registrou o comércio de ornamentais nos
municípios de Novo Progresso (rio Jamanxim) e Jacareacanga, contudo em nenhum
desses pontos a coleta e comércio de ornamentais foi tão intensa quanto a
documentada em Pimental.
Todas as empresas de peixes ornamentais de Itaituba trabalham com as mesmas
espécies de peixes mais valorizadas neste tipo de comércio e ocorrentes na região.
No total estas somam 14 espécies de peixes pertencentes à Ordem Siluriformes,
família Loricariidae, conhecidos popularmente como cascudos ou acaris. As espécies
dessa família são adaptadas a viverem nesses ambientes lóticos e encachoeirados
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ricos em oxigênio dissolvido; elas se fixam no substrato com o auxílio da boca, que
funciona como uma espécie de ventosa, e de suas fortes nadadeiras.
As principais espécies de peixes ornamentais coletadas na região são: Hypancistrus
sp. 1 (Acari-pão), Hypancistrus sp. 2 (Acari-pão-pigmentado), Baryancistrus sp. (Acaribola-branca), Ancistrus sp. 1 (Preto-veio), Oligancistrus (Naná), Peckoltia gr. vittata 1
(Acari-tigre), Peckoltia gr. vittata 2 (aba-vermelha), Peckoltia gr. vittata 3 (T-ouro),
Peckoltia sabaji (Tigre-de-bolas), Peckoltia snethlageae (Aba-branca), Panaque gr.
nigrolineatus (Tamanco), Pseudacanthicus sp. 1 (Titanic), Pseudacanthicus sp. 2
(Açacú), Pseudancistrus sp. (Cara-chata), Leporacanthicus joselimai (Acari-onça),
Scobinancistrus sp. 1 (Cutia), Scobinancistrus sp. 2 (Arábia), Spectracanthicus
murinus (Bicudo) (Fotos 7.2.2.2.2/28 a 7.2.2.2.2/42).

Foto 7.2.2.2.2/01 - Aracu-cabeça-gorda (Leporinus friderici) - Ordem: Characiformes; Família:
Anostomidae. Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/02 - Branquinha (Cyphocharax abramoides) - Ordem: Characiformes; Família:
Curimatidae. Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/03 - Matrinchã (Brycon amazonicus) - Ordem: Characiformes; Família:
Bryconinae. Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/04 - Traíra (Hoplias malabaricus) - Ordem: Characiformes; Família: Erythrinidae.
Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/05 - Curimatá (Prochilodus nigricans) - Ordem: Characiformes; Família:
Prochilodontidae. Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/06 - Pacú (Myleus torquatus) - Ordem: Characiformes; Família: Serrasalminae.
Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/07 - Apapá (Pellona castelnaeana)
Pristigasteridae. Mercado de Itaituba – PA.

-

Ordem:

Clupeidae;

Família:

Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/08 - Cará (Satanoperca jurupari) - Ordem: Perciformes; Família: Cichlidae.
Mercado de Itaituba - PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/09 - Tucunaré (Cichla monoculus) - Ordem: Perciformes; Família: Cichlidae.
Mercado de Itaituba.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/10 - Acará-Açu (Astronotus crassipinnis) - Ordem: Perciformes; Família:
Cichilidae. Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/11 - Pescada (Pachyurus junki) - Ordem: Perciformes; Família Sciaenidae.
Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/12 - Pescada (Plagioscion squamosissimus) - Ordem: Perciformes;
Família: Sciaenidae. Mercado de Itaituba - PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/13 - Leiarius longibarbis - Ordem: Siluriformes; Família: Sciaenidae.
Mercado de Itaituba - PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/14 - Tamboatá (Hoplosternum littorale) - Ordem:Siluriformes; Família:
Auchenipteridae. Mercado de Itaituba - PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/15 - Piramutaba (Brachyplatysstoma vaillant) - Ordem: Siluriformes;
Família: Pimeloidae. Mercado de Itaituba - PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/16 - Curimatá (Prochilodus nigricans) fatiadas e salgadas deixadas ao
sol para secar e depois conservadas para consumo, Mercado de Itaituba – PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/17 - Farinha de peixe Piracuí, Mercado de Itaituba –PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/18 - Tambaqui (Colossoma macropomum) - Ordem: Characiformes; Família:
Characidae. Peixaria de Jacareacanga – PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/19 - Peixaria de Jacareacanga – PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/20 - Barco sendo carregado com caixas plásticas para acondicionamento
dos peixes a serem coletados.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/21 - Aspectos da técnica de pesca de peixes ornamentais no Rio Tapajós
próximo da Vila de Pimental – PA.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/22 - Compressor de ar e cilindro de ar comprimido utilizado para
fornecimento de ar para os mergulhadores.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/23 - Pescador de peixe ornamental pronto para o mergulho
com uma pequena tarrafa de mão, máscara e garrafa “pet” amarrada na
cintura.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/24 - Pescador de peixe ornamental pronto para o
mergulho.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/25 - Garrafa Pet com Acaris recém-coletados.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/26 - Sala adaptada para a manutenção dos peixes antes da comercialização.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/27 - Manutenção dos peixes antes da comercialização.
Fonte: CNEC 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/28 - Acari-onça (Leporacanthicus joselima) – Vila de Pimental – PA.
Fonte: CNEC 2006.

Foto 7.2.2.2.2/29 - Acari-pão (Hipancistrus sp. 1, nome no Mercado Internacional: Queen
Arabesque L260).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/30 - Acari-pão pigmentado (Hipancistrus sp. 2; nome no Mercado
Internacional: “small spotted”, “yellow spotted pleco” L262).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.

Foto 7.2.2.2.2/31 - Acari-tigre (Peckokltia gr. Vittata 1).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.

VOLUME 3
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 104
Revisão: 0

Foto 7.2.2.2.2/32 - Aba-vermelha (Peckokltia gr. Vittata 2).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.

Foto 7.2.2.2.2/33 - Teoro (Peckokltia gr. Vittata 3).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/34 - Tigre-de-bolas (Peckokltia Sabaji).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.

Foto 7.2.2.2.2/35 - Aba-branca (Peckokltia Snethlageae).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/36 - Titanic (Pseudacanthicus sp. 1).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.

Foto 7.2.2.2.2/37 - Acaçu (Pseudacanthicus sp. 2).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/38 - Acaçu (Pseudacanthicus sp.).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.

Foto 7.2.2.2.2/39 - Acari-onça (Leporacanthicus joselima, nome no Mercado Internacional:
Sultan Pleco L241).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/40 - Cutia (Scobinancistrus sp. 1).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.

Foto 7.2.2.2.2/41 - Arábia (Scobinancistrus sp. 2).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.
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Foto 7.2.2.2.2/42 - Bicudo (Spectracanthicus murinus).
Fonte: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2006.

C) Considerações sobre a ecologia das principais espécies comerciais da bacia
hidrográfica dos rios Tapajós e Jamanxim.
Cichlidae – Acará (Satanoperca jurupari), Tucunaré (Cichla monoculus, C. ocellaris,
C. temensis). Cichlidae é uma das maiores famílias de peixes do mundo com
aproximadamente 1.300 espécies, a maioria de água doce e do continente africano.
Na América do Sul a família é formada por aproximadamente 300 espécies, a maior
parte delas ocorrendo na região amazônica.
Todos os membros da família apresentam hábitos sedentários e a grande maioria
habita as margens dos rios lagos e igarapés em locais com pouca correnteza. As
espécies do gênero Cichla (os tucunarés) são ictiófagos, isto é, consomem peixes
inteiros; os acarás, por outro lado, são onívoros explorando os detritos presentes no
fundo de rios e lagos, como os membros das famílias Prochilodontidae e Curimatidae.
A desova dessas espécies é parcelada, sendo que constroem ninhos e também
cuidam da prole.
Sciaenidae – Pescada (Plagioscion squamosissimus). As pescadas da família
Sciaenidae vivem próximo ao fundo e sedentários, com preferência por lagos e locais
profundos dos canais dos rios. Apresentam hábitos crepusculares e noturnos, são
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carnívoros, alimentando-se basicamente de peixes e camarões e possuem desova
parcelada no período da seca.
Pimelodidae – Filhote (Brachyplatystoma filamentosum), Fura-calça (Pimelodina
flavipinnis), jaú (Zungaro zungaro), barbado (Goslinia platynema), jandiá (Leiarius
marmoratus), Surubim (Sorubim lima), Piramutaba (Brachyplatystoma vaillanti), mandi
(Pimelodus blochii), mapará (Hypophthalmus edentatus e Hypophthalmus marginatus),
piracatinga (Calophysus macropterus), pirarara (Phractocephalus hemioliopterus),
cara-de-gato (Platynematichthys notatus)
Os grandes bagres da família Pimelodidade, como o filhote, piramutaba e jaú parecem
depender unicamente do canal principal do rio durante todo o seu ciclo de vida;
empreendendo grandes migrações tróficas e reprodutivas ao longo do rio. A migração
trófica parece coincidir com a migração dos cardumes de Characiformes, ocasião em
que pode ocorrer uma intensa pressão de predação sobre os Characiformes. Os ovos
e larvas desses grandes bagres são levados pela correnteza até a boca dos grandes
rios onde dão continuidade ao seu desenvolvimento. Esses alevinos são muito raros
nas áreas marginais dos rios e dos lagos. Todos esses grandes bagres são ictiófagos,
e na reprodução fazem uma desova total durante a enchente.
A pirarara é uma espécie onívora, consumindo peixes, crustáceos e até frutos, habita
a calha e margem do rio e possui desova total e uma grande fecundidade produzindo
até 300 mil ovócitos.
A Pimelodina flavipinnis também é uma espécie onívora, consumindo detritos e
microorganismos associados, habita a margem dos rios e lagos e possui desova total
na enchente.
Os maparás são planctófagos, consumindo cladóceras, copépodos e outros
invertebrados aquáticos que capturam nadando ativamente na superfície da água;
habitam as margens dos rios e os lagos. Possui também desova total na reprodução
que ocorre durante a enchente.
Auchenipteridae – mandubé (Ageneiosus brevifilis e A. dentatus). As espécies dessa
família apresentam acentuado dimorfismo sexual, onde nos machos os primeiros raios
da nadadeira anal se tornam alargados e endurecidos e com uma papila urogenital na
extremidade, utilizado na fecundação interna das fêmeas, que fecundadas, podem
armazenas as ovas durante um largo período até que as condições do ambiente sejam
favoráveis.
Todos os seus representantes possuem hábitos crepusculares ou noturnos, quando
nadam ativamente na superfície da água à procura de insetos ou outros itens
alimentares e mesmo peixes inteiros podem compor a sua dieta. Durante o dia se
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escondem em fendas, ou debaixo de troncos e galhos submersos. Ageneiosus
brevifilis e A. dentatus as duas espécies comerciais mais importantes da família
possuem desova total durante a enchente.
Loricariidae – Acari-bodó (Liposarcus pardalis). O acari-bodó, como a maioria das
espécies da família, habita o fundo dos lagos e rios; sua dieta é constituída de toda
matéria orgânica associada ao fundo como o perifiton e detritos. O acari-bodó é mais
comum em locais com fundo de lama, em vez de pedra ou rochas. Possui respiração
aérea acessória através do estômago, o lhe faculta sobreviver em ambientes com
baixas taxas de oxigenação.
Desova na época da vazante dos rios, quando constrói ninhos no fundo dos lagos ou
em barrancos dos rios. A fecundidade é baixa, produzindo em torno de 1.000 a
5.000 ovócitos e período de reprodução longo. Devido ao seu comportamento
sedentário, é também uma das espécies que completam todo o seu ciclo reprodutivo
em lagos marginais ou em áreas alagadas.
Prochilodontidae – curimatá (Prochilodus nigricans) / Curimatidae – branquinha
(Cyphocharax abramoides, Curimata inornata). Os membros dessas duas famílias
possuem hábitos alimentares semelhantes e exploram o fundo dos rios e lagos à
procura de matéria orgânica em decomposição, algas, detritos e microorganismos
associados. Representantes dos dois grupos possuem intestino longo e enovelado, e
estômago alongado em forma de moela, capazes de processar essa enorme
quantidade de itens alimentares (detritos e perifiton) depositados nos fundos dos
diferentes ambientes aquáticos amazônicos. O fácil acesso à essa abundante fonte de
energia também deve explicar a predominância de representantes dessas duas
famílias nos rios amazônicos.
Prochilodus nigricans (curimatá) e Semaprochilodus taeniurus (jaraqui-de-escamafina) formam grandes cardumes e empreendem grandes migrações e desovam
durante a enchente.
Doradidae – bacu (Megalodoras uranoscopus), cujuba (Oxydoras niger). Os bacus e
as cujubas habitam o fundo da calha e margem dos rios, onde se alimentam de frutos,
sementes, moluscos e outros invertebrados aquáticos, como esponjas e briozoários.
As duas espécies possuem desova total durante a enchente
Characidae (Serrasalminae) – piranha (Serrasalmus sp.), pirapitinga (Piaractus
brachypomus), pacu (Metynnis sp., Myleus sp., Mylossoma sp.) tambaqui (Colossoma
macropomum). Os representantes dessa subfamília habitam as margens dos rios e
lagos amazônicos, e quanto aos aspectos tróficos podem ser divididos em carnívoros
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(as piranhas) que consomem preferentemente peixes ou outros animais como
moluscos e insetos; e onívoros como a pirapitinga, tambaqui e pacus.
As piranhas da espécie Pygocentrus nattereri são carnívoras e consomem
exclusivamente peixes, por outro lado, Serrasalmus rhombeus ou S. spilopleura
consomem peixes, moluscos, e ocasionalmente matéria vegetal. Pygocentrus nattereri
e S. rhombeus têm reprodução com desova parcelada, com pico na enchente e cheia
dos rios e os ovos são colocados em raízes de plantas marginais e das lagoas, e
possuem cuidado parental.
A pirapitinga é um peixe de hábitos alimentares onívoro com forte tendência à
herbivoria, sobretudo no período de cheia quando a disponibilidade de iens
alimentares vegetais é maior. A pirapitinga faz duas migrações, uma ascendente, no
início da vazante, quando sai da floresta alagada e se dirige às cabeceiras dos rios; e
outra no início da enchente, quando desce os rios para desovar.
O tambaqui adulto consome basicamente frutos e sementes, e zooplâncton como dieta
complementar, sendo o único peixe de grande porte da Amazônia que possui rastros
branquiais longos e fortes dentes molariformes que lhe permite alimentar-se tanto de
zooplâncton como de frutos e sementes. Apresentam grande fecundidade e as fêmeas
de tambaqui chegam a produzir cerca de 1,2 milhão de óvulos. As larvas são
carregadas passivamente pela correnteza e depois nadam em direção aos lagos de
várzea, onde passam as fases de juvenil e pré-adulto.
Os pacus (Mylossoma aureum e M. duriventre) são onívoros com forte tendência à
herbivoria. a primeira empreende migrações tróficas e reprodutivas e se reproduz
durante a enchente dos rios. Os adultos de M. duriventre ocorrem nas várzeas e
igapós e consomem principalmente frutos. Mylossoma aureum realiza migrações
trófica e reprodutiva e a desova ocorre no período de enchente. Em M. duriventre o
período reprodutivo é longo e ocorrem dois picos de desova na enchente.
Callichthyidae – Tamuatá (Hoplosternum litoralle). Indivíduos dessa família vivem
preferentemente no fundo dos lagos e igarapés, e uma importante característica dos
tamuatás é presença de respiração dupla, aérea e aquática, com parte do intestino
adaptado para as trocas gasosas diretamente com a atmosfera, realizando para este
fim frequentes subidas para a superfície da água para engolir o ar. Essa adaptação
faculta à essas espécies conseguirem viver em águas bastante pobres em oxigênio.
Alimentam-se de detritos e invertebrados aquáticos, como esponjas e briozóários,
associados no fundo.
Hoplosternum litoralle e Callichthys callichthys, duas das espécies mais comuns da
família realizam desova total na enchente e os machos constroem ninhos flutuantes
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feitos de espuma e matéria vegetal cimentados por uma substância viscosa e com
uma câmara interna, acima da superfície da água, mas com grande umidade, onde os
ovos são colocados e aguardam a eclosão.
Erythrinidae – Traíra (Hoplias malabaricus). Os eritrinídeos são sedentários e habitam
remansos de rios e os lagos e possuem hábitos preferentemente carnívoros. Na época
da reprodução formam casais e constroem ninhos e possuem cuidado parental, papel
desempenhado quase sempre pelo macho, que defende o território onde se
encontram os ovos e filhotes. Os eritrinídeos, como algumas espécies das famílias
Loricariidae (acaris e bodós) e Callichthyidae (tamuatás) geralmente completam todo o
seu ciclo reprodutivo em lagos marginais ou áreas alagadas.
Anostomidae – Aracu-flamengo (Leporinus fasciatus). Membros da família
Anostomidae possuem hábito alimentar herbívoro a onívoro, consumindo basicamente
frutos, sementes, raízes, esponjas, insetos e outros invertebrados aquáticos. A maioria
das espécies forma grandes cardumes e empreende migrações tróficas e
reprodutivas.
Arapaimatidae – Pirarucu (Arapaima gigas).
Osteoglossidae – Aruanã (osteoglossum bicirrhosum). Indivíduos dessa espécie
habitam preferentemente as margens dos rios e lagos, possuem hábitos alimentares
onívoros, consumindo peixes e artrópodes aquáticos, como crustáceos, e também
terrestres como insetos e aranhas que ficam sobre troncos e galhos das árvores da
vegetação marginal. Para capturar esses itens alimentares chegam a pular até um
metro acima da superfície da água. Possuem reprodução com desova total durante as
cheias dos rios e atingem a primeira maturação sexual com cerca de 540 mm de
comprimento. As fêmeas possuem baixa fertilidade, produzindo cerca de 150 a
250 óvulos em cada desova. Forma casal e possuem cuidado parental com os machos
acolhendo os filhotes e ovos na cavidade bucal.
7.2.3. Meio Socioeconômico
7.2.3.1. Organização Territorial
A configuração da organização territorial observada na Amazônia reflete os modelos
ocorridos em seu processo de ocupação e as condições econômicas e sociais daí
resultantes, além de indicar tendências de expansão dos usos do solo. O sistema de
transporte sempre foi determinante na organização e integração do território
amazônico, que se sustenta nas redes fluvial e viária.
A porção oeste da Amazônia, onde se localiza a bacia do rio Tapajós, também
denominada Amazônia Oriental, possui, por motivos históricos, uma povoação mais
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densa e um número maior de municípios. É uma região entrecortada por rodovias
importantes, tais como a BR-010 (Belém/Brasília), a BR-364 (Brasília/Acre) e a BR163 (Cuiabá/Santarém), que ligam os municípios mais populosos da região àqueles
situados na calha do rio Amazonas.
As redes de transporte da região amazônica também influenciam fortemente as
atividades de extração madeireira e mineral, uma vez que a viabilidade da exploração
não está unicamente relacionada à existência do bem natural em si, mas também à
possibilidade do escoamento da produção, bem como ao fornecimento de materiais e
alimentos. A maior facilidade de escoamento da produção, por meio de uma malha
rodoviária na porção oriental da Amazônia propiciou igualmente a implantação de
numerosas serrarias, que realizam um primeiro beneficiamento da madeira extraída.
Em função destes processos, a região amazônica possui quatro porções territoriais,
que apresentam ordenamentos distintos:
-

Noroeste: situada ao norte do rio Amazonas, que se encontra praticamente
desocupada;

-

Nordeste: também pouco ocupada, porém sofre influência da região metropolitana
de Belém, podendo vir a se estabelecer um processo de ocupação mais intenso;

-

Sudeste: a mais densamente ocupada, é percorrida pelo maior número de rodovias
e possui uma frente pioneira mais intensa; e

-

Sudoeste: estruturada basicamente pela rodovia BR-364, é a segunda porção mais
ocupada.

Esses quatro grandes eixos podem ser agrupados em dois conjuntos sistêmicos:


O primeiro, mais dinâmico e integrado, é constituído pela região metropolitana
de Belém e as rodovias BR-010 (Belém/Brasília), BR-230 (Transamazônica) e
o eixo da BR-364 (Cuiabá/Rio Branco); e



O segundo, menos denso e coeso, compõe-se pela região metropolitana de
Manaus, pela calha do rio Amazonas e pelo entorno de São Luís, no Maranhão

Estes eixos caracterizam-se pela produção agropecuária e pelo exercício da atividade
extrativista, que expandem sua influência conforme as possibilidades de escoamento
da produção. O maior peso da produção agropecuária está concentrado na criação de
gado bovino e na produção de grãos, especialmente a soja.
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A bacia do rio Tapajós situa-se na porção sudeste do território amazônico, a mais
dinâmica da região, no seu limite a sudoeste. Não obstante a bacia encontrar-se hoje
razoavelmente preservada e não apresentar uma dinâmica de ocupação expressiva,
as pressões advindas do Arco de Povoamento já se fazem sentir a este, pelo eixo da
rodovia BR-230 (Transamazônica), e ao Sul, do Norte do Mato Grosso, por intermédio
da BR-163 (Cuiabá/Santarém).
Entretanto, as más condições das rodovias e as dificuldades de implantação de uma
hidrovia no rio Tapajós têm contribuído significativamente no refreamento do processo
de expansão da ocupação da bacia. Nesse sentido, é necessário lembrar que a
pavimentação da rodovia BR-163, um dos projetos do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, prevê o asfaltamento de cerca de mil quilômetros entre Guarantã
do Norte, no Mato Grosso, e Santarém, no Pará, facilitando o escoamento da
crescente produção de grãos da região.
Em função dos projetos de pavimentação desta rodovia, foi criada, no ano de 2005,
como medida de compensação dessas obras, a Área de Limitação Administrativa
Provisória – ALAP do sudoeste do Pará, como forma de conter o avanço de atividades
efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental. Foram criadas, na
bacia do rio Tapajós, cinco novas unidades de conservação de uso sustentável, num
total de 4,9 milhões de hectares, que, somadas às áreas dos Parques Nacionais do
Rio Novo e da Amazônia, formam o primeiro Distrito Florestal Sustentável do Brasil.
A bacia hidrográfica do rio Tapajós abrange uma área de aproximadamente
160 mil km2 e uma população de cerca de 550 mil pessoas, que correspondiam a
cerca de 0,3% e 7,4% da população brasileira e paraense, respectivamente, de acordo
com dados de 2010 do Censo Demográfico do IBGE.
A bacia do Tapajós constitui uma das principais sub-bacias da bacia amazônica, a
mais extensa do planeta, com aproximadamente 6,5 milhões de km2, cerca de 85%
dos quais em território brasileiro, por onde correm 25.000 km de rios navegáveis. A
área insere-se na região da Amazônia Legal brasileira, estabelecida no artigo 2º da
Lei 5.173/66. A Amazônia Legal abrange, em sua totalidade, os estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, assim como parte dos estados do
Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, além de cinco municípios de Goiás. Representa
61% do território brasileiro, distribuído por 775 municípios, onde viviam em 2010,
segundo o Censo Demográfico do IBGE, 24,4 milhões de habitantes (12,78 % da
população nacional), perfazendo a densidade demográfica mais baixa do país.
Os municípios paraenses foco deste estudo são Santarém, Itaituba, Belterra, Aveiro,
Novo Progresso, Juruti, Jacareacanga, Rurópolis e Trairão. Esses municípios integram
as Meso-regiões do Baixo Amazonas e do Sudeste Paraense, conforme apresentado
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no Quadro 7.2.3.1/01, que mostra também aos distritos pertencentes a cada
município, assim como a superfície total de cada um deles e o percentual de inserção
de seu território na bacia.
Algumas considerações devem ser feitas acerca do município de Maués, o único
município do Amazonas inserido na bacia. Apesar de possuir parte de seu território
inserido na bacia hidrográfica do rio Tapajós, o mesmo não foi considerado no
presente estudo, no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, pelos motivos
que se seguem:


Apenas a porção do extremo sul do município de Maués está inserida na bacia
do Tapajós, ou seja cerca de 11% dos 39.958 km2 de seu território total. Sua
sede municipal, onde se concentra grande parte das atividades econômicas,
situa-se no extremo norte do território, fazendo com que haja pouca e difícil
vinculação entre sua sede e a porção territotial inserida na bacia;



A sede de Maués fica a uma distância de 213 km da sede do município de
Itaituba e 312 km de Jacareacanga, cidades mais próximas, sendo que, o
acesso a esses centros urbanos é praticamente impossibilitado pela falta de
infraestrutura viária nessa porção da bacia. O acesso torna-se ainda mais difícil
pela presença da FLONA do Pau-Rosa, em Maués, e do Parque Nacional da
Amazônia, em Itaituba;



A área de Maués inserida na bacia conta com uma ocupação socioeconômica
baixa e dispersa e não possui relações institucionais ou comerciais com os
demais municípios inseridos na bacia;



Aproximadamente 95% da geração do Produto Interno Bruto (PIB) da bacia do
rio Tapajós deve-se aos municípios paraenses e, além disso, a participação do
município de Maués na formação do PIB regional da bacia vem decrescendo
ao longo dos últimos cinco anos.



Finalmente, a porção territorial de Maués localizada na bacia, bem como sua
sede, situa-se muito distantes em relação a qualquer um dos aproveitamentos
hidrelétricos previstos.
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Quadro 7.2.3.1/01 - Características da Organização Político-Administrativa – 2007

Baixo
Amazonas

Mesoregião

Microregião

Município

Óbidos
Santarém

Juruti
Belterra

Santarém

Santarém

Sudeste Paraense

Aveiro

Itaituba
Itaituba
Jacareacanga
Novo
Progresso
Rurópolis
Trairão

Distritos
Juruti
Belterra
Santarém
Alter-do-Chão
Mojuí dos Campos
Curuai
Boim
Aveiro
Brasília Legal
Pinhal
Itaituba
Miritituba
Campo Verde
Moraes de
Almeida
Creporizão
Jacareacanga
Porto Rico
Novo Progresso
Rurópolis
Trairão
Caracol

Superfície
Municipal
Total*
(km²)
8.303,97
4.398,35

Superfície
Municipal Incluída
na Bacia*
(km²)
%
2.817,37
33,9
1.479,10
33,6

22.887,08

11.529,81

50,4

17.074,29

9.303,38

54,5

62.040,95

52.774,34

85,1

53.303,09

34.118,33

64,0

38.162,32

24.411,40

64,0

7.021,29

6.991,54

99,6

11.991,02

11.981,98

99,9

* Cálculo das superfícies total e incluída na bacia realizado por meio de medições feitas a partir do
Sistema Geográfico de Informações (GIS), tendo por base a Malha Municipal Digital 2005, do IBGE.

Fonte: IBGE, 2006 e Malha Municipal Digital 2005.

Com relação à participação na bacia, apenas os municípios de Rurópolis e Trairão
possuem a quase totalidade (cerca de 99%) de seu território inserido na bacia,
seguidos de Itaituba, com 85%, Jacareacanga e Novo Progresso, com 64%. Os
demais municípios possuem a metade ou menos de seu território na bacia. Todos os
municípios possuem sua sede municipal no interior da bacia, com exceção de Juruti,
cuja sede encontra-se muito distante da mesma, situando-se inclusive em outra bacia
e sofrendo a influência de outras dinâmicas de ocupação da região amazônica.
Uma das questões de grande relevância na bacia, do ponto de vista políticoadministrativo, é a grande extensão dos municípios, que dificulta o atendimento às
demandas de diversas localidades, que, na maior parte das vezes, ficam à mercê de
sua própria sorte, sem poder contar com apoio da sede municipal. Um bom exemplo
desta situação é a localidade de Moraes de Almeida, situada no município de Itaituba,
ao longo da BR-163, distante da sede municipal, e que demanda sua emancipação,
em grande parte em função desta distância.
No contexto da bacia do rio Tapajós, todos os municípios resultaram do
desmembramento do território de Santarém, criado em 1755, conforme apresenta a
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Figura 7.2.3.1/01. Em um primeiro momento, foram criados os municípios de Juruti,
Itaituba e Aveiro. Na sequência, o município de Itaituba foi subdividido para a criação
de três novos municípios: Trairão, Novo Progresso e Jacareacanga, assim como
Aveiro, por sua vez, deu origem à Rurópolis. O município mais recente da bacia,
Belterra, foi criado em 1997, desmembrado igualmente do território de Santarém,
como os demais.
Juruti
(1935)
Trairão
(1993)
Itaituba
(1935)
Santarém
(1755)

Novo Progresso
(1993)
Jacareacanga
(1993)

Aveiro
(1961)

Rurópolis
(1989)

Belterra
(1997)

Figura 7.2.3.1/01 - Ano de Instalação e Desmembramento dos Municípios
Fonte: CNEC, 2008, adaptado de IBGE.

O desmembramento desses últimos municípios deu-se não apenas em função das
dificuldades de acesso à então sede municipal, e à consequente falta de apoio às
necessidades da população local. A promulgação da Constituição Federal de 1988
promoveu a descentralização do estado brasileiro, facilitando aos Estados o
estabelecimento de normas para a criação de novos municípios, antes sob a
responsabilidade da União.
Como resultado, houve no Brasil uma explosão de novos municípios, principalmente
na década de 1990. Dados apresentados pelo IPEA (2000), com base no IBGE,
mostram que, foram criados 1.405 municípios entre os anos de 1984 e 1997, refletindo
um crescimento de cerca de 34% com relação aos 4.102 municípios existentes no
País em 1984. Esse mesmo estudo mostra que, dos 1.405 municípios criados,
1.095 possuem até 10 mil habitantes, ou seja, praticamente 80% são pequenos
municípios, predominantemente em áreas rurais.
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7.2.3.2. Processo Histórico de Ocupação do Território da Bacia
O processo histórico de ocupação da área da bacia do rio Tapajós foi marcado,
simultaneamente, pela existência e pela falta de vias de acesso e de transporte,
resultando em uma estrutura dual composta, de um lado, por setores incluídos na
lógica do mercado global e, de outro, por setores e famílias completamente excluídos.
Frente às dificuldades de investimento dos poderes públicos federal e estadual, os
setores econômicos incluídos no processo de produção em escala global passaram a
buscar alternativas e a produzir a sua própria infraestrutura de acesso e produção.
Durante séculos, a rede hidroviária determinou a localização das cidades, nas
proximidades da calha dos rios da região amazônica. No entanto, nos últimos quarenta
anos, a malha rodoviária implantada na região passou a se constituir no novo fator de
localização das cidades, em plena terra firme. Em função deste processo, coexistem
atualmente espaços sob a influência de tempos e velocidades distintos entre si. Estas
assimetrias refletem-se também na desigual distribuição dos municípios, da população
e da rede urbana na região.
A expansão da pecuária na região amazônica data dos anos 1970 e foi uma das
principais causas do desmatamento da região nas décadas seguintes. Já a soja
passou a progredir, a partir dos anos 1980, em áreas dos biomas Cerrado e Floresta
Amazônica, ocupando as margens orientais e meridionais da região amazônica. Esse
processo dinâmico de avanço, proveniente do sul do País, configura atualmente uma
cunha na região amazônica, conformada especialmente nos estados do Mato Grosso
e Tocantins e, secundariamente, no Pará e em Rondônia. Este fenômeno caracteriza
um ciclo de ocupação observado na região que envolve, de forma sequencial, o
desmatamento, seguido pela pecuária e finalmente pela agricultura capitalizada de
exportação.
As políticas de integração da região amazônica ao restante do país, instituídas pelo
Governo Federal nos anos 1970, com o objetivo de integrar a região ao restante do
país, deram origem ao que vem sendo denominado recentemente, principalmente em
função do Plano Amazônia Sustentável – PAS – de Arco de Povoamento, também
conhecido como Arco do Desflorestamento. Trata-se do elemento mais complexo e
ativo da estruturação do território amazônico, onde diferentes processos ocupacionais
se sucedem no tempo e avançam espacialmente em frentes subsequentes.
Esta faixa é marcada pelo forte processo de migração, pelo intenso movimento de
urbanização, pela produção de grãos e madeira, produtos muitas vezes substituídos
pela formação de pastos plantados e criação de gado. Já a franja externa da região, é
marcada pela concentração fundiária e pelo surgimento de mão de obra assalariada,
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que se distingue dos pequenos estabelecimentos rurais, onde predomina o trabalho
familiar.
A bacia do Rio Tapajós dos séculos XVII e XVIII tinha como principal característica a
ocupação por povos indígenas associados às etnias Munduruku e Maués. Em 1626,
dez anos após a fundação da cidade de Belém, o território da bacia hidrográfica do rio
Tapajós foi explorado pela primeira vez pelos portugueses, numa expedição chefiada
por Pedro Teixeira. Entretanto, só em 1639, com a entrada de missionários jesuítas na
bacia, que chegaram à região com o objetivo de catequizar os índios, é que foram
fundadas as primeiras povoações ao longo das margens do rio Tapajós e seus
afluentes. Estas missões alcançam a região quando em Santarém ergueu-se uma
fortaleza que serviria como proteção e base de atuação para as missões que
almejavam reunir os indígenas da região em um único local.
A construção dessa fortaleza deu início também à exploração das riquezas naturais da
região. O primeiro passo se deu com as chamadas “Drogas do Sertão”, extratos
vegetais como a baunilha, cravo, cacau, canela, pimenta e outros. Nesse processo
ocorreu o primeiro grande fluxo de população não indígena para a região. (ECOLOGY,
2013: vol. 3.4, p. 5/200).
A fundação da aldeia de Tapajós data de 1639, no local em que se situa atualmente a
cidade de Santarém, na foz do rio Tapajós, para o trabalho dos Jesuítas com os índios
Tapaiuçus. No ano de 1659, ficou pronta a edificação de uma fortaleza, em uma colina
próxima ao rio Tapajós, na sua embocadura no rio Amazonas, erguida com o intuito de
proteger a missão que, em 1898, já havia ruído por completo, não deixando vestígios
de sua existência.
Na sequência, ao longo do rio, os religiosos foram implantando sucessivamente novas
aldeias: São José ou Matapus, em 1722, Santo Inácio ou Tupinambaranas, em 1737 e
Borani e Arapiuns, em 1738. Nesta época, sob a influência dos Jesuítas e em função
da proximidade com o rio Amazonas, a região prosperou muito, assumindo a função
de entreposto comercial. A existência de minas de ouro na área da bacia do rio
Tapajós também atraiu grandes contingentes populacionais para a região, que
passaram a adentrá-la por meio dos eixos fluviais.
Em meados do século XVIII, os Jesuítas foram expulsos das colônias portuguesas em
geral e, na área da bacia do rio Tapajós, diversas povoações por eles fundadas foram
erguidas à condição de vila, dentre as quais as aldeias de Tapajós, com a
denominação de Santarém, Borani como Alter do Chão, Arapiuns como Vila Franca,
São Inácio como Boim e São José como Pinhel.
Como se observou na Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia do Tapajós,
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A ocupação na bacia, de uma forma geral, manteve-se restrita a
faixas onde a acessibilidade orientada pela navegação fluvial
mostrou-se mais propícia. Essa ocupação determinada pelo eixo
Amazonas-Tapajós, teve neste período pouca vascularidade,
restringindo-se aos cursos baixos dos igarapés e contribuintes que
formam a bacia. Por outro lado, ainda que de uma forma um tanto
restrita, a navegabilidade nas águas do Tapajós até seus
formadores, contribuiu para o estabelecimento da ligação do
Amazonas com regiões remotas do escudo central, já no século
XVIII. (ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p. 6/200).
O mesmo documento informa que, até então, a ligação da região amazônica com o
restante do país ocorria pelos rios Madeira e Guaporé. “Depois, com o adensamento
da ocupação no baixo rio Amazonas e a descoberta de ouro na bacia do rio Tapajós,
este último torna-se a principal via de ligação da Amazônia com a região sul do país”
(ibid.).
No entanto, a ocupação na bacia do rio Tapajós só viria a se consolidar no final do
século XIX, com a exploração da borracha, que se estende e passa a ocupar toda a
área. Nesse período, com o aumento da demanda internacional por borracha, os
donos de seringais, chamados seringalistas, ou “Coronéis de Barranco”,
estabeleceram na região a exploração das seringueiras baseada num sistema semiescravista em que, num primeiro momento, os índios foram obrigados a trabalhar. Na
sequência, imigrantes nordestinos chegaram à Amazônia, em busca de melhores
condições de vida, e logo caíram na dependência dos seringalistas. Esse primeiro
surto da borracha durou até que os ingleses introduziram na Malásia sementes da
seringa e a produção estrangeira passou a superar a brasileira a partir de então.
Com o auge do ciclo da borracha entre 1850 e 1910, surgiram novas aglomerações
urbanas na bacia do Tapajós. Estas, posteriormente, se tornaram municípios
autônomos, hierarquizadas a partir da ocorrência da borracha e da importância para
sua comercialização.
Uma última tentativa de exploração da borracha na bacia deu-se com
a construção da Fordlândia, que consistiu na criação de uma cidade
industrial entre os atuais municípios de Aveiro e Itaituba em 1928,
mais precisamente na localidade de Boa Vista, e outra tentativa em
1933 deu-se no atual município de Belterra. O governo do Estado do
Pará, com a informação de que Henry Ford desejava instalar uma de
suas fábricas na Amazônia, cedeu-lhe um milhão de hectares na
margem direita do rio Tapajós, na bacia do rio Cupari, para que o
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industrial americano escolhesse livremente a área mais apropriada
ao seu propósito (ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p. 8/200).
Um segundo surto da borracha ocorreu com a Segunda Guerra Mundial, quando os
japoneses, que ocuparam e controlaram a Malásia, cortaram o fornecimento de
borracha aos Estados Unidos. Nesse momento, o governo brasileiro deu aos soldados
a opção entre partir para a guerra na Itália ou partir para a Amazônia e trabalhar como
seringueiros. Os que escolheram a Amazônia tornaram-se os “soldados da borracha”.
Entretanto, esses imigrantes nem bem chegaram à Amazônia e já possuíam dividas
com os seringalistas e nunca encontraram as condições prometidas pelo governo
brasileiro. A maioria deles nunca mais voltou para suas terras e lá permanecem até
hoje sobrevivendo do cultivo de subsistência, caça ou até mesmo a venda de borracha
a preços muito baixos. Outros ainda empreenderam um êxodo na direção das
periferias das cidades e lá vivem em condições precárias.
Com o início do processo brasileiro de industrialização, os fluxos rodoviários de todo o
país passam a convergir para a região sudeste, induzindo o governo federal a
melhorar a articulação dos transportes em todo o território nacional. Neste contexto, na
década de 1940, a “Marcha para o Oeste” constituiu-se na primeira política oficial de
ocupação do Centro-Oeste brasileiro e da região amazônica. Assim, foram criadas a
Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia – SPVEA – e a Fundação
Brasil Central – FBC, com a incumbência de organizar o processo de ocupação destas
regiões.
Vale mencionar ainda a extração do óleo essencial de pau-rosa para fins industriais,
que se iniciou na década de 1930 na região do município de Juruti, onde foi
implantada a primeira usina de beneficiamento do óleo da Amazônia. É da madeira do
pau-rosa que se extrai o linalol, substância utilizada na composição de diversos
aromas da alta perfumaria, entre eles o célebre Chanel nº 5. A extração de pau-rosa
estendeu-se até os anos 1980, quando o IBAMA proibiu a sua extração, como forma
de proteger a árvore da extinção. Não obstante, algumas indústrias continuam
funcionando de forma clandestina, como muitas outras na Amazônia.
Esse processo de ocupação da região amazônica a partir de iniciativas do Estado
intensifica-se, dada a maior atuação do governo federal, com sua presença
institucional no território. O governo de Juscelino Kubitschek (1956/1960) marca
presença na região, com a construção das rodovias Brasília-Belém (BR-153) e
Brasília-Acre (BR-029), afetando a região e acentuando o processo migratório, já
presente: a população regional saltou de 1 para 5 milhões de habitantes em 10 anos,
entre 1950 e 1960.

VOLUME 3
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 123
Revisão: 0

Em 1966, é criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM,
com o objetivo de implantar uma política de incentivos fiscais e creditícios, com vistas
à atração de capitais nacionais e internacionais para a região amazônica, à
concentração de investimentos em áreas pré-selecionadas e à definição de espaços
propícios a um desenvolvimento econômico planejado. A constituição da SUDAM
conformou o principal eixo da política federal para região amazônica, cuja atuação se
deu por intermédio da criação de um fundo de investimentos, o Fundo de
Investimentos da Amazônia – FINAM, e da ação do Banco da Amazônia S.A. – BASA.
Com o apoio da SUDAM, grandes grupos econômicos investiram em diversos projetos
agropecuários e agroindustriais na região da Amazônia Legal, ocupando cerca de
9 milhões de hectares e com a pecuária bovina como objetivo principal. Em função
disto, as terras ocupadas pelos índios e pelos posseiros foram sendo gradativamente
tomadas pelos latifundiários para a formação de fazendas, em um processo de
obtenção de terras apoiado na grilagem legalizada.
Seguindo atuação da política proposta pela SUDAM, passaram a ser desenvolvidas e
implementadas políticas territoriais com vistas a apoiar o processo de expansão da
ocupação desta e de outras regiões do País, com especial destaque ao:


Programa de Integração Nacional – PIN, que resultou na construção das
rodovias Transamazônica (BR-230) e Cuiabá/Santarém (BR-163);



Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e
Nordeste – PROTERRA;



Programa de Polos
POLAMAZÔNIA;



Programa de Desenvolvimento dos Cerrados na Região Centro-Oeste –
POLOCENTRO;



Programa de Desenvolvimento
POLONORDESTE;



Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos
Cerrados – PRODECER.

Agropecuários

de

e

Agrominerais

Áreas

Integradas

da

do

Amazônia

Nordeste

–

–

Todos esses programas interferiram fortemente no processo de ocupação da região
amazônica, alterando a sistemática de apropriação dos espaços, com o fracionamento
de seu território em distintas porções, sempre por intermédio de um processo de
indução do interesse da iniciativa privada.
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Até a década de 1970, a região era praticamente um imenso vazio demográfico e
econômico: a atividade extrativista era incipiente, e predominava a economia de
subsistência. Foi quando teve início a construção da rodovia BR-163, que segue
aproximadamente o curso dos rios Jamanxim e Tapajós, no sentido Norte/Sul.
Este processo não chegou a atingir diretamente a bacia do rio Tapajós, porém ao
longo da rodovia BR-230 (Transamazônica), que corta a área no sentido Leste/Oeste,
atravessando os municípios de Itaituba e Rurópolis, começa a surgir uma nova frente
de ocupação constituída pela implantação de agrovilas, habitadas principalmente por
nordestinos, notadamente maranhenses, assim como por sulistas, dando origem a
quase todas as cidades existentes na área de estudo.
Paralelamente, o avanço da indústria madeireira na bacia do rio Tapajós basicamente
acompanhou o processo de ocupação da agropecuária. A exploração da madeira já
ocorria desde o século XIX, mas foi na década de 1970, com a chegada de empresas
madeireiras da região sul do país e dos estados do Espírito Santo e da Bahia, que
esta atividade ganha força especial na região. No entanto, em alguns momentos, este
deslocamento ocorreu de forma distinta do avanço agropecuário, orientado apenas
pela demanda por matéria-prima e não mais por políticas específicas de ocupação
com incentivo governamental. Surge assim, no sudeste do Pará, uma indústria
madeireira com grande tradição na abertura de novas áreas de fronteira para
exploração florestal, indústria esta que posteriormente se desloca para a porção leste
do Estado.
A onda de colonização que alcançou a Amazônia resultou, portanto, da somatória de
processos simultâneos ocorridos na região, tais como a modernização da agricultura
brasileira e a necessidade dos latifundiários viabilizarem os títulos de suas
propriedades para a criação de um mercado de terras. Soma-se ainda a situação na
qual se encontrava a agricultura camponesa sulista, que não mais conseguia manter
sua sustentação familiar frente à expansão dos grandes produtores de grãos.
Assim, de forma a contornar a pressão exercida pelos grandes produtores, empresas
privadas de colonização começaram a se formar na região sul do país,
arregimentando pequenos produtores e encaminhando-os para a região amazônica,
sucedendo assim aos projetos agropecuários governamentais da década anterior, que
obtinham as terras a preços simbólicos, via grilagem ou por aquisição. Neste contexto,
o Estado passa a se eximir da responsabilidade de promover a colonização da região,
deixando que os proprietários de terras realizassem uma renda fundiária, com sua
conversão em capital.
Apesar da ocupação da Amazônia Legal ter recebido um forte impulso no início da
década de 1980, na bacia do rio Tapajós, mesmo com a presença da rodovia
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Transamazônica (BR-230), este processo foi refreado pela intercessão de vários
fatores, dentre os quais a existência de uma floresta densa e a falta de vias de acesso
à área.
Não obstante, esse processo de ocupação do território promoveu a proliferação de
nucleações urbanas, além de causar interferências em terras indígenas, fazendo com
que até mesmo áreas de mata fechada da Floresta Amazônica fossem rapidamente
ocupadas pelos colonos sulistas, numa corrida pela expansão da fronteira agrícola
nacional.
Vale ressaltar ainda que o processo de ocupação do território na bacia do rio Tapajós
foi também fortemente influenciado pelo desenvolvimento da atividade garimpeira,
basicamente do ouro, principalmente na região de Itaituba.
O garimpo de ouro na Bacia do Tapajós apresentou diferentes ciclos,
tendo proporcionado diversos movimentos de migração e imigração.
Na segunda metade do século XX, intensificaram-se as migrações
por toda a Bacia do Tapajós, e o garimpo do ouro colocou-se como
atividade econômica central da região, tendo atraído imigrantes de
todas as partes. (ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p.12/200).
Na década de 1970, a sede municipal de Itaituba transformou-se no principal centro de
apoio para as atividades de garimpagem da região, arcando, no entanto, com o ônus
das consequências negativas resultantes deste processo, que se refletiram
basicamente na desestruturação social de sua população e na expansão urbana
desordenada, sem a existência de infraestrutura básica necessária para garantir
condições mínimas de saneamento ambiental, entre outros.
A corrida pelo ouro na bacia do rio Tapajós teve seu apogeu na década de 1980,
sendo que nesta mesma época, o Ministério de Minas e Energia resolveu ordenar a
exploração mineral na região amazônica, com a implantação de medidas de
regularização da atividade. Tais medidas visavam essencialmente a sustentabilidade
ambiental do garimpo, por intermédio da circunscrição do seu exercício em áreas
específicas, as chamadas Reservas Garimpeiras, e da criação de um título minerário
devidamente atrelado a um licenciamento ambiental específico para esta atividade, a
Permissão de Lavra Garimpeira – PLG. Como resultado desta nova política, foi criada
na área de estudo, em 1983, a Reserva Garimpeira de Tapajós, com uma superfície
de 28.745 km², cuja principal área de produção é a região do rio Crepori, no município
de Itaituba.
Na década de 1990, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento – ECO92, surgem as primeiras preocupações relacionadas aos

VOLUME 3
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 126
Revisão: 0

rumos do desmatamento e aos conflitos socioambientais existentes na Amazônia. Não
obstante, observou-se que o processo de desmatamento passou a ocorrer de forma
mais intensa, alcançando a área da bacia do rio Tapajós, por intermédio da rodovia
BR-230 (Transamazônica), mais especificamente no trecho entre Rurópolis e Altamira,
e nos arredores da cidade de Santarém. No geral, a legislação que regulamenta a
manutenção de Áreas de Reserva Legal e de Áreas de Proteção Permanente não vem
sendo obedecida pela maioria dos produtores rurais, fazendo com que a consequência
do desmatamento das nascentes já se faça sentir essencialmente na perda da
qualidade dos recursos hídricos.
Na década de 1990, na bacia do rio Tapajós, assim como em grande parte da
Amazônia Oriental, a incidência de novos e distintos fenômenos influiu na alteração do
padrão de ocupação induzido pela indústria madeireira. Tal padrão consistia na
expansão da exploração da madeira em áreas novas e de grande porte,
acompanhando a atividade mineradora, sendo que essas áreas viriam a ser utilizadas,
posteriormente, como pastagens.
Apesar da mineração na região ter perdido a força na virada do século, a abertura de
estradas, a utilização de pequenos aviões e de tecnologias de garimpo mais eficazes
que as utilizadas no século XX, promoveram um novo ciclo do ouro no entorno do
Tapajós. De acordo com a Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Tapajós, a
intensificação recente foi motivada pela exploração do ouro no alto e médio Tapajós,
de modo que essa região foi a maior área de mineração de ouro da América Latina
nas décadas de 1980 e 1990, com cerca de 100.000 km²:
No início da década de 1990, com a queda da atividade mineradora,
as demais atividades ligadas ao ouro entraram em crise, embora,
permanecessem como importantes atividades econômicas da bacia.
Nos últimos anos de 2000 a atividade de extração de ouro
intensificou-se novamente, sobretudo, através do garimpo, contudo o
ouro não é único mineral de importância econômica na bacia.
(ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p. 12/200).
A ocupação do eixo sul paraense, ao longo da BR-163, corresponde basicamente a
uma continuidade do processo de expansão da ocupação ocorrida do norte do estado
do Mato Grosso. Esta ocupação, que resultou inicialmente da implantação de projetos
de colonização, tanto públicos quanto privados, atualmente corresponde a uma frente
de expansão marcada pela grilagem das terras públicas, impulsionada pela
combinação de duas atividades mergulhadas na ilegalidade: a exploração madeireira
predatória e o garimpo do ouro, já decadente. O avanço destas atividades vem
pressionando as terras indígenas e as unidades de conservação, fazendo com que a
grilagem das terras públicas avance ao longo de seus eixos.
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Com a decadência da atividade madeireira na região de Sinop, município do estado do
Mato Grosso considerado centro regional, muitos estabelecimentos se transferiram
para o Sul paraense ao longo da BR-163, com destaque para o município de Novo
Progresso e o distrito de Moraes de Almeida, no município de Itaituba. No entanto, de
forma geral, a exploração da madeira feita na bacia do Tapajós, em geral clandestina,
alimenta as serrarias do Mato Grosso, sendo apenas uma pequena parcela exportada
via Santarém.
Assim, ocorre atualmente um novo processo de ordenamento territorial nesta porção
da bacia do rio Tapajós, para a qual a região do Norte no Mato Grosso transfere seu
fluxo migratório populacional, assim como parte de suas atividades econômicas.
Enquanto ao sul da bacia do rio Tapajós assiste-se ao aumento da exploração da
madeira, mais ao norte de seu território, nos municípios de Santarém e Belterra,
observou-se um avanço das áreas de cultivo de grãos, principalmente a soja. Este
avanço provocou alterações na estrutura do uso e da ocupação do solo,
principalmente nas áreas do entorno da rodovia BR-163 (Cuiabá/Santarém). Com a
instalação da “Moratória da Soja” este processo foi refreado.
A expansão da fronteira de ocupação ocorrida nas últimas décadas na região
amazônica alterou estruturalmente o padrão histórico de ocupação, fundamentado na
circulação fluvial e polarizado por Belém. O processo de abertura de rodovias, iniciado
na década de 1950 e reforçado a partir dos anos 1970 pelas políticas públicas de
ocupação do território, atraíram contingentes populacionais para a terra firme, na
forma de fluxos migratórios de agricultores de subsistência de outras regiões do país,
abrindo clareiras na floresta.
Assim, o padrão de expansão da ocupação da Amazônia, que acompanhava as vias
fluviais de circulação, sem a formação de redes densas, tanto de cidades como de
fluxo de transporte, passou a se redesenhar em função da implementação de novos
eixos de transporte e de infraestrutura, ao longo dos quais vêm se concentrando tanto
os investimentos públicos e privados, quanto os migrantes e os núcleos urbanos. Esta
nova conformação de ocupação do território, além de favorecer conflitos fundiários,
exerce uma forte pressão sobre o meio ambiente, em termos de desmatamentos e de
queimadas, em faixas que chegam a atingir cerca de 100 km ao longo de cada
margem das estradas, a maioria aberta de forma clandestina.
Assim, por intermédio destes novos eixos de acesso, diferentes fluxos populacionais
que chegaram à Amazônia passaram a ser direcionados para a floresta, configurando
uma divisão do espaço em grandes glebas, compostas por terras públicas não
destinadas, por terras ocupadas por populações indígenas, comunidades tradicionais,
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ou unidades de conservação, que começaram a ser pressionadas pelas frentes de
expansão de ocupação, tanto agropecuária quanto madeireira.
A partir do “Arco de Povoamento Adensado da Amazônia Legal”, que corresponde
aproximadamente ao “Arco do Desflorestamento”, novas frentes de expansão
alcançaram a área da bacia do rio Tapajós, estendendo o povoamento em direção ao
interior da floresta. Neste sentido, sob o influxo da nova circulação, do mercado de
terras e do uso extensivo das propriedades, ocorre o processo de urbanização bacia
do rio Tapajós.
7.2.3.3. Centros Urbanos e Rede de Cidades
De uma forma geral, a rede urbana do território amazônico ainda é bastante rarefeita e
muito descontínua, como é o caso na bacia do rio Tapajós, sendo que apenas na faixa
do chamado Arco de Povoamento Adensado da Amazônia Legal essa rede encontrase em processo de consolidação.
A caracterização da rede urbana da região, baseada no estudo Região de Influência
das Cidades (REGIC), do IBGE (2007), mostra que os municípios da bacia estão na
região de influência de Belém. Esse estudo define as metrópoles como os principais
centros urbanos do País, e as caracteriza por seu grande porte e pelos fortes
relacionamentos entre si, classificando-as em três níveis hierárquicos, a saber:
-

Grande Metrópole Nacional, que inclui apenas o município de São Paulo e
representa o primeiro nível de gestão territorial;
Metrópole Nacional, que caracteriza Rio de Janeiro e Brasília, ambas também
no primeiro nível de gestão territorial; e
Metrópole que inclui as capitais Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Na bacia em estudo não há
metrópoles, sendo que aqueles que são referência para os municípios – Belém
e Manaus – não estão contemplados na bacia. (ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p.
26/200).

As capitais regionais, (70 no país como um todo) têm área de influência de âmbito
regional e são divididas também em três níveis, de acordo com o número de
habitantes. Na bacia do Tapajós, Santarém aparece como capital regional do tipo C. É
o município que polariza a maior parte dos municípios da bacia, tais como Aveiro,
Belterra, Juruti e Rurópolis.
Itaituba se enquadra na categoria de “centro sub-regional”, caracterizado por
atividades de menor complexidade, área de atuação mais reduzida. Itaituba tem sob
sua influência direta os municípios de Jacareacanga, Novo Progresso e Trairão. A
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Tocantins são consideradas centros regionais mais importantes, com nível de
centralidade médio. Em patamar inferior de polarização, com grau de centralidade
médio, estão as cidades paraenses de Castanhal, Abaretetuba, Tucurui, Redenção,
Altamira e Itaituba.
A cidade de Santarém, localizada junto a um dos maiores eixos de penetração da
região, o rio Amazonas, apesar de pertencer à rede polarizada por Belém, exerce uma
função de caráter regional muito mais ampla, chegando a constituir-se numa ligação
entre as regiões de influência das cidades de Belém e Manaus. Santarém exerce esse
papel tanto na rede estadual como na regional, constituindo um centro nucleador de
um subsistema de cidades com população entre 10 e 40 mil habitantes (Figura
7.2.3.3/02).
Máximo
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Forte para
Médio
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Rurópolis
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Figura 7.2.3.3/03 - Níveis de Centralidade e Polarização das Cidades da Bacia do Rio Tapajós
(1993).
Fonte: IBGE, Região de Influência das Cidades (REGIC), 1993.

Na hierarquia da rede de cidades da região, Santarém é um centro sub-regional de
nível 2, com nível de centralidade médio, e polariza os municípios de Belterra e
Itaituba, de forma mais acentuada. A atuação regional de Santarém é reforçada por
Parintins, a Oeste, e Altamira, a Leste, ambas situadas na calha do rio Amazonas e
fora da área de estudo, e, ao Sul, por Itaituba, situada na confluência das rodovias BR230 (Transamazônica) e BR-163 (Cuiabá/Santarém) com o rio Tapajós. A cidade de
Itaituba concentra fortemente as atividades urbanas, na região do médio Tapajós,
polarizando os núcleos urbanos de Jacareacanga, Trairão, Rurópolis e Aveiro.
O município de Juruti, único a não possuir sua sede urbana incluída na área de
estudo, encontra-se mais voltado para os municípios da calha do rio Amazonas,
sofrendo pouca influência direta dos municípios da bacia. De forma mais direta, Juruti
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possui uma relação de dependência com Oriximiná e Óbidos, que por sua vez são
polarizados por Santarém.
Já na porção sul da área de estudo, ao longo do eixo da BR-163, o núcleo urbano de
Novo Progresso sofre influência dos centros urbanos situados na porção norte do
estado do Mato Grosso, sendo polarizado por Alta Floresta e Guarantã do Norte, que
são, por sua vez, polarizados por Sinop, centro regional.
A Figura 7.2.3.3/04, a seguir, feita a partir do Mapa do IBGE Amazônia Legal – Rede
Urbano-Regional, mostra a subordinação dos sistemas de cidades, a hierarquia dos
centros urbanos, assim como a procura por bens e serviços, que, em última análise,
representa a polarização entre municípios.
Assim, as áreas urbanas e rurais da bacia do rio Tapajós possuem, portanto, uma forte
relação entre si, principalmente em função da precariedade da oferta de trabalho no
setor primário, que gera o deslocamento de uma massa de desempregados ou
subempregados, responsável tanto pela multiplicação de pequenas nucleações pelo
território, que consistem em verdadeiros aglomerados rurais desprovidos de
equipamentos sociais e urbanos, quanto pelo crescimento desordenado de cidades.
No geral, as cidades são carentes de equipamentos e serviços mínimos e a renda
urbana é muito baixa. No entanto, apesar dos inúmeros problemas presentes nestas
aglomerações e da fragilidade da rede urbana na bacia do rio Tapajós, os centros
urbanos são fundamentais para a promoção de um desenvolvimento regional
sustentável, uma vez que se constituem nos principais vetores de indução de
investimentos para suas áreas de inserção, e das redes de informação, que permitem
articulações externas e internas à região.
Apesar de pouco expressiva, é também nas cidades da bacia que se localiza a
produção agroindustrial, as indústrias têxtil, de alimentos e de bebidas e a quase
totalidade dos estabelecimentos comerciais em geral e de serviços básicos, atividades
essenciais para o desenvolvimento de uma região, especialmente daquelas em que a
economia está essencialmente pautada no setor primário. As cidades exercem ainda
um papel estratégico no fortalecimento da presença do Estado, na medida em que
viabilizam a difusão das ações públicas horizontais, atravessando todo o território
regional. Constituem-se ainda em pontos nodais das iniciativas das organizações da
sociedade civil e dos movimentos sociais e os centros de gravidade do capital social.
Os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços da área da bacia do rio
Tapajós encontram-se essencialmente concentrados nas cidades de Santarém e
Itaituba e estão diretamente associadas às atividades primárias predominantes na
região. Neste contexto, destacam-se o comércio e os serviços voltados principalmente
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ao suporte às atividades agrícola e de garimpo, incluindo o fornecimento de
maquinário e implementos agrícolas, sementes, inseticidas e outros insumos, além de
serviços de transporte e armazenagem, de crédito, entre outros mais.

Figura 7.2.3.3/04 - Rede Urbano-Regional – Bacia Hidrográfica do Rio Tapajós.
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7.2.3.4. Estrutura Fundiária
A forma desigual de distribuição das terras na área da bacia do rio Tapajós e o tipo de
uso destinado às mesmas, têm gerado uma série de impactos negativos, que vêm se
multiplicando, avolumando as tensões sociais e tornando urgente a necessidade de
uma reformulação da estrutura fundiária existente. As disputas pela posse da terra na
região têm se transformado, frequentemente, em palco de lutas por títulos de
propriedade duvidosos. Geralmente, é a sobreposição das pretensões de posse que
dá origem a estas questões fundiárias, chegando, em algumas regiões, a existir mais
ocupantes que superfície de terra para ser ocupada. A falta de interconexão entre os
sistemas cartorial (registro de imóveis) e cadastral (INCRA) vem facilitando a ação dos
grileiros, chegando a gerar dúvidas inclusive sobre a situação dos imóveis
desapropriados pela União.
Os dados fornecidos pelo IBGE, quanto às áreas dos estabelecimentos agropecuários,
embora parciais e defasados (Censo Agropecuário de 1996 e 2006), são a principal
referência em relação à utilização das terras na região.
Na área da bacia do rio Tapajós, a estrutura fundiária apresentava em 1996 uma forte
tendência de concentração da terra, com pequenas variações em algumas porções do
território. Segundo os dados de 1996, a maior concentração de área na bacia do rio
Tapajós estava nos imóveis com dimensões entre 100 e 200 ha (36,5%), seguido dos
imóveis com área entre 500 e 2.000 ha (15,3%), conforme mostra a Figura 7.2.3.4/01.
Neste mesmo período, os imóveis com tamanho superior a 2.000 ha detinham
aproximadamente 18,8% da superfície ocupada por estabelecimentos rurais na bacia,
concentrados em apenas 0,4% das propriedades da região, enquanto aqueles com até
50 ha perfaziam 7,6% da área em 49,2% do total de imóveis existentes.
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Figura 7.2.3.4/01 - Percentual de Ocupação da Área Agrícola na Bacia do Rio Tapajós (1996).
Fonte: Censo Agropecuário de 1996.
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No geral, em 1996 a maioria dos municípios da bacia seguia a tendência de
concentração fundiária em propriedades rurais com dimensões na faixa entre 100 e
200 ha, apesar de, em alguns casos, o número de estabelecimentos com até 50 ha de
superfície ser superior (Quadro 7.2.3.4/01).
Tanto para 1996 quanto para 2006, as maiores concentrações de terra são
observadas nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso. Para o ano de 1996
as pequenas propriedades, representadas pelos imóveis com até 200 ha
representavam, respectivamente, 81,8% e 46,9% do número total de propriedades
ocupavam 1,7% e 10,7% da área total das propriedades dos municípios. Em
contrapartida, as propriedades com tamanho superior a 2.000 ha nos mesmos
municípios ocupavam, respectivamente, 86,3% e 43,2% da área total dos imóveis
rurais, concentradas em apenas 10,4% e 6,2% das propriedades (Quadros 7.2.3.4/03
e 7.2.3.4/04).
Já no ano de 2006, as propriedades com até 300 ha (pequenas propriedades)
computavam 35% em Jacareacanga e 41,9% em Novo Progresso, porém a área total
destas propriedades alcançavam apenas 2,5% e 11,9% da área total,
respectivamente. Apesar de possuírem um grande número de pequenas propriedades,
elas estão localizadas em uma pequena área do total dos imóveis rurais. (Quadro
7.2.3.4/02).
Os municípios de Aveiro, Juriti, Rurópolis e Santarém concentram tanto os números de
pequenas propriedades rurais quanto a concentração de terras nestas propriedades.
Informações obtidas em conversas informais com moradores da região indicam
indícios e tendências de uma concentração cada vez maior de terras, uma vez que
pequenos proprietários estariam vendendo suas terras para pessoas e empresas.
Essa concentração estaria, em grande parte, motivada pela expansão das atividades
agrícolas voltadas ao uso extensivo de terras, tais como a pecuária e a cultura de
grãos, especialmente da soja.
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Quadro 7.2.3.4/01 - Número de Imóveis Rurais e Área Total dos Imóveis Rurais – 1996
Total

até 50 ha

50 – 100 ha

100 – 200 ha

200 – 500 ha

500 – 2.000 ha

2.000 – 10.000
ha

> 10.000 ha

Município
Nº
Estab
Aveiro

Área
(ha)

Nº
Estab

Área
(ha)

Nº
Estab

Área
(ha)

Nº
Estab

Área
(ha)

Nº
Estab

Área
(ha)

Nº
Estab

Área
(ha)

Nº
Estab

Área
(ha)

Nº
Estab

Área
(ha)

629

48.340

176

3.518

120

7.544

313

31.770

18

4.428

2

1.080

0

-

-

-

1.629

165.786

477

11.017

544

34.081

471

50.092

110

31.030

23

17.055

3

7.991

1

14.520

77

51.149

58

326

2

161

3

416

1

310

5

5.814

7

32.022

1

12.100

2.348

120.605

1.654

23.913

398

24.849

218

25.319

62

18.546

13

9.262

2

5.000

1

13.716

561

288.219

37

946

43

3.135

183

26.799

167

47.729

96

84.997

35

124.613

-

-

Rurópolis

1.943

175.063

449

6.395

220

14.541

1.155

117.490

110

25.937

8

5.900

1

4.800

-

-

Santarém (Belterra)

8.785

458.064

5.470

63.613

1.063

69.602

1.991

207.262

203

53.439

50

35.248

8

28.900

-

-

997

142.984

36

791

185

11.375

696

70.373

54

13.194

20

18.726

5

18.525

1

10.000

16.969

1.450.210

8.357

110.519

2.575

165.288

5.030

529.521

725

194.613

217

178.082

61

221.851

4

50.336

Itaituba
Jacareacanga
Juruti
Novo Progresso

Trairão
Total Bacia

Fonte: Censo Agropecuário IBGE – 1996.
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Quadro 7.2.3.4/02 - Número de Imóveis Rurais e Área Total dos Imóveis Rurais – 2006
0 a 75 ha
Total
Municípios

Nº
Estab
Aveiro

1.816

Belterra

301

Itaituba

2.117

Jacareaca
nga

146

Juruti

1.210

Novo
Progresso

379

Rurópolis

3.083

Santarém

9.242

Trairão

1.039

Total da
bacia

19.33
3

Área
(ha)
140.53
3
67.218
292.44
0
124.82
4
38.641
305.69
0
263.19
8
286.62
2
193.16
0
1.712.3
26

De 0 a menos
1 módulo
fiscal (MF)
Nº
Área
Estab
(ha)
29.47
741
8
202
4.083
41.24
1.073
8

De 1 a menos
de 2 MF

De 2 a menos
de 4 MF

De 4 a menos
de 10 MF

Nº
Estab

Área
(ha)
87.00
2
5.269
76.31
1

Nº
Estab

Área
(ha)
10.27
4
6.610
21.41
3

Nº
Estab

Área
(ha)

16

7.880

3

2.900

2

11

5.318
35.23
3
11.20
8

3

2.718
19.75
9
18.52
7

0
12
1

X

40

1

X

1

X

1

25

23.55
4

19

26.04
1

61

8

7.100

1

X

6

9

8.492

6

8.112

11

888
49
769

48
28
99

71

16

1.687

4

1.024

21

1.024

19.24
0

72

7.136

16

3.298

11

52

1.879

88

8.451

47

7.146

1.500 a mais
ha

300 a 750 ha

1.382

20.70
1
86.97
5

1.125 a 1.500
ha
De 15 a
menos de 20
MF
Nº
Área
Estab
(ha)

150 a 300 ha

34

930

750 a 1.125
ha
De 10 a
menos de 15
MF
Nº
Área
Estab
(ha)

75 a 150 ha

1.513
987

253

5.220

594

11.45
5

210.2
06

4.976

152.2
42
100.7
16
60.01
7
498.8
31

173
114
87
616

11.27
4
38.18
2
23.88
8
18.01
1
133.9
74

86
46
43
50
355

5.028
41.49
6
22.02
9
20.77
8
23.60
6
172.5
76

22
20

15
106

13.98
9
97.03
9

12
54

De 20 a mais
MF
Nº
Estab

Área
(ha)

Nº Estab

X

0

0

118

16.47
8

5

5.700
71.99
9
72.61
1

3

16.50
8
67.13
9

28

12
164

0
192.9
97
18.00
0
24.65
7
24.35
0
410.3
14

Fonte: Adaptado de Censo Agropecuário IBGE – 2006.
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Produto
res sem
área
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43
10
84
1
406
926
16
1.607

Quadro 7.2.3.2/03 - Participação Percentual do número de imóveis rurais e da área total dos imóveis rurais, por Município – 1996
Total
Município

Aveiro
Itaituba
Jacareacanga
Juruti
Novo Progresso
Rurópolis
Santarém
(Belterra)
Trairão
Total Bacia

Nº
Estab
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

até 50 ha

Área
Nº
(ha)
Estab
100,0
28,0
100,0
29,3
100,0
75,3
100,0
70,4
100,0
6,6
100,0
23,1

50 – 100 ha

Área
Nº
(ha)
Estab
7,3
19,1
6,6
33,4
0,6
2,6
19,8
17,0
0,3
7,7
3,7
11,3

100 – 200 ha

Área
Nº
(ha)
Estab
15,6
49,8
20,6
28,9
0,3
3,9
20,6
9,3
1,1
32,6
8,3
59,4

200 – 500 ha

Área
Nº
(ha)
Estab
65,7
2,9
30,2
6,8
0,8
1,3
21,0
2,6
9,3
29,8
67,1
5,7

500 – 2.000 ha

Área
Nº
(ha)
Estab
9,2
0,3
18,7
1,4
0,6
6,5
15,4
0,6
16,6
17,1
14,8
0,4

Área
(ha)
2,2
10,3
11,4
7,7
29,5
3,4

2.000 – 10.000
> 10.000 ha
ha
Nº
Área
Nº
Área
Estab
(ha)
Estab
(ha)
0,0
0,2
4,8
0,1
8,8
9,1
62,6
1,3
23,7
0,1
4,1
0,0
11,4
6,2
43,2
0,1
2,7
-

100,0

100,0

62,3

13,9

12,1

15,2

22,7

45,2

2,3

11,7

0,6

7,7

0,1

6,3

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

3,6
49,2

0,6
7,6

18,6
15,2

8,0
11,4

69,8
29,6

49,2
36,5

5,4
4,3

9,2
13,4

2,0
1,3

13,1
12,3

0,5
0,4

13,0
15,3

0,1
0,0

7,0
3,5

Fonte: Censo Agropecuário IBGE – 1996.
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Quadro 7.2.3.4/04 Participação Percentual do número de imóveis rurais e da área total dos imóveis rurais, por Município – 2006
0 a 75 ha
Total
Municípios

Aveiro
Belterra
Itaituba
Jacareacanga
Juruti
Novo Progresso
Rurópolis
Santarém
Trairão

Total

Área
(ha)

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

De 0 a
menos 1
módulo
fiscal (MF)
Nº
Área
Esta
(ha)
b
40,8
21,0
67,1
6,1
50,7
14,1
23,3
1,1
84,6
49,8
13,7
0,6
30,2
7,9
77,3
30,3
24,4
2,7

75 a 150 ha

150 a 300 ha

300 a 750 ha

CNEC WorleyParsons

1.125 a 1.500
ha

1.500 ha ou
mais
De 20 MF a
mais

De 1 a
menos de 2
MF

De 2 a
menos de 4
MF

De 4 a
menos de 10
MF

De 10 a
menos de 15
MF

De 15 a
menos de 20
MF

Nº
Esta
b
48,9
16,3
36,3
11,0
6,0
23,2
49,1
10,7
57,2

Nº
Esta
b
0,1
0,0
0,6
0,7
0,1
5,0
0,0
0,1
1,2

Nº
Esta
b
0,9
3,7
3,4
14,4
0,9
22,7
1,5
0,5
4,8

Nº
Esta
b
0,2
1,0
1,0
13,7
0,1
6,6
0,3
0,1
1,4

Nº
Esta
b
0,1
0,0
0,6
0,7
0,1
5,0
0,0
0,1
1,2

Área
(ha)
61,9
7,8
26,1
1,4
18,5
2,8
57,8
35,1
31,1

Área
(ha)
0,0
0,0
5,6
0,0
0,0
8,5
0,0
2,8
8,5
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750 a 1.125
ha

Área
(ha)
5,6
7,9
12,0
9,0
13,0
13,6
8,4
7,2
12,2

Área
(ha)
2,1
4,0
6,8
14,8
0,0
7,7
2,7
3,0
7,2

Área
(ha)
0,0
0,0
5,6
0,0
0,0
8,5
0,0
2,8
8,5

Nº
Esta
b
0,0
1,7
1,3
27,4
0,1
16,1
0,2
0,1
1,2

Produtore
s sem
área

Área
(ha)

Nº Estab

0,0
8,5
24,6
58,2
0,0
63,1
6,8
8,6
12,6

6,5
1,0
2,0
6,8
6,9
0,3
13,2
10,0
1,5
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Contrariando o que de fato se verifica na região quanto à condição legal das terras e
do produtor, os dados do IBGE, relativos ao ano de 1996, mostram que praticamente
todos os estabelecimentos agrícolas dos municípios da bacia são terras próprias,
sendo inexistentes ou com pequena participação as categorias de terras arrendadas,
em parceria, ou as ocupadas (Quadros 7.2.3.4/05 e 7.2.3.4/06). Entretanto, muito
embora os dados oficiais mostrem a titularidade formal e legal como sendo dominada
por proprietários, sabe-se que na área da bacia, assim como na região amazônica em
geral, existem inúmeros conflitos relacionados com a posse das terras.
Quadro 7.2.3.4/05 - Condição Legal das Terras na Bacia – 1996.
Município
Santarém
Novo
Progresso
Rurópolis
Itaituba
Trairão
Juruti
Jacareacanga
Aveiro
Belterra*

Total

Próprias

Arrendadas

Em parceria

Ha
471.780 435.006

%
92,21

Ha
1.263

%
0,27

Ha
2.169

300.318 294.194

97,96

129

0,04

171.811 98,14
149.568 98,88
132.682 99,77
100.940 94,43
53.568 100,00
47.890 99,07
-

0
61
25
266
0
0
-

0,00
0,04
0,02
0,25
0,00
0,00
-

175.063
151.266
132.984
106.889
53.568
48.340
-

Ocupadas

%
Ha
0,46 33.341

%
7,07

5

0,00

5.990

1,99

5
542
18
1.184
0
0
-

0,00
0,36
0,01
1,11
0,00
0,00
-

3.247
1.095
258
4.499
0
450
-

1,85
0,72
0,19
4,21
0,00
0,93
-

* Dados não disponíveis. Fonte: IBGE – Censo Agropecuário. SIDRA

Quadro 7.2.3.4/06 - Condição Legal das Terras na Bacia – 2006
Município

TOTAL

Próprias

Arrendadas Em parceria

Ocupadas

sem titulação

7,76

Ha
18.30
4

13,02

%
7192,0
0

Ha
1014
0

Ha

%

Aveiro

Ha
101.07
6

%

140.53
3

7,21

102

0,07

Ha
1091
1

Belterra

67218

25703

38,23

-

-

-

-

102

0,15

41411

61,60

Itaituba

292440 266699

273

0,09

-

-

743

0,59

15332
47.01
8

5,24

58362

0,17
14,9
8

3,28

124824

516
1870
0

9620

Jacareacanga

37,66

Juruti
Novo
Progresso

38641

33104

91,19
4675,0
0
8567,0
0

17

0,04

166

0,42

6,02

76,56

-

7,83
22,7
6

2327

305690 234046

3027
6960
5

-

-

Rurópolis

263198 257245

97,73

-

-

179

0,06

1,97

505

0,19

Santarém

286622 215607

75,22

2027

0,7

1185

0,41

5196
2684
9

9,36

40953

14,28

Trairão

193160 163013

84,39

1.162

0,6

-

-

2929

1,51

26056

13,48

-

%

%

- Dados não disponíveis. Fonte: IBGE – Censo Agropecuário. SIDRA

Como a maioria das áreas não protegidas legalmente são terras públicas ou
devolutas, a simples expectativa de melhoria das condições na infraestrutura de
acesso, tais como o asfaltamento da BR-163, provoca uma onda de especulação e
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grilagem de terra, muitas vezes associadas a outros atos ilícitos, com prejuízos ao
patrimônio público e o agravamento das tensões e da violência no campo. A grilagem
de terras na área da bacia do rio Tapajós tem se beneficiado essencialmente dos
seguintes fatores:


O reconhecimento da realização de desmatamento como benfeitoria para fins
de regularização fundiária, mesmo que efetuado em áreas públicas;



A fragilidade dos processos discriminatórios e de averiguação da legitimidade
dos títulos de posse;



O desbalanceamento na relação entre o baixo preço da terra e o elevado
retorno das atividades econômicas predatórias;



Os interesses políticos que incentivam a ocupação da terra por posseiros; e



A especulação relacionada às expectativas de desapropriação e ou de
instalação de infraestrutura de acesso.

Vale ressaltar que grande parcela do território da bacia do rio Tapajós é constituída
por áreas protegidas e de outras destinações específicas, como unidades de
conservação, terras indígenas e áreas militares. Essas áreas desempenham funções
essenciais ao desenvolvimento regional, com relação ao uso sustentável da floresta e
de outros recursos naturais, à valorização da biodiversidade, à manutenção de
serviços ambientais, ao respeito do direito dos povos indígenas e de outras
populações tradicionais (ribeirinhos, extrativistas e quilombolas), bem como à defesa
da soberania nacional.
7.2.3.5. Infraestrutura Regional
A existência das infraestruturas de transporte, de energia elétrica e de comunicação
implantadas de forma universal é um fator estratégico para o desenvolvimento
econômico e social de uma região. Isso ocorre não somente pelo fato de gerar
externalidades positivas, a exemplo do favorecimento da competitividade dos
produtores das regiões beneficiadas, como também a sua disponibilidade se traduz
em melhores condições de vida para população local.
As grandes empresas, principalmente aquelas de distribuição de grãos, vêm
investindo na construção de terminais de armazenamento e de embarque e as
grandes empresas de mineração implantam e asseguram a manutenção de portos e
hidrovias com grande capacidade de carga. Até mesmo os empreendimentos
envolvidos com a extração madeireira que, apesar de empregar tecnologias
rudimentares de produção, possuem um mercado de escala nacional, abrindo as
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estradas necessárias para acessar e escoar a matéria-prima, mesmo que em terras
públicas ou indígenas.
Do outro lado, estão as famílias assentadas em projetos oficiais, as populações
tradicionais e os grupos de produtores familiares, que padecem das consequências da
falta de infraestrutura da área da bacia do rio Tapajós. Com isso, veem-se
impossibilitadas de escoar seus excedentes produtivos, ou ao menos de fazê-lo a
custos menos elevados, sem que os mesmos tornem sua produção deficitária. Sem a
possibilidade de escoar sua produção a preços viáveis e sem o acesso à assistência
técnica para orientar seus processos produtivos, estes atores vão, pouco a pouco,
abandonando a sua produção autônoma. Esses produtores migram para os núcleos
urbanos da região, em busca de uma possível alternativa de emprego e renda,
esbarrando em uma série de outras dificuldades, resultantes da falta de infraestrutura
urbana básica e de políticas públicas de inserção social.
Na tentativa de compensar a crescente dualidade entre as condições de oferta de
infraestrutura, o poder público vem buscando intervir, preferencialmente, no
atendimento das demandas das populações dos estratos de renda inferiores. Existe
um consenso geral a respeito da gravidade das falhas infraestruturais que freiam o
crescimento sustentado da economia tanto regional quanto nacional, sendo que, neste
contexto, a região amazônica possui uma das maiores lacunas. A densidade média de
rodovias por habitante na região é a menor do Brasil, assim como o percentual de
domicílios com acesso à energia elétrica, à telecomunicação e ao saneamento
ambiental básico.
a) Transporte
As condições atuais do sistema de transporte implantado na área da bacia do rio
Tapajós não atendem às necessidades das demandas econômicas e sociais das
populações locais. Os territórios onde a economia das comunidades está voltada para
a agricultura familiar de subsistência, o extrativismo e a pesca, encontram-se
praticamente isolados, em função da precariedade do sistema de transporte. Já nos
locais em que a base econômica exige o escoamento da produção para
comercialização em outros mercados, a situação é limite, quando não deficitária,
sendo que a falta de infraestrutura inibe a realização de qualquer investimento, por
mais simples que seja, visando incrementos de produtividade.
O arranjo do sistema de transporte implantado na área de estudo reflete o processo de
ocupação da região, configurando-se pela existência, por um lado, de um subsistema
de transporte fluvial, concentrado na calha do rio Amazonas, independente e
fracamente integrado, e por outro lado, de um subsistema de transporte rodoviário,
estruturado pelas rodovias federais BR-230 (Transamazônica), no sentido leste/oeste,
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e BR-163 (Cuiabá/Santarém), no sentido norte/sul. Já a rede de estradas estaduais e
municipais é muito reduzida, sendo insuficiente para permitir o escoamento regular e
seguro da produção regional, assim como o deslocamento de pessoas.
No que se refere ao transporte rodoviário, esta condição gera uma fraca conexão
entre as diferentes porções do território da área da bacia do rio Tapajós. Na região do
alto Tapajós, a reduzida malha viária é composta, essencialmente, por estradas não
pavimentadas, conformando um grande vazio até o encontro com a rodovia BR-230
(Transamazônica). Já na porção do baixo e médio Tapajós, as ligações só são feitas
por meio da malha fluvial existente e pelas poucas estradas não pavimentadas, além
das duas estradas federais.
As duas rodovias federais existentes na área da bacia do rio Tapajós que estruturam o
subsistema de transporte rodoviário, a BR-230 e a BR-163, foram abertas na década
de 1970, seguindo o padrão perpendicular de rede de rodovias federais estratégicas,
conforme planejamento do então governo federal, visando a integração da região
amazônica ao restante do país.
A rodovia BR-230 (Transamazônica) foi concebida para ligar João Pessoa, no estado
da Paraíba a Benjamim Constant, no Amazonas, na fronteira com o Peru, com uma
extensão total de 4.955 km. Os 425 km que ligam Marabá a Altamira encontram-se
sem pavimentação asfáltica, com exceção de pequenos trechos próximos às cidades
marginais. De Altamira à Miritituba, às margens do rio Tapajós, são 439 km de estrada
de terra, em péssimas condições de tráfego. Após a travessia do rio Tapajós, de
Itaituba até Apuí, são mais 680 km em condições precárias de manutenção, sendo que
a interrupção do tráfego é total, em determinados trechos, no período de chuvas.
A rodovia BR-163 (Cuiabá/Santarém) possui 1.780 km em toda a sua extensão, de
Cuiabá, no estado do Mato Grosso, até Santarém, no Pará. De Santarém até
Guarantã do Norte, no Mato Grosso, situado a 53,7 km da divisa entre os dois
estados, são 1.065 km de rodovia, dos quais apenas dois trechos encontravam-se
pavimentados, totalizando cerca de 112 km, sendo as condições da rodovia bastante
precárias. Este trecho encontra-se em obras de pavimentação, com a conclusão
prevista para dezembro/2013.
Os problemas decorrentes das péssimas condições das principais rodovias são
agravados pelas precárias condições das malhas estadual e vicinal, que deveriam
permitir acessibilidade às comunidades locais, principalmente às tradicionais e aos
assentamentos. No entanto, na área de estudo, as rodovias estaduais asfaltadas
concentram-se basicamente no entorno de Santarém, deixando as demais populações
locais muitas vezes isoladas, à mercê das condições do tempo, que define a
trafegabilidade ou não das estradas.
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As rodovias federais e estaduais articulam uma malha de estradas vicinais de
extensão desconhecida, tanto em função da indefinição das competências ligadas à
implantação e manutenção, como pelas dificuldades em distingui-las da rede de vias
informais (ou endógenas), cuja expansão nos últimos anos foi explosiva. Geralmente,
as estradas vicinais foram abertas pelo governo estadual ou municipal com o intuito de
dar mobilidade aos assentamentos oficiais ou às regiões espontaneamente ocupadas.
No estado do Pará, não existe consenso a respeito da competência do controle das
estradas vicinais, nem sobre as responsabilidades institucionais relativas à
manutenção das mesmas. Este impasse tem conduzindo a um quadro de degradação
da malha vicinal como um todo, com fortes reflexos no potencial de desenvolvimento
econômico da região, comprometendo inclusive a permanência de inúmeras famílias
que praticam a agricultura de subsistência.
Não obstante, muitas vezes é esta malha de estradas informais, geralmente abertas
por madeireiras ou garimpeiros, sem controle algum do poder público, que se expande
indefinida e continuadamente, preenchendo a carência de rodovias oficiais (vicinais,
estaduais e federais) e assumindo as suas funções, na área da bacia do rio Tapajós.
Estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON,
estimou a existência de 21 mil km de estradas informais na região do Sudoeste
paraense, que corresponde a uma extensão maior que a das vias vicinais públicas.
A estrada informal mais importante e extensa da área de estudo é a chamada
Transgarimpeira, com cerca de 200 km de extensão, que segue no sentido
Leste/Oeste, partindo da localidade de Moraes Almeida, na BR-163, na direção dos
garimpos da bacia do rio Crepori, até a confluência dos rios Crepori e Marupá.
Ressalte-se que a expansão de vias informais acelera a ocupação desordenada do
território, com a intensificação dos processos de grilagem e de desmatamento, criando
condições inclusive para a disseminação do trabalho escravo, na medida em que
viabiliza a abertura de fazendas em locais isolados.
Oficialmente, existem ainda algumas rodovias estaduais planejadas para a região.
Uma delas é a PA-192, que deverá interligar as cidades de Juruti e Itaituba, que já
possui uma extensão de 61 km em leito natural, partindo de Juruti. Destaca-se que
seu traçado planejado atravessa uma pequena parte do Parque Nacional da
Amazônia, em sua porção nordeste. Devem ser ressaltadas ainda duas rodovias
planejadas para a bacia: a PA-435, ligando a cidade de Aveiro à BR-163,
atravessando o Parque Nacional do Tapajós; e a PA-265, partindo de Itaituba em
direção ao município de Maués, no Estado do Amazonas, também com planos para
atravessar parte do Parque Nacional da Amazônia.
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O subsistema de transporte hidroviário da região articula-se no entorno da calha do
rio Amazonas que, em função de sua profundidade, permite o trânsito de embarcações
de grande calado. Transita pelo rio Amazonas um denso fluxo de passageiros e
cargas variadas, que serve e abastece a rede de cidades e comunidades ribeirinhas,
de Belém à Manaus. É também por esta via que se escoa parte da produção da Zona
Franca de Manaus, da matéria-prima oriunda da economia de base da região e da
produção de grãos do Centro-Oeste e de regiões pioneiras ao longo de sua calha.
Enquanto o transporte de mercadorias e passageiros no rio Amazonas é intenso, o
mesmo não ocorre, no geral, em seus afluentes. Merece certo destaque o trecho do rio
Tapajós situado entre as cidades de Santarém e Itaituba, que, além de apresentar um
volume significativo de passageiros transportados, é utilizado para abastecer este
último centro urbano de mercadorias de toda espécie, especialmente na época do
inverno. No restante do rio Tapajós, a navegação é bastante dificultada pela presença
de trechos encachoeirados, de difícil navegabilidade, permitindo um tráfego regular
apenas nas épocas de cheias.
A esta estrutura de maior porte, soma-se uma complexa rede fluvial com grande
capilaridade, operando com embarcações de menor porte, que atende a cidades, vilas
e populações ribeirinhas dispersas ao longo dos rios, afluentes, lagos, furos e paranás
da região, abarcando um significativo número de pessoas, a maioria atendida quase
que exclusivamente pelo transporte fluvial.
As redes de transporte rodoviário e fluvial no Pará são ilustradas na Figura 7.2.3.5/01,
a seguir.
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Figurra 7.2.3.5/01
1 - Rodovias e Hidrovias do Estado do Pará.
Fonte
e: ANTT.
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acesso fluvial realiza-se pelos rios Tapajós e Amazonas, permitindo a acostagem de
navios com calado de até 10 m no período de estiagem e de até 16 m no período de
cheia dos rios, entre os meses de março e setembro. Entretanto, o calado do Porto é
limitado pela Barra Norte do rio Amazonas em 11,50 m. O acesso rodoviário ao Porto
é realizado principalmente pelas rodovias federais BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR230 (Transamazônica).
O Porto de Santarém dispõe de uma extensão acostável de 520 m, sendo que 380 m
correspondem ao Píer, podendo receber navios de até 18.000 TDW2. O atendimento
ao número abundante de pequenas embarcações da região é feito no cais marginal,
constituído de rampas e patamares.
No Porto de Santarém predominam as atividades de descarga e de navegação fluvial,
sendo que a maior movimentação é de carga geral para o mercado interno, com
destaque para os gêneros alimentícios e inflamáveis, enquanto no mercado externo
predomina a madeira. Assim destacam-se os seguintes produtos dentre a carga
transportada pelo Porto: farinha de mandioca, madeira, óleo diesel e gasolina comum.
Além de contar com uma área de retroporto, preparada para receber a implantação de
projetos para o escoamento da produção de grãos do centro-oeste, o Porto possui
dois armazéns com área total de 3.000 m², quatro galpões sem fechamento lateral
com área total de 2.400 m², pátios pavimentados que totalizam 10.000 m² de
superfície, uma estação de passageiros, além de instalações para armazenamento de
inflamáveis líquidos.
Dentro do Porto de Santarém encontra-se o Terminal Privativo da Cargill, com
capacidade de movimentar um milhão de toneladas por ano e com silos de capacidade
estática de 60 mil toneladas. Está prevista, ainda, a construção, também por parte da
iniciativa privada, nos próximos anos, diversos terminais privativos de armazenamento
e de embarque de graneis sólidos em Miritituba, no ponto de contato entre a rodovia
BR-163 e o rio Tapajós. Estes empreendimentos são investimentos da iniciativa
privada, aguardando o asfaltamento da BR-163 e o resultante escoamento da soja
produzida no Mato Grosso para os mercados internacionais.
O Porto de Itaituba, implantado em 1974 com verbas do Programa de Integração
Nacional – PNI, situa-se na margem direita do rio Tapajós, no distrito de Miritituba, em
frente à cidade de Itaituba. Sua implantação visava apoiar o escoamento da produção
das agrovilas implantadas ao longo da rodovia BR-230 (Transamazônica), sendo seu
acesso realizado pelo rio Tapajós e pela rodovia. A infraestrutura do Porto permite
apenas a operação de balsas ou embarcações de pequeno porte.
2

TDW – Sigla em inglês para Tonelada de Porte Bruto (TPB), que corresponde ao que pode ser transportado no navio,
incluindo carga comercial, combustível e equipagem.
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A extensão do Porto de Itaituba é de 192 m, ao longo da margem do rio Tapajós, em
forma escalonada com quatro patamares. O Porto possui um armazém de 1.000 m2,
escritório e residência do gerente, casa de força com um grupo-gerador. Na área do
retroporto encontram-se as instalações da Petrobrás. Compõem ainda a infraestrutura
portuária instalada em Itaituba/Miritituba, um terminal hidroviário para embarque e
desembarque de passageiros e mercadorias, em embarcações regionais de médio e
grande porte; porto de balsa-travessia do rio Tapajós; terminais privativos das
transportadoras comerciais REICOM e UNIRIOS e da fábrica de cimento CAIMA.
Os demais portos e terminais da bacia do rio Tapajós são de menor expressão, na
maior parte constituídos de pequeno píer, trapiche ou rampa, para o atendimento a
pequenas embarcações de carga e passageiros. No município de Jacareacanga não
existe nenhum atracadouro, apenas uma balsa, que também constitui um ponto de
venda de combustíveis e lubrificantes, ancorada à margem de um paraná do rio
Tapajós, a cerca de 1 km de distância da sede municipal, cujo calado permite a
operação de embarcações de médio porte em qualquer época.
É grande o contraste entre as infraestruturas pública e privada de armazenamento,
embarque e transporte hidroviário. Enquanto as poucas e grandes empresas
exportadoras investem além da demanda para melhor se posicionarem no mercado
em que atuam, os setores econômicos locais e sociais dependentes de investimentos
públicos, como a pesca comercial e a agricultura de subsistência, padecem da falta de
investimentos públicos, gerando carência de instalações adequadas e competitivas.
Com relação ao subsistema de transporte ferroviário, não existem ferrovias
cruzando a área da bacia do rio Tapajós. A Ferronorte possui um projeto que consiste
em uma extensão ferroviária do Alto Araguaia até Cuiabá, com um ramal indo até
Santarém, porém, até o presente momento, não existe nenhuma previsão para o início
das obras.
O subsistema de transporte aeroviário na área de estudo conta com apenas um
aeroporto de porte, o de Santarém, e outro menor em Itaituba, com uma boa
infraestrutura, operando voos regionais regulares. Para os voos nacionais e
internacionais a população local deve se dirigir ao Aeroporto de Belém.
Algumas fazendas possuem aeroportos particulares de reduzido porte, como por
exemplo a Fazenda Rosa de Ouro, localizada no km 17 da BR-230, nas proximidades
de Itaituba, com capacidade para pouso e decolagem de pequenos aviões. Na área da
Reserva Garimpeira do Tapajós, existem também inúmeras pistas de pouso de
pequeno porte, que dão apoio à atividade mineradora da região.
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Finalmente, a sede municipal de Jacareacanga possui um aeroporto, pertencente ao
Ministério da Aeronáutica, com capacidade para operar aeronaves de médio e grande
portes, com uma pista de 1.500 m de comprimento e um sistema de comunicação via
rádio para orientar o tráfego aéreo. Este aeroporto está devidamente equipado para
atender a implantação do Projeto Sistema de Vigilância da Amazônia – Projeto SIVAM,
cujo objetivo é zelar pela Amazônia Legal. Trata-se de uma rede de coleta e
processamento de informações, obtidas por todos os órgãos governamentais que
trabalham na Amazônia, para formar uma base de dados a ser compartilhados por
todos.
b) Energia Elétrica
O abastecimento de energia elétrica na região Norte como um todo, e nas áreas
rurais, em especial, é bastante precário, contrastando com o seu imenso potencial de
geração, tanto hidrelétrico quanto termelétrico, por biomassa. Os baixos níveis de
cobertura no atendimento por este serviço devem-se, em parte, à grande extensão
territorial, dos municípios somada ao padrão de ocupação rural desconcentrado e à
histórica inexistência de uma política energética de atendimento a populações
isoladas.
Apenas as áreas urbanas situadas ao longo das rodovias BR-230 (Transamazônica) e
BR-163 (Cuiabá/Santarém), são abastecidas por energia elétrica gerada na Usina
Hidrelétrica de Tucuruí, de responsabilidade da Eletronorte, sendo que os demais
municípios utilizam energia termoelétrica proveniente de geradores e do diesel.
Na área de estudo, existem três subestações, uma em Santarém e duas em Itaituba:


Santarém: subestação Tapajós, a 72 km da sede municipal; e



Itaituba: duas subestações, nos distritos de Campo Verde e Itaituba (bairro da
Floresta).

Especificamente do que diz respeito aos municípios da bacia, existem, em operação,
uma Usina Hidrelétrica (UHE Curuá-Una), no município de Santarém; e cinco Usinas
Termelétricas (UTE), nos municípios de Itaituba, Aveiro, Jacareacanga, Juruti e Novo
Progresso. Existem ainda uma usina termelétrica em outorga no município de Aveiro,
na localidade de Fordlândia e três Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH, no
município de Novo Progresso, sendo duas em construção e uma em outorga.
O Programa do Governo Federal “Luz para Todos”, tem viabilizado o atendimento às
populações situadas em áreas interioranas, dentre os quais os distritos de Campo
Verde e Miritituba, assim como a localidade São Luiz do Tapajós, no município de
Itaituba. Entretanto, mesmo com os últimos avanços do Programa Luz para Todos, a
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grande maioria das áreas rurais, das quais fazem parte os assentamentos implantados
pelo INCRA, não dispõe de energia elétrica para o atendimento de suas necessidades.
Observa-se a existência de uma forte associação entre a eletrificação rural e a
permanência das populações no campo, fazendo com que seja de extrema
importância a universalização do acesso à energia elétrica como diretriz para a
inclusão social. No entanto, esta desvantagem das comunidades rurais e de
produtores familiares de subsistência em geral, com relação ao acesso à energia
elétrica, inviabiliza a verticalização da produção familiar, conforme prega a política de
fomento à construção de Arranjos Produtivos Locais, ou até mesmo a simples
melhoria da qualidade de vida das populações dos estratos de renda mais baixos.
7.2.3.6. Gestão Territorial
Os principais instrumentos de gestão territorial incidentes na região são relacionados
na Avaliação Ambiental Integrada, que os descreve conforme segue:
Desde a criação da Amazônia Legal, no ano de 1953 vários esforços
tem sido feito, tanto em âmbito federal como estadual, na busca de
um ordenamento territorial da Região Norte. Com a edição da
Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, tais esforços
inclinaram-se para a gestão econômica e ambiental da região e na
definição de diretrizes para o uso e conservação dos recursos
naturais da Amazônia, que culminaram com a criação da Comissão
Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico Nacional e a
instituição do ZEE em 1990, cuja prioridade era a de definir uma
política de ordenamento territorial para a Amazônia Legal.
(...) Após a estruturação da base legal e institucional para a
realização do ZEE da Amazônia Legal, foram então realizados
estudos nos anos de 2004 e 2005, bem como o Mapa Integrado dos
Estados da Amazônia Legal, impulsionando a realização dos ZEE
também em níveis estaduais.
Com a definição do instrumento nacional, os estados desenvolveram
nos anos seguintes seus mecanismos de gestão territorial,
aprimorando as escalas de mapeamento. Assim, o Estado do Pará
publicou em maio de 2005 o Macrozoneamento EcológicoEconômico do Estado e, posteriormente, apresentou detalhamento
progressivos para algumas regiões, como é caso específico da Área
de Influência da BR-163, que teve no ano de 2009 a elaboração de
um ZEE na escala de 1:250.000. O ZEE da BR-163 foi desenvolvido
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pelo Ministério da Integração Nacional, com a secretaria-executiva
exercida pelo Ministério do Meio Ambiente e a participação ativa de
praticamente todos os demais ministérios, sendo desenvolvido no
âmbito do plano estratégico de desenvolvimento para a Amazônia
Legal, mais conhecido como Plano Amazônia Sustentável (PAS).
(...) Dentre os instrumentos de gestão do território na Bacia do
Tapajós, o Plano BR-163 Sustentável destaca-se amplamente pela
profundidade dos diagnósticos realizados, bem como pelo
detalhamento das informações e articulação dos diversos temas que
integram o documento. Instituído oficialmente pela Lei Estadual Nº
7.243, de 9 de janeiro de 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”, o ZEE, referido nesta Lei como “ZEE - Zona Oeste”,
tornou-se o “instrumento para orientar o planejamento, a gestão e o
ordenamento territorial para o desenvolvimento sustentável, a
melhoria das condições socioeconômicas das populações locais e a
manutenção e recuperação dos serviços ambientais dos
ecossistemas naturais da região”.
Como a inserção da Bacia do Tapajós está quase que integralmente
inserida na área de influência definida pelo ZEE da BR-163, as
políticas de ordenamento para a bacia devem buscar, a partir das
ações já instituídas, a maior consonância possível dentro das
diretrizes de planejamento definidas neste instrumento. (ECOLOGY,
2013: vol. 3.4, p. 37-45/200).
Além disso, devem ser considerados os instrumentos de gestão territorial dos
municípios integrantes da Bacia do Rio Tapajós, especialmente os Planos
Diretores,em consonância com o Estatuto das Cidades (Lei No. 10.257, de 10 de Julho
de 2001), que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece
diretrizes gerais da política urbana. Observa-se que todos os municípios da Bacia do
Tapajós possuem plano diretor.
7.2.3.7.

Base e Potencialidades Econômicas

A região da bacia dos rios Tapajós e Jamanxim apresenta um baixo dinamismo
econômico, que se reflete na pequena participação da área no total de geração do
Produto Interno Bruto – PIB estadual. Predominam, nos municípios da bacia, as
atividades ligadas aos setores terciário e primário, revelando a pouca importância da
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indústria na região. Esse baixo dinamismo econômico tem como consequência
escassos níveis de renda para a população como um todo.
As principais atividades produtivas na bacia refletem muito diretamente a apropriação
dos recursos naturais disponíveis. Assiste-se, na região, à lógica que prevaleceu na
ocupação da Amazônia ao longo dos anos, ou seja, a sequência de ciclos de
exploração dos recursos típico das regiões florestais. Assim, à exploração de madeira,
realizada de forma majoritariamente predatória, seguiu-se a instalação, nas áreas já
desmatadas, de pastagens para o desenvolvimento da pecuária de forma extensiva.
Na sequência, dentro dessa lógica, a atividade pecuarista foi substituída pela atividade
agrícola, realizada de forma intensiva em capital, concentrada na produção de grãos.
Cabe ressaltar ainda que se trata de uma região na qual a utilização das terras
encontra grandes restrições em função das extensas áreas ocupadas com matas e
florestas naturais, geralmente integradas em unidades de conservação federais ou
estaduais.
Em termos agropecuários, prevalece na região a cultura de subsistência, e alguns
poucos casos de exploração mais consistente de algumas culturas temporárias, tais
como o arroz, o milho e a soja. As pastagens ocupam porções significativas das terras
da bacia, sendo a pecuária ainda a principal atividade econômica.
Mesmo não sendo responsável pela maior parte do PIB municipal, o setor
agropecuário ocupa papel importante nesta região. Parte dos municípios tiveram sua
origem em processos de povoamento oriundos de ciclos de exploração econômica da
bacia a partir da sua decadência, foi estabelecido o uso da terra para a agricultura,
encontrando-se, uma parte substancial da população ocupada neste setor que ocupa
extensas áreas. Santarém é o município que possui maior área reservada para lavoura
temporária, além de ter a maior produção em termos pecuniários.
Ainda, em relação à produção agropecuária na bacia, vale chamar
atenção para a soja. A Bacia do Tapajós desempenha papel
fundamental na circulação de soja, cuja produção do Mato Grosso é
transportada até Santarém via BR-163. A importância da bacia neste
contexto é evidenciada pelos investimentos em infraestrutura
logística que foram e estão sendo feitos, principalmente a
pavimentação da rodovia supracitada e a implementação da Hidrovia
do Tapajós. A presença de um terminal portuário da empresa Cargill
em Santarém desempenha papel fundamental no contexto de
produção e escoamento de soja na Bacia. A presença do Porto em
Santarém explica, ao menos em parte, a expressiva produção de
soja no próprio município e em seu vizinho, Belterra. A produção
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destes municípios começou a crescer na época em que o terminal
portuário foi construído, em 2003. Desde então, ambos os municípios
vêm se destacando como produtores de soja, sendo que tanto a área
destinada para tal fim quanto a quantidade produzida alterna de ano
pra ano, mas sempre mantendo valores expressivos. (ECOLOGY,
2013: vol. 3.4, p. 73/200).
Vale destacar, no caso específico da bacia, a importância das atividades
extrativistas, principalmente mineral, sob a forma de garimpo do ouro. A atividade
mineradora se faz mais presente também em outros municípios, como Novo
Progresso e Jacareacanga. A atividade é representada pela Associação dos
Mineradores de Ouro do Tapajós (AMOT), sediada em Itaituba, embora o garimpo seja
uma atividade em declínio na bacia (ELETRONORTE, 2008).
Segundo informações da Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Mineração (SEICOM), do Estado do Pará, no município
de Aveiro existem 103 processos minerários, referentes à
substâncias como Bauxita, Ouro, Manganês, Alumínio, Salgema e
Calcário. No entanto, o único minério explorado no município é o
Gipsita, que gerou receita ao mesmo nos anos de 2006 e 2007, via
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM). (ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p. 64/200).
Atualmente os minérios estão entre as principais mercadorias exportadas pela região.
Como observado na Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Tapajós,
Empresas multinacionais já atuam na exploração mineral na bacia,
com destaque para o minério de ferro, bauxita e ouro, as quais
adquirem grandes extensões de terras para tal, sendo este o caso da
mineração em Cuiú Cuiú, no município de Itaituba.
Em relação ao garimpo, atividade de relevância socioeconômica na
região, inclusive sob perspectiva histórica, importa ressaltar que é
motivo de graves conflitos, inclusive entre povos indígenas e
garimpeiros. Neste sentido, o governo do Pará emitiu um decreto (no
714/2013) proibindo temporariamente a concessão de novas licenças
ou autorizações ambientais para atividade garimpeira na bacia do
Tapajós. Com o fim da vigência do decreto, em junho de 2013,
deverá ser emitida Instrução Normativa para regulamentar o garimpo
na região. De acordo com o Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM, 2007), cerca de 70.000 pessoas vivem atualmente
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do garimpo na bacia do Tapajós. (ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p.
79/200).
Por fim, o extrativismo também é representado pela exploração madeireira, realizada
de forma predatória, causando impactos severos aos ecossistemas florestais. Já a
extração vegetal de alimentícios concentra-se no aproveitamento do açaí e da
castanha-do-pará, assim como das ervas medicinais. O mesmo estudo descreve as
atividades extrativas da seguinte forma:
Os dados referentes ao extrativismo vegetal na bacia, coletados por
meio da Pesquisa “Produção da Extração Vegetal e Silvicultura”, do
IBGE, mostram a importância do setor madeireiro para a economia
da bacia, tendo em vista que a lenha e madeira em tora são os
principais produtos extrativos em todos os municípios contemplados.
(ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p. 66/200).
Associado ao extrativismo madeireiro está o setor moveleiro, presente em municípios
como Santarém, Novo Progresso, Itaituba e Maués, com importante papel na
movimentação da economia local.
Santarém e Juruti são destaque do setor na região, figurando como
os principais produtores da bacia, sobretudo de lenha. Os demais
tipos de produtos extrativos ocorrem em quantidades diminutas nos
municípios da bacia, podendo-se destacar, apenas, a produção de
alimentos em Maués, sendo que esta é comercializada para polos
regionais, como Manaus. (ibid.)
O extrativismo vegetal é uma considerável potencialidade da bacia
sobretudo nas reservas extrativistas, como a Reserva Extrativista
(RESEX) Tapajós-Arapiuns, situada nos municípios de Santarém e
Aveiro, além da Floresta Nacional (FLONA) do Tapajós.
(...)Concluído o asfaltamento da rodovia BR-163, Santarém, que é o
ponto final da mesma, tende a desempenhar papel central na
circulação de mercadorias regional, ao escoar a produção do Mato
Grosso. Neste contexto, é importante citar o projeto Estação de
Transbordo de Cargas (ETC) HSBA Tapajós, no distrito de Miritituba,
município de Itaituba, sobre responsabilidade da empresa Hidrovias
do Brasil – Miritituba S.A. O projeto já possui Licença Prévia e prevê,
como atividades de suporte ao porto, o asfaltamento de estradas e
tratamento de água superficial e de esgoto. O Porto transportará
grãos produzidos em Mato Grosso, deslocados até Miritituba pela
BR-163. (ECOLOGY, 2013: vol. 3.4, p. 79/200).
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A abundante disponibilidade de recursos hídricos existentes na bacia oferece um
ambiente ideal para a atividade pesqueira, tanto comercial, quanto esportiva, turística
ou de subsistência. A pesca dos ribeirinhos está voltada especialmente para o
abastecimento alimentar, enquanto a pesca nas proximidades dos centros urbanos
orienta-se essencialmente para a comercialização. Já a captura de peixes ornamentais
é uma atividade amplamente difundida em vários pontos da bacia e, constitui-se uma
cadeia produtiva importante para a geração de emprego e renda.
O estado do Pará, em geral, e os municípios que compõem a bacia do rio Tapajós, em
particular, possuem inúmeros recursos naturais, tais como reservas florestais e
minerais, recursos hídricos, estoque pesqueiro variado, potenciais hidroenergéticos,
cenários paisagísticos e diversos recursos turísticos.
Essa região dispõe também de produção pesqueira, agrícola, pecuária, florestal e
mineral que necessita, no entanto, desenvolver-se no contexto empresarial, ou seja, é
necessário ampliar os efeitos benéficos da cadeia produtiva para que seja agregado
valor aos produtos primários da região, no sentido de fortalecer a economia local e
regional, mediante o fomento do empreendedorismo nos diversos setores de
atividades, gerando empregos, massa salarial e impostos.
As potencialidades detectadas e apontadas para a região são inúmeras e abrangem
uma gama de setores importantes da economia, perpassando as mais diversas
atividades, conforme mostra o Quadro 7.2.3.7/01 resumo apresentado a seguir.
Quadro 7.2.3.7/01 - Potencialidades para o Desenvolvimento na Bacia do Rio Tapajós
Setores
potenciais

Atividades, produtos e serviços potenciais
 Extração sustentável e beneficiamento de madeira

Vegetal e
Florestal

 Colheita, cultivo e beneficiamento de produtos alimentícios
 Coleta, cultivo e beneficiamento de plantas medicinais
 Coleta, cultivo e beneficiamento de plantas ornamentais
 Mineração de ouro e materiais associados

Mineral

 Mineração de fertilizantes agrícolas
 Garimpo de ouro, adequação e reativação de áreas viáveis selecionadas
 Captura e comercialização de peixes alimentícios

Pesqueiro

Agrícola

 Captura e comercialização de peixes ornamentais
 Pesca esportiva
 Agricultura familiar, incentivo e expansão via recursos do PRONAF já em
ação na região, em especial em Novo Progresso. Ampliação do Programa.
 Cultivo da soja
 Cultivo de arroz - a EMBRAPA possui indicações técnicas para o cultivo
de arroz no Pará em áreas de várzea, cerrado e em terra firme.
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Setores
potenciais

Atividades, produtos e serviços potenciais
 Produção de pimenta-do-reino – o estado do Pará é o maior produtos,
contribuindo com 90% do total exportado pelo Brasil. EMBRAPA.
 Sistema integrado agroflorestal (banana, cacau, mogno). Experiência em
Trairão.
 Bovinocultura de corte e seus produtos derivados

Pecuário



Bovinocultura de leite e seus produtos derivados

 Bubalinocultura de corte e de leite
 Caprinocultura

Turismo

 Turismo ecológico
 Turismo aquático
 Turismo convencional - Praias fluviais – Alter do Chão, etc.
 Turismo científico

Energia

Geração hidrelétrica
 Aproveitamento racional do potencial hidroenergético do rio Tapajós


Aproveitamento racional do potencial hidroenergético do rio Jamanxim

 Implantação de linhas de transmissão de energia elétrica
Portuário

Rodoviário

 Ampliação e adequação dos serviços portuários em Itaituba
Pavimentação asfáltica, restauração dos leitos existentes, construção de
pontes:
 Rodovia BR – 230 – Transamazônica
 Rodovia BR – 163 – Cuiabá – Santarém

Industrial

 Industrialização, frigorificação e comercialização de pescados
 Industrialização, frigorificação e comercialização de leite e seus derivados
 Industrialização, frigorificação e comercialização de bovinos, bubalinos e
caprinos
 Industrialização de produtos agrícolas, como por exemplo a soja
 Industrialização de produtos extrativos alimentícios e medicinais

Fonte: CNEC, 2008

No contexto específico das potencialidades do extrativismo vegetal, existem na
região amazônica em geral e no Estado do Pará em particular, as denominadas
reservas extrativistas. Segundo o IBAMA “as Reservas Extrativistas são espaços
territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos
naturais renováveis, por populações tradicionais. Em tais áreas é possível materializar
o desenvolvimento sustentável, equilibrando interesses ecológicos de conservação
ambiental com interesses sociais de melhoria de vida das populações que ali habitam”.
Especialmente no que diz respeito às potencialidades extrativas vegetais, as mais
praticadas ao longo dos anos pela população local, existem atualmente na região
áreas e procedimentos específicos para o seu desenvolvimento sustentável, com
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destaque para a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (RESEX Tapajós-Arapiuns) e a
Floresta Nacional do Tapajós (FLONA Tapajós).
A Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, criada em 1998, abrange os territórios dos
municípios de Santarém e Aveiro, no Estado do Pará, e ocupa uma área aproximada
de 647.600 hectares. A RESEX Tapajós-Arapiuns, segundo seu decreto de criação,
tem por objetivo garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos
naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da área.
A Floresta Nacional do Tapajós (FLONA), criada pelo Decreto 73.684/74, foi a primeira
unidade de conservação desta categoria instituída na Amazônia. Desde a implantação
do Conselho Gestor, em 1997, a FLONA é pioneira em gestão participativa, na qual há
forte participação das comunidades e de vários setores da sociedade civil, além da
atuação dos órgãos governamentais. As comunidades tradicionais tiveram voz ativa na
discussão do Plano de Manejo, dando grande contribuição em sua elaboração.
A FLONA é uma unidade de conservação de uso sustentável onde é admitida a
exploração dos recursos florestais mediante a observação de uma série de critérios
que garantem a sustentabilidade da produção florestal, inclusive madeireira.
Com o objetivo de que as próprias comunidades possam realizar a exploração dos
recursos florestais, a Associação Intercomunitária de Mini e Pequenos Produtores
Rurais da Margem Direita do Rio Tapajós – ASMIPRUT e a Associação
Intercomunitária do Tapajós de Itapuama – AITA, representando as comunidades da
margem direita do rio Tapajós, e a Associação dos Produtores Rurais de Santa Clara,
Nossa Senhora de Nazaré e São Jorge – APRUSANTA representando as localizadas
ao longo da BR-163, constituíram a Cooperativa FLONA Tapajós Verde, pessoa
jurídica proponente e executora do Projeto Ambé de um Plano de Manejo Florestal de
Uso Múltiplo (PMFS), na Floresta Nacional.
O Projeto Ambé, um Projeto Piloto de Manejo Florestal Madeireiro Comunitário na
FLONA do Tapajós, possui em seu quadro de manejadores e manejadoras,
representantes de dez comunidades da Floresta Nacional, indicados pelas
Associações Intercomunitárias e selecionados pela executiva da cooperativa. Essas
pessoas atuam diretamente nos trabalhos em andamento nas imediações da base da
FLONA à margem da BR-163 no km 83. Apesar dessa seleção inicial, a porta fica
aberta para que outras comunidades possam ingressar no processo.
Ainda no setor extrativista, no contexto específico do segmento madeireiro, é
necessária uma revisão de sua atuação como um todo, uma vez que as restrições
legais e ambientais estão limitando cada vez mais a extração e a exploração
predatória das últimas décadas. Além disso, o setor madeireiro em geral exporta
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madeiras brutas, com baixo valor agregado, para outros estados ou para o exterior,
limitando assim a geração de empregos, renda e impostos na região.
Pode-se destacar algumas iniciativas consideradas pertinentes, dentre outras, tais
como a extração racional e sustentável das florestas, a redução do desmatamento, a
diminuição dos desperdícios madeireiros, a ampla industrialização dos produtos
florestais e a criação de Arranjos Produtivos Locais (APLs) para o setor madeireiro.
Cabe lembrar que a exploração das florestas, em especial as públicas, está passando
por um processo de revisão e adequação ao uso racional sustentável, pois a
Lei 11.284/06 (Lei de Florestas Públicas) estabelece mecanismos voltados para o uso
racional e sustentável dos recursos florestais. Segundo AZEVEDO (2006), são
permitidas somente três formas de gestão, a saber:


Criação de unidades de conservação que permitam a produção florestal
sustentável, como por exemplo, as Florestas Nacionais;



Destinação para uso comunitário, tais como assentamentos florestais, reservas
extrativistas, áreas quilombolas e projetos de desenvolvimento sustentável; e



Concessões florestais pagas, baseadas em processos de licitação pública.

Assim, para que o setor madeireiro possa continuar aproveitando as potencialidades
naturais existentes na Amazônia, devem ser adotados métodos e procedimentos
voltados ao uso racional e sustentável das florestas. É necessário ainda desenvolver
procedimentos administrativos, empresariais e operacionais de forma a incorporar na
formalidade jurídica e fiscal um maior número de madeireiros e empresas de
empresas efetivamente estabelecidas, contribuindo assim para o desenvolvimento
regional e local, gerando, de forma legal, um maior número de empregos, renda e
tributos.
As potencialidades na área mineral apontam para a entrada de grandes grupos
mineradores, voltados para a atuação em caráter industrial com diversas reservas
minerais. Tratam-se das potencialidades minerárias inerentes ao maior distrito aurífero
do mundo inserido no contexto do território da bacia hidrográfica do rio Tapajós.
As potencialidades pesqueiras, embora ainda abundantes na região, estão
parcialmente comprometidas não só pelas formas predatórias de pesca como também
pela captura de peixes ornamentais. No entanto, os maiores problemas dizem respeito
principalmente à precariedade ou falta de infraestrutura e sistemas de
comercialização, incluindo-se as necessidades de industrialização e frigorificação, uma
vez que não existem na região indústrias de processamento de peixes.
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Paralelamente, deve ser feito também um agressivo sistema de comercialização na
região, que procure atingir mercados consumidores externos à mesma, já que o
mercado local, em outras cidades da bacia, encontra-se praticamente esgotado, em
função da relativa abundância de pescados.
As potencialidades agrícolas e agropecuárias encontram campo adequado para
sua expansão, não sendo obrigatoriamente necessária a ampliação da fronteira
agrícola, bastando para tanto a utilização adequada e sustentável das áreas já
devastadas e disponíveis. Em alguns casos, como a soja e o arroz, essa
potencialidade pode ser ampliada e melhorada apenas com a introdução de técnicas
agrícolas adequadas para os cultivos extensivos, uma vez que, em geral, as lavouras
existentes são relativamente pouco tecnificadas.
A intensificação da agricultura, em especial a de oleaginosas, poderá certamente
fortalecer o comércio exterior via exportação de grãos, mas apresenta-se como uma
alternativa interessante se apresenta no sentido de promover a industrialização de
grãos na região, fortalecendo a economia e, consequentemente, criando empregos,
renda e tributos.

Foto 7.2.3.7/01 - Pastagem e gado na margem da rodovia Transgarimpeira.
Fonte: CNEC, 2006
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Foto 7.2.3.7/02 - Fazendas agropecuárias nos arredores de Itaituba/PA.
Fonte: CNEC, 2006.

Foto 7.2.3/3 - Fazenda agropecuária no Distrito de Miritituba.
Fonte: CNEC, 2006.
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Foto 7.2.3.7/04 - Vista aérea do uso das terras no entorno da cidade de Itaituba evidencia o
predomínio da pecuária
Fonte: CNEC, 2006

Foto 7.2.3/5 - Grande indústria madeireira em Miritituba.
Fonte: CNEC, 2006
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Foto 7.2.3.7/06 - Serraria na comunidade Santa Luzia, Trairão.
Fonte: CNEC, 2006

Foto 7.2.3/7 - Estoques de toras em serraria, Distrito Industrial Moraes Moreira – Itaituba.
Fonte: CNEC, 2006
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Foto 7.2.3.7/08 - Madeira pronta para exportação, Porto de Santarém.
Fonte: CNEC, 2006

Foto 7.2.3.7/09 - Entrada SERABI, Mineração LTDA. Mina do Palito, Jardim do Ouro –
Itaituba.
Fonte: CNEC, 2006
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Foto 7.2.3.7/10 - Jardim do Ouro, Itaituba.
Fonte: CNEC, 2006

Foto 7.2.3/11 - Pepitas e fagulhas de ouro à venda nas lojas da Vila de Jardim do Ouro,
Itaituba/PA.
Fonte: CNEC, 2008
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Foto 7.2.3.7/12 - Município de Itaituba - Itaituba Ind. de Cimentos do Pará – S/A.
Fonte: CNEC, 2006

Foto 7.2.3/13 - Município de Itaituba - Porto da Fábrica de Cimento Nassau – Rio Tapajós.
Fonte: CNEC, 2006
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Foto 7.2.3.7/14 - Município de Novo Progresso - área rural - Cerâmica Beira Rio Fabricação de Tijolos.
Fonte: CNEC, 2006

Foto 7.2.3.7/15 - Município de Trairão (BR - 163 - Estrada Cuiabá – Santarém) - Balneário
do Jacaré.
Fonte: CNEC, 2006
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Foto 7.2.3.7/16 - Município de Novo Progresso – Balneário nas margens do rio Jamanxim –
Praia da Independência.
Fonte: CNEC, 2006

Foto 7.2.3.7/17 - Praia da Liberdade, área de lazer pública junto à margem do rio
Jamanxim, Novo Progresso/PA.
Fonte: CNEC, 2006
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Foto 7.2.3.7/18 - Município de Itaituba - Praia de Paranamiry.
Fonte: Prefeitura de Itaituba 1999.

Foto 7.2.3.7/19 - Alter do Chão, o mais importante destino turístico da bacia,
Santarém/PA.
Fonte: Prefeitura de Itaituba 1999.
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7.2.4
4 Análise dos Efeitos de Cumula
atividade e Sinergia
No d
documento Avaliação Ambiental Integrada (Anexo 7.2
2 – Volum
me 21 – An
nexos
Gera
ais), os effeitos cum
mulativos e sinérgicos
s de corre
entes da implantação de
emprreendimenttos hidrelétrricos no item
m 5.2 – Ava
aliação de Impactos A
Ambientais, onde
se exxplicita que: “A lista de
e impactos ccontempla 14 títulos, e enfoca evventos de ca
aráter
perm
manente, que
q
possue
em represe
entações espaciais
e
capazes
c
de gerar efeitos
e
sinérrgicos e cum
mulativos na escala re
egional, sen
ndo 4 vincullados aos re
recursos híd
dricos
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ossistemas aquáticos, 4 ao meio físico e eco
ossistemas terrestres e 6 aos asp
pectos
socio
oeconômico
os.”
Segu
uem os seguintes quad
dros, consta
antes da AA
AI:
Quad
dro 5;4 – Im
mpactos pottenciais – R
Recursos híd
dricos e eco
ossistemas aquáticos;

Quad
dro 5.5 – Im
mpactos Pottenciais – M
Meio Físico e ecossiste
emas terresttres;
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Quad
dro 5.6 – Im
mpactos Pottenciais – A
Aspectos so
ocioeconômicos.

No ittem 5.3 – Avaliação
A
Ambiental
A
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ntegrada co
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o Anexo 7.22 (Volume 21 –
Anex
xos Gerais
s) (p. 75-78
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a) Re
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as aquático
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a, em
trechos do Médio e Alto Tap
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t
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naturais dos ambie
entes aquá
áticos, seja em função da manuutenção da
a boa
qualidad
de da água na bacia, sseja em fun
nção da ba
aixa expetattiva de aum
mento
da ocupa
ação (desm
matamento) de ambienttes margina
ais.

emas terres
stres
b) Meio físico e ecossiste


Meio fís
sico: as condições
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de no
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a
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No entanto
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indicativos do incremento na erosão pelas ações de garimpo e mineração nas
margens dos rios, atividade de importância local.


Ecossistemas terrestres: espera-se redução das taxas de abertura de áreas
desflorestadas, em respostas aos programas federais e pressões
conservacionistas, mas há indicativos de corte seletivo sem manejo florestal,
inclusive em unidades de conservação. A presença de UCs, também, não tem
se mostrado capaz de conter a alteração ambiental associada ao garimpo.

c) Aspectos socioeconômicos
Aspectos socioculturais: verificam-se tendências de continuidade no processo
reivindicatório das etnias indígenas e comunidades tradicionais presentes na bacia.
Paralelamente, diante da deficiência na definição fundiária, devem-se elevar, também,
os conflitos na demarcação dos territórios exclusivos, com crescente pressão sobre a
própria área de usos tradicionais. A delimitação de unidades de conservação, que já
ocupam 3/4 da bacia, deve manter-se estável, mas os limites poderão vir a ser
alterados para comportar novas ações de ordenamento e desenvolvimento regional.
No que se refere à infraestrutura e mobilidade, não se registram projetos de aberturas
de novas rodovias na escala da bacia, mas a mobilidade tende a crescer diante da
demanda de interligação de áreas interioranas, a exemplo da instalação da
Transgarimpeira. A melhoria da trafegabilidade e uso das vias abertas é outra
tendência em crescimento, particularmente, da BR-163, em asfaltamento, sua sinergia
com a implantação de terminais portuários em Miritituba. O potencial de implantação
de alternativas que promovam a navegabilidade do rio Tapajós entre Itaituba e o rio
Teles Pires, no Mato Grosso, pode gerar aumento da mobilidade e do transporte em
torno do eixo principal da bacia.
Aspectos municipais: o quadro geral da bacia, marcado pela condição de atendimento
de serviços de saúde, educação, saneamento, abastecimento e segurança, ainda
deficitária em praticamente todas as sedes municipais localizadas na bacia, tende a se
manter em condições pouco melhores, haja vista as dificuldades na implementação de
políticas públicas efetivas e nas tendências de crescimento e adensamento dos
núcleos urbanos locais. As principais tendências, neste sentido, indicam crescimento
econômico, acompanhando a tendência nacional de crescimento do PIB, em níveis
formais e informais na região. Santarém e Itaituba tendem a ter crescimento
diferenciado em resposta ao aumento da trafegabilidade e importância regional da BR163, por sua ligação com a economia agrícola do Centro-Oeste, assim como Juriti,
pela mineração e siderurgia. Não há, por outro lado, indícios de incremento do produto
interno municipal para os demais municípios, o que também aponta para o quadro de
dependência de transferência de recursos federais para manutenção dos serviços
públicos, hoje registrado.
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Considerando essas tendências e o prognóstico de impactos apontados nos quadros
Quadros 5.4, 5.5 e 5.6 acima permitem identificar processos sinérgicos que merecem
atenção. Dos impactos incidentes sobre o meio físico, a alteração da qualidade da
água apresenta potencial para interagir e influenciar (intensificando, na maioria dos
casos) outros impactos, tais como: alteração da comunidade aquática e alteração dos
estoques pesqueiros (biótico). Conquanto atualmente as condições atuais permitem
estimar que a condição mantenha-se estável em função da baixa pressão exercida
pela ocupação antrópica, um impacto incidente sobre os recursos hídricos pode
repercutir sobre o contexto biótico e, a partir deste ponto, alcançar a dinâmica
socioeconômica (especialmente sob a forma de pressão sobre o patrimônio cultural
material e imaterial – no caso, a pesca artesanal). A pesca artesanal pode ser
impactada, ainda, por impactos que incluem a indução de novas frentes de
desmatamento e consequente perda de cobertura florestal.
Embora se vislumbre a tendência de estabilidade ou redução da taxa de
desmatamento (redução no incremento da exposição do solo decorrente da perda da
cobertura vegetal), o incremento na erosão pelas ações de garimpo e mineração nas
margens dos rios, pode também impactar indiretamente as atividades dependentes
desses corpos d’água, além de potencialmente comprometer a qualidade da água que
serve de abastecimento tanto a populações humanas quanto às espécies de fauna
que dependem dela.
Por fim, cabe destacar a interação entre impactos no sentido inverso, isto é,
originando-se na dinâmica socioeconômica, repercutem sobre os demais meios: a
indução ao crescimento população tende a ser o impacto de maior reverberação sobre
o ambiente, à medida que pode levar ao aumento da pressão sobre os serviços
públicos, deslocamento compulsório das famílias, pressão sobre a ocupação
tradicional, intensificação dos conflitos sociais e, a partir deles, a potencial perda de
cobertura vegetal e de ambientes específicos, indução de novas frentes de
desmatamento e até interferência em áreas legalmente protegidas.

VOLUME 3
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 172
Revisão: 0

