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APReseNTAção

Até hoje, na infatigável agenda da conservação da biodiversidade, 
não conheci um desafio maior do que a complexa tarefa de conciliar a 
manutenção dos atributos naturais da Floresta Nacional de Carajás com  
a exploração de uma das mais ricas jazidas de minério de ferro do mun-
do. A maior em ferro de alto teor, com 18 bilhões de toneladas! 

É desse desafio que trata o livro Projeto Cenários: Conservação de 
Campos Ferruginosos diante da Mineração em Carajás, que passa a re-
vestir-se na principal fonte de informações sobre os resultados do Projeto 
Estratégia de Conservação da Savana Metalófila da Floresta Nacional de 
Carajás, ou Projeto Cenários.

A exploração do minério de ferro não se dá de outra forma que 
não a abertura de uma gigantesca cava a céu aberto, que suprime tudo 
em seu interior para a retirada do minério. Conciliar essa atividade com 
a conservação do patrimônio de biodiversidade de uma unidade de con-
servação que tem como objetivo legal o uso múltiplo sustentável dos seus 
recursos florestais, significa admitir e tolerar, por um lado, que haverá 
perdas, entretanto, há que haver pelo outro a compreensão de que essas 
perdas não podem representar o desaparecimento definitivo e irrecupe-
rável dos elementos de biodiversidade da Floresta Nacional. 

Em outras palavras, é possível a exploração do minério de ferro 
desde que associada à manutenção de amostras representativas e durá-
veis dos ambientes que formam a Floresta, assim como de populações 
genética e demograficamente viáveis das espécies que compõem o con-
junto da biodiversidade da área. O equilíbrio encontrado em Carajás, é 
resultado da aplicação incondicional desse princípio. 

O Projeto Cenários foi o instrumento que possibilitou a geração do 
conhecimento necessário a esse equilíbrio, conciliando de forma segu-
ra a exploração do ferro e a conservação da biodiversidade em Carajás.  
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Foi também o ambiente cerebral de um extenso, incansável e rico deba-
te que transformou as relações, os papéis e o modo de proceder para a 
viabilização ambiental de um empreendimento desse porte, em um novo 
modelo de enfrentamento dessas questões.

Resguardadas as responsabilidades de cada num, a solução de 
viabilidade foi uma tarefa de todos. Este, definitivamente, foi maior ga-
nho de todo o processo. O aprendizado de que é possível chegar a uma 
solução de viabilidade de algo tão complexo mediante a compreensão 
de que tão importante quanto o ponto de chegada, é o caminho que se 
percorre até lá. 

Marcelo Marcelino de Oliveira
Diretor da Diretoria de Pesquisa, Avaliação  

e Monitoramento da Biodiversidade



S e ç ã o  1   

 soBRe A  
FLoNA CARAJÁs
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C A P Í T U L o  1

INseRção TeRRIToRIAL e  
HIsTÓRICA DA FLoResTA  
NACIoNAL De CARAJÁs e suA  
ReLAção CoM A MINeRAção

Frederico Drumond Martins | Andrea Siqueira Carvalho | Katia Torres Ribeiro

1. Introdução – MIneração e CrIação de Áreas ProtegIdas 
são CoNTeMPoRâNeAs

A Floresta Nacional de Carajás se localiza no município de Paraua-
pebas, na região sudeste do Pará, nas imediações do encontro dos rios 
Araguaia e Tocantins, na Floresta Amazônica, em pleno Arco do Desma-
tamento. Essa região é marcada na história brasileira por conflitos sociais 
importantes, como a guerrilha do Araguaia, com consequências perma-
nentes no quadro de violência regional (PEIXOTO, 2014) e que trou-
xe a região do chamado “Bico do Papagaio” à memória nacional, assim 
como o garimpo de Serra Pelada e o massacre de Eldorados dos Carajás  
(MONTEIRO et al., 2010). 

Na região onde se situa a Floresta Nacional de Carajás, encontra-se  
uma das maiores províncias minerais do país e do mundo (LINDEN-
MAYER; LAUX; TEIXEIRA, 2001) e, atualmente, um mosaico de áreas 
protegidas, com elevada efetividade de gestão, em comparação às de-
mais regiões amazônica, em área de grande importância biológica,  
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conforme menciona a Auditoria coordenada em unidades de conserva-
ção no Bioma Amazônia do Tribunal de Contas da União (TCU, 2013).  
É uma região em que coexistem uma dinâmica social e econômica acele-
rada e complexa, de elevada desigualdade social, a atividade de minera-
ção em larga escala e amplos esforços de conservação ambiental. Trata-
remos mais especificamente na mineração de ferro, que se concentra nas 
serranias inseridas na Floresta Nacional de Carajás. 

Os relatos sobre a descoberta da Província Mineral de Carajás 
costumam trazer o caso do pouso em uma clareira do geólogo Breno  
Augusto dos Santos, que teria sido fortuita, para abastecer o helicóptero, 
e que, então, teria identificado a vegetação aberta e a crosta da clareira, 
que correspondia à canga de minério. Contudo, os campos de Carajás já 
são mencionados em relatos muito mais antigos, como nos registros do 
naturalista Henry Coudreau, em 1898:

Apesar de tudo, os campos do alto Parauapebas ou do alto Itacaiú-
nas não passam de uma possibilidade, apenas uma probabilidade, 
nunca uma certeza. A esse respeito não dispomos de dado algum, 
de fato positivo, mas tão somente de um pequeno número de 
afirmações mais ou menos dignas de crédito, indicando a existência 
de campos naturais nessas alturas [...]. (COUDREAU, 1908, p. 72).

Os referidos campos naturais do alto Itacaiúnas eram indicativos 
de um ecossistema diferenciado em meio à floresta predominante, com 
vegetação aberta em ambiente rochoso, mas também indicavam anoma-
lias geológicas com potencial mineral. A riqueza mineral da Serra dos 
Carajás foi oficialmente demandada para mineração em 1967, pela em-
presa United States Steel, e esta formalizou, em 1970, um acordo com o 
governo brasileiro, dando origem à empresa AMZA Amazônia Minera-
ção S.A. (AMZA), com 51% do capital acionário em favor da companhia 
estatal Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 

Em 1980, o governo brasileiro criou o Projeto Grande Carajás, 
implantando a mineração, a hidrelétrica de Tucuruí e a estrada de fer-
ro Carajás-São Luís. Até então, foi o maior projeto de desenvolvimento 
“integrado” empreendido em uma área de floresta tropical úmida em 
qualquer parte do mundo, o qual visava a explorar a “Província Mine-
ral de Carajás”, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos  



inserção territorial e histórica da floresta nacional de carajás e sua relação com a mineração

23

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2003). Esse investimento mudou 
profundamente a região, em termos sociais, econômicos, culturais, polí-
ticos e ambientais. A economia e a organização social eram então basea-
das no extrativismo vegetal, especialmente da castanha da Amazônia, e 
pautadas pelos conflitos agrários. A nova economia com base na ativi-
dade minerária, com elevados aportes de recursos e investimentos em 
infraestrutura e conexão com o mercado de commodities, trouxe a região 
aos cenários políticos nacional e internacional e induziu volumosos fluxos 
migratórios, direta ou indiretamente, com intensificação da ocupação, 
mas não alterou significativamente a estrutura social, pois persistiram os 
conflitos e as desigualdades (PALHETA et al., 2017). 

O objetivo de conservação da natureza veio após o início dos inves-
timentos em mineração. Coincide com a estratégia de se protegerem as 
jazidas de minério de ferro e outros recursos minerais do avanço popu-
lacional, por meio da criação de áreas protegidas. Tem relação, também, 
com a reformulação da política do Banco Mundial para o financiamento 
de grandes projetos econômicos, que passou a dimensionar e buscar a 
mitigação dos impactos ambientais, além dos sociais, após críticas mun-
diais a impactos severos como o da Hidrelétrica de Balbina (VILARI-
NHO, 1992). A estratégia de criação de áreas protegidas compatibilizan-
do e mesmo viabilizando a mineração foi adotada na região de Carajás 
a partir de 1989, ano em que foram criadas três Unidades de Conser-
vação da Natureza (UC): Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé 
Gelado, Floresta Nacional (Flona) Tapirapé Aquirí e Reserva Biológica 
(Rebio) do Tapirapé. Em 1991, também no entorno da Serra de Cara-
jás, foi reconhecida a Terra Indígena Xicrin do Cateté e, finalmente, em 
1998, foram criadas as Flonas Itacaiúnas e Carajás. Essas áreas consti-
tuem o Mosaico do Carajás, ainda não formalizado pelo Ministério do 
Meio Ambiente (BRASIL, 2013), com área total de cerca de 12.000 km2  
(MARTINS; MENDONÇA 2014 – Figura 1), e que foi ampliado, em 2017, 
com a criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos (Tabela 1).
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Tabela 1 – Áreas Protegidas da região de Carajás, Pará, Brasil.

Nome
Floresta 

Nacional de 
Carajás

Floresta 
Nacional 
Tapirapé  

Aquirí

Floresta 
Nacional 

Itacaiúnas

Reserva 
Biológica 
Tapirapé

Área de 
Proteção 

Ambiental do 
Igarapé Gelado

Parque 
Nacional 

dos Campos 
Ferruginosos

Terra Indígena 
Xicrin do  

Cateté

Grupo* Uso  
Sustentável

Uso  
Sustentável

Uso 
Sustentável

Proteção 
Integral

Uso  
Sustentável

Proteção 
Integral

Não se  
aplica

Instrumento 
Legal

Decreto nº 
2.486, de 2 de 

fevereiro de 
1998 

Decreto nº 
97.720, de 5 de 
maio de 1989

Decreto nº 
2.480, de 2 de 

fevereiro de 
1998

Decreto nº 
97.719, de de 
5 de maio de 

1989

Decreto nº 
97.718, de cinco 

de maio de 
1989

Decreto s/nº, 
de 5 de junho 

de 2017

extensão (ha) 395.826,70 196.351,42 141.400 103.000 21.600 79.086,04* 439.000

Municípios 
(todos no 
Pará)

Parauapebas 
e Canaã dos 

Carajás

São Félix do 
Xingu e Marabá Marabá São Félix do 

Xingu e Marabá Parauapebas
Parauapebas 
e Canaã dos 

Carajás.

Água Azul do 
Norte, Marabá, 
Parauapebas. 

Bacia 
Hidrográfica

Tocantins 
(100%)

Tocantins 
(85.6%) e Xingu 

(14.4%)

Tocantins 
(98.44%) e 

Xingu (1.56%)

Tocantins 
(97.03%) e 

Xingu (2.97%)

Tocantins 
(100%)

Tocantins 
(100%)

Tocantins 
(100%)

* De acordo com o SNUC 9985/2000.
**60.905 hectares em sobreposição com a Floresta Nacional de Carajás.
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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Figura 1 – As áreas protegidas do Mosaico de Carajás
Legenda: Essa imagem ilustra bem a pressão de desmatamento na região e o papel das áreas protegidas na sua contenção

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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A proteção dos projetos de mineração se deu no sentido de evitar 
uma ocupação humana indesejada, provavelmente adotada pelo gover-
no brasileiro a partir da experiência no Quadrilátero Ferrífero (QF) 
no estado de Minas Gerais, onde existem jazidas de minério de fer-
ro “bloqueadas” pela ocupação humana; afinal, a remoção de pessoas 
costuma gerar mais conflitos do que a remoção de biodiversidade, na 
viabilização da mineração (MARTINS; MENDONÇA, 2014) e de outros 
empreendimentos.

A estratégia promoveu a conservação de parte muito expressiva 
das florestas no território estabelecido pelos decretos de criação das áreas 
protegidas, uma vez que foram envidados esforços e recursos para garan-
tir a proteção e a integridade da área. Para comparação, enquanto essas 
áreas abrigam um maciço florestal praticamente contínuo, os 39 muni-
cípios que compreendem essa porção do estado do Pará já perderam 
mais de 53% das suas florestas e apresentam uma paisagem com vege-
tação nativa altamente fragmentada (MARTINS et al., 2012) (Figura 1).  
A região do mosaico apresenta grande importância biológica e encon-
tra-se em Área de Importância Extremamente Alta para a Conservação 
da Biodiversidade Brasileira (BRASIL, 2004). A alta diversidade de solos, 
associada a um relevo mais acidentado, resulta em alta heterogeneidade 
ambiental. Além disso, as áreas protegidas de Carajás têm função impor-
tante para os recursos hídricos, pois ali se encontram os principais aquí-
feros da região (CAMPOS; CASTILHO, 2012).

2. DesAFIos De CoNseRVAção

A proteção alcançada nos territórios das unidades de conservação 
e terra indígena, bastante satisfatória, considerando-se os desafios na 
Amazônia (TCU, 2013), não é encontrada no entorno, profundamente 
conflagrado por conflitos e desigualdades sociais. Muitas dessas desigual-
dades e pressões podem ser atribuídas ao forte fluxo migratório e às al-
terações nas configurações sociais, econômicas e ambientais relacionados 
ao conjunto dos empreendimentos associados à mineração, como visto 
acima, mas não serão tratadas profundamente neste texto. 
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A dimensão do fluxo migratório e a transformação dos municípios 
podem ser constatadas nas imagens de satélite, mas também na Tabela 
2, que mostra o crescimento populacional desde 1991. Nota-se que os 
municípios de Parauapebas e São Félix do Xingu tiveram sua população 
triplicada em duas décadas. As intensas e complexas transformações so-
ciais na região são bem discutidas por diversos autores (PALHETA et al., 
2017), os quais sempre enfatizam a intrínseca relação com a exploração 
mineral a partir da década de 1980. 

Tabela 2 – População dos municípios das Unidades de Conservação Federais da 
região de Carajás

Município
População Total

1991 2000 2010

Água Azul do Norte - 22.084 25.057

Canaã dos Carajás - 10.922 26.716

Marabá 123.668 168.020 233.669

Ourilândia do Norte 28.718 19.471 27.359

Parauapebas 53.335 71.568 153.908

São Félix do Xingu 24.891 34.621 91.340

Fonte: Adaptada de Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada; Fundação João Pinheiro (2010).

Nas unidades de conservação, parte do desafio de lidar com o im-
pacto relacionado à ocupação humana crescente e ao uso intensificado dos 
recursos naturais passa pelo fortalecimento de programa de proteção que 
associe a fiscalização com a gestão socioambiental, respeitando os pressu-
postos das categorias de unidades de conservação e as características his-
tóricas e culturais das comunidades, e valorizando atividades como a pes-
quisa, o turismo, a recreação e as atividades culturais e educativas. A boa 
gestão das unidades de conservação pode também apoiar o desenvolvimen-
to socioambiental, por meio da difusão de práticas, mobilização e articula-
ção de atores e direcionamento de investimentos em prática sustentáveis  
e inclusão social na região.

Apesar do bom grau de gestão e proteção das áreas, existem, no mo-
saico, componentes ambientais fortemente pressionados pelo conjunto  
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das atividades relacionadas à mineração, como os corpos hídricos e os 
ecossistemas associados às cangas ferríferas. A Floresta Nacional de Ca-
rajás é a unidade de conservação da região que mais destacadamente 
reflete esse contexto de negociação entre conservação e mineração, pela 
extensão e pelo volume das atividades ali executadas e pela importância 
econômica. Para ilustrar o volume de extração e a movimentação finan-
ceira, o município de Parauapebas é o segundo mais rico do estado do 
Pará, atrás apenas da capital, Belém, e em grande parte em função da 
arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEN) (CORREIO DE CARAJÁS, 2017).

A criação da Floresta Nacional (Flona) está associada à privatização 
da mineradora CVRD (então rebatizada como VALE), que antes dispu-
nha de uma concessão real de uso do território. Nos objetivos desta Flo-
na, estabelecidos em decreto presidencial, constam o manejo, a pesquisa, 
a lavra, o beneficiamento, o transporte e a comercialização de recursos 
minerais, o que faz da VALE a maior beneficiária, visto que possui os 
direitos minerários sobre as grandes jazidas de minério de ferro. Consta, 
também, de forma explícita – tanto no decreto de criação da Flona Cara-
jás como nas demais Flonas criadas em 1989 –, a obrigação de a minera-
dora assumir o apoio à gestão e à proteção das UCs1.

Essa associação entre objetivos a princípio antagônicos, mineração 
e conservação, pressupôs a definição de grandes áreas para a conserva-
ção, que extrapolam em muito as áreas impactadas diretamente pela mi-
neração, além da aplicação de regras muito claras para o licenciamento 
ambiental e a gestão da UC. Com essas regras, busca-se estabelecer, por 

1 No Decreto nº 2.486, de 2 de fevereiro de 1998, que cria a Floresta Nacional de Cara-
jás, consta no art. 5º que, para atingir os objetivos estabelecidos no art. 2º, fica o IBAMA 
autorizado a celebrar convênios visando a maior proteção e ao manejo sustentável dos 
recursos naturais da Floresta Nacional de Carajás. Como parágrafos, consta que o convênio 
existente entre o IBAMA e a CVRD, cujo objeto é a vigilância e manutenção das unidades 
de conservação federais existentes e adjacentes à Floresta Nacional de Carajás, deverá ser 
ajustado com vistas à implantação e proteção desta e que caso outras empresas venham a 
desenvolver atividades produtivas que se enquadrem nos objetivos do plano de manejo da 
Floresta Nacional de Carajás, o convênio existente entre o IBAMA e a CVRD deverá ser 
ajustado de forma a permitir o respectivo ingresso como mantenedoras solidárias das áreas.
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um lado, limites e condições para a atividade minerária; por outro, con-
trapartidas para a conservação.

3. As CANGAs e A MINeRAção

Os campos ferruginosos, ou cangas ferríferas, constituem uma 
das situações em que a relação da mineração com a conservação é pos-
ta claramente sob forte questionamento – os ecossistemas associados e 
os depósitos de minério de ferro têm uma relação de origem e estão 
fadados a ocorrer exatamente nos mesmos lugares. Os famosos campos 
ferruginosos de Carajás, citados no início do capítulo, constituem um dos 
tipos mais raros de campos rupestres da região amazônica, com elevado 
endemismo, e estão associados às maiores jazidas de minério de ferro e 
aos afloramentos rochosos hematíticos (VIANA et al. 2016). 

Tais campos são conhecidos por diversos nomes, entre os quais campos 
ferruginosos, vegetação de canga ou savanas metalófilas (RIZZINI, 1977; 
SECCO; MESQUITA, 1983; SECCO; LOBO, 1988; PORTO; SILVA, 
1989; MORELATO; ROSA, 1991; SILVA, 1991; SILVA; SECCO; LOBO, 
1996; VINCENT; JACOBI; ANTONINI, 2004).

A vegetação rupestre ferruginosa está presente em cerca de 3% da 
área da Flona (IBAMA 2003) e fica restrita aos topos das serras, onde 
aflora o minério de ferro e se formam as concreções lateríticas, ou can-
ga, termo da geologia que denomina a camada (ou carapaça) localizada 
acima da formação ferrífera (Figura 2). Já as florestas nativas, ombrófilas 
(densa e aberta) ou deciduais (Figuras 3, 4), recobrem aproximadamente 
95% da UC (CAMPOS; CASTILHO, 2012).
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Figura 2 – Vegetação aberta típica das coberturas ferruginosas que  
cobrem as rochas ferríferas, Serra Sul, Floresta Nacional de Carajás 

Fonte: João Marcos Rosa (2018).

Figura 3 – Aspecto da Floresta Ombrófila Densa na Floresta Nacional de Carajás
Fonte: João Marcos Rosa (2018).
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Figura 4 – Manchas de Florestas Deciduais na Floresta Nacional de Carajás
Fonte: Leonardo Vianna da Costa e Silva (2018).

As profundas modificações na paisagem constituem um dos impac-
tos ambientais mais significativos em minerações de ferro, que em Cara-
jás ocorre com minas a céu aberto. As alterações incluem o rebaixamento 
da superfície e do lençol freático, com cavas com centenas de metros de 
profundidade em relação à superfície original, assim como a supressão de 
vegetação e alteração dos cursos d’água para implantação de estruturas 
anexas como as barragens, pilhas de estéril e estradas (CARVALHO, 2010;  
MACDONALD et al., 2015; ICMBio, 2016). A reabilitação de áreas mi-
neradas, com recuperação de suas funções ecológicas e sociais, é um 
desafio imenso em todo o mundo, em termos financeiros e técnicos  
(MACDONALD et al., 2012) e a restauração propriamente dita, às con-
dições originais ou próximas a elas, não é possível, devido às transforma-
ções estruturais profundas (Figura 5).
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Figura 5 – O avanço da mineração sobre a área de canga  
mostrando a expressiva alteração da paisagem

Fonte: Frederico Drumond Martins (2018).

Para lidar com esse conflito entre os objetivos de criação da UC, 
visando à construção de uma estratégia de convivência e coexistência 
entre as atividades de mineração e a expectativa de conservação da 
biodiversidade, com foco nos ecossistemas associados às cangas, é ne-
cessário um planejamento que, por um lado, proteja áreas de campos 
ferruginosos da atividade minerária; e, por outro, viabilize a minera-
ção, com a menor perda de biodiversidade possível e considerando os 
custos logísticos. Tal planejamento precisa estar embasado no melhor 
conhecimento disponível e envolve profunda negociação entre os seto-
res que apresentam objetivos distintos. 

Como um dos frutos do longo e complexo processo de licencia-
mento ambiental, gestão do conhecimento e negociação relatados neste 
livro, tem-se a criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, em 
junho de 2017, com o objetivo principal de salvaguardar áreas represen-
tativas do ecossistema de canga (Figura 6).
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Figura 6 – Mapa da Floresta Nacional de Carajás e do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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O Parque Nacional dos Campos Ferruginosos apresenta sobreposi-
ção com a Floresta Nacional de Carajás, além de abarcar a Serra da Bo-
caina, área localizada a leste da Flona, antes desprotegida. No decreto de 
criação do parque está claro que o subsolo faz parte da UC de proteção 
integral, não sendo permitida a atividade mineral. A definição dos limites 
do parque foi totalmente negociada e baseada em numerosos estudos, 
com coordenação do ICMBio e participação de gestores, pesquisadores e 
profissionais relacionados à mineração. Portanto, a criação desse parque 
é um marco na relação da conservação com a mineração na região de 
Carajás, ao ter como função principal a conservação da biodiversidade 
associada aos ecossistemas ferruginosos.

Apesar dos ganhos, o ecossistema de canga e os serviços ecossistê-
micos associados ainda se encontram ameaçados, pois nem todos os seus 
atributos ecológicos estão presentes de forma significativa dentro dos li-
mites do Parque e os recursos hídricos são necessariamente impactados 
pelas novas cavas. Dessa forma, o avanço do conhecimento sobre essas 
áreas e os ciclos de revisão e planejamento precisam ser garantidos. 

Em outra frente, a pressão antrópica no entorno da Flona Carajás 
e das demais áreas protegidas que constituem o mosaico UC de Carajás, 
incluindo o novo Parque Nacional, tende a aumentar com a consolidação 
da ocupação humana e o crescimento demográfico na região. É preciso 
enfrentar esse desafio de maior escala, com medidas compartilhadas en-
tre a conservação e a mineração, a serem adotadas tanto para ampliar a 
proteção e a conectividade ecológica do mosaico de Carajás quanto para 
a continuidade dos estudos com o ecossistema de canga para garantir a 
conservação com viabilidade ecológica de todos os atributos dos campos 
ferruginosos de Carajás.

Os recursos da mineração podem vir a ser mais bem direcionados a 
essas ações, por diversos mecanismos, vinculados ou não ao processo de 
licenciamento ambiental, potencializando a conservação e o desenvolvi-
mento socioambiental da região.

Os estudos e a metodologia que proporcionaram o avanço da con-
servação do ecossistema de canga na região, frente à pressão da atividade 
minerária, são abordados nos próximos capítulos, com o objetivo não 
apenas de consolidar o registro de um trabalho desafiador mas também 
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de motivar que a experiência possa ser aproveitada em outras situações 
de conflito entre a conservação e as atividades impactantes de grande 
aporte econômico assim como para todo o mosaico Carajás. 
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C A P Í T U L o  2 

eCossIsTeMAs e  
GeoAMBIeNTes De CANGA  
FeRRuGINosA eM CARAJÁs:  
PAIsAGeNs sINGuLARes  
eM RIsCo De eXTINção

Carlos Ernesto Schaefer | Hugo Galvão Candido  |Guilherme Resende Corrêa | 
Felipe Nogueira Bello Simas | Jackson Cleiton Ferreira Campos

1. INTRoDução

Em meio ao mais antigo fragmento de crosta terrestre amazôni-
ca, com gnaisses e granitoides de idade arqueana de quase três bilhões 
de anos, ocorre uma sequência clássica de rochas vulcano-sedimentares 
da primitiva crosta terrestre, em cujo assoalho basáltico de suas antigas 
margens repousa um conjunto superior de rochas metassedimentares 
marinhas, denominado genericamente de Formação Ferrífera Bandada 
e, mais especificamente, os jaspilitos ferruginosos da Formação Carajás. 
Além de constituírem parte do núcleo geologicamente mais antigo da 
Amazônia, tais rochas ferríferas se encontram alteradas em profundida-
des e em graus sem paralelo em toda a região, alcançando mais de 400 
metros de intemperismo (LINDENMAYER; LAUX; TEIXEIRA, 2001), 
em um grau extremo, cuja idade remonta aos tempos Cretácicos (> 70 
milhões de anos – MA) (VASCONCELOS et al., 1994), quando dos movi-
mentos iniciais de formação do Oceano Atlântico, que culminaria com a 
separação de Brasil e África. 
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Já naquela época localizada em uma latitude tropical, exposta, 
emersa, e, desde então, praticamente sem mudar, a região de Carajás 
experimentava uma condição climática quente e úmida dominante, que 
teve início no Paleoceno e se estendeu até o Plioceno (65 a 5 MA atrás). 
Tão longo tempo de exposição levaria um volume gigantesco de suas ro-
chas expostas a sofrerem contínua hidrólise, oxidação, com perda quase 
total dos produtos solúveis e remoção quase completa da sílica, que cons-
tituía mais de 50% da rocha original. Representam, assim, os mais antigos 
e profundos mantos de intemperismo do Brasil, configurando-se entre 
os maiores do mundo.

Sobre o referido manto profundíssimo de alteração, produzido 
quimicamente, repousa um substrato transformado que possui uma or-
ganização singular. Com sua origem pedológica e superficial, intermedia-
da por longo tempo de ação biológica, e com características que existem 
somente nos trópicos e em substratos ricos em ferro: a canga ferruginosa.  
É de Henri Coudreau (1885-1897), talvez a primeira menção às Ser-
ras com topos recobertos de cangas em formações abertas, como segue:  
“Soudain, à l’extrémité d’un de ces estirãos dormants, une assez forte chaîne de 
montagnes nous apparaît dans l’intérieur. Le sommet central nous présente, sur 
le flanc, une mase rocheuse noire rappelant Aribarú au Xingú. Cette Serra da 
Pedra Preta est sur la rive droite du Paraupeba” (COUDREAU, 1898, p. 75).1

Pelo relato acima, inferimos que se trata da Bocaina, pois a cena re-
mete ao que é visto na subida do rio no Boqueirão da Serra, exatamente 
como descrito. Coudreau (1980), aparentemente, foi o primeiro a tratar 
das vegetações abertas associadas a esses afloramentos de canga no seio 
das florestas fechadas da região, ao descrever as ilhas de Campos em ou-
tro trecho, logo a seguir: 

Toutefois les campos du Haut Paraupeba ou du Alto Itacayuna ne sont 
qu’une possibilité, à peine une probabilité, nullement une certitude [...]. On 
a vu plus haut, dans la lettre du P. Gil, la géographie de ces campos [...]. 
Les campos de S. José s’étenclraient, de l’est à l’ouest, jusqu’au Paraupeba  

1 “Subitamente, ao final de um dos estirões do rio, adormecido, uma cadeia notável de 
montanhas nos aparece no interior. A cumeeira central nos apresente, no flanco, uma mas-
sa de rocha negra que me lembra a chapada do Aribaró, no Xingu. Essa Serra da Pedra 
Preta fica na margem direita do Paraupeba” (COUDREAU, 1898, p. 75, tradução livre).
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qui, dans la région de ses sources, ne coulerait pas à plus d’une cinquantaine 
de kilomètres de l’Araguaya et parallèlement à cette rivière. Les campos, 
qui s’étendraient est-ouest de S. José au Paraupeba, se prolongeraient est-  
ouest, du Paraupeba au Alto Itacayuna et du Alto Itacayuoa vers le Xingú. 
(COUDREAU, 1898, p. 76).2

A canga é uma capa dura, ou revestimento, ou, ainda, uma cou-
raça organizada nos metros superiores que recobrem todo o pacote de 
alteração retromencionado. A canga pode alcançar dezenas de metros de 
espessura/profundidade e, pela abundância de ferro oxidado e insolúvel, 
encontra-se cimentada ou couraçada pelos seus próprios constituintes. 
Possui muita porosidade, apesar da cimentação; deixando muitos vazios 
no seu interior, frutos do esvaziamento da rocha por milhões de anos de 
remoção de sílica, e colapso irregular do material secundário sempre rico 
em ferro insolúvel. Tais vazios podem ser conectados ou não e fornecem 
condutos para fluxos de água e solutos. Uma das consequências desses 
vazios são as numerosas cavidades e cavernas, expostas ou subterrâneas.

A canga tem muitos nomes: Laterita Ferruginosa, Petroplintita, Ta-
piocanga, Ferricrete, Couraça Laterítica, Duricrosta Ferruginosa, Irons-
tone, Pedra de Ferro e Pedra Jacaré. Todos esses nomes que se aplicam 
em sinonímia ora mais técnica, ora mais popular. Sobretudo, é um subs-
trato único, vermelho-alaranjado escuro, hematítico/goethítico, magné-
tico, denso e duro, rugoso, às vezes nodular, noutras conglomerático, 
sempre ácido, pobre, destituído de nutrientes, riquíssimo em ferro – nas 
tintas variadas do amarelo da goethita (oxi-hidróxido de ferro), negro da 
magnetita, ou do vermelho da hematita ou maghemita (óxido de ferro 
com elevada atração magnética), com algum alumínio estrutural, com 
teores de fósforo (P) variáveis, muito influenciado pela atividade biológi-
ca. Um substrato exclusivamente tropical, que sustenta o relevo por sua 

2 O autor menciona que: “Porém os campos de Alto Paraupeba ou Alto Itacayuna são 
apenas uma possibilidade, dificilmente uma probabilidade, nunca uma certeza [...]. Já 
vimos, na carta do padre Gil, a geografia desses campos [...] Os campos de S. José foram 
delimitados, de leste a oeste, em Paraupeba, que na região de suas nascentes não fluiria 
mais de cinquenta quilômetros de Araguaia e paralelamente a este rio. Os campos, que 
se estendem de leste a oeste de S. José a Paraupeba, estendem-se na mesma direção até o 
Itacaiuna, e daí rumo ao Xingú” (COUDREAU, 1898, p. 76, tradução livre). 
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rigidez em trama cimentada, que resiste à erosão, mas permite a infil-
tração de água e formação de aquíferos profundos. A paisagem é dura, 
hostil, quente, aberta, rugosa e porosa, com espécies que evoluíram na 
lenta adaptação a múltiplos estresses, como: pobreza nutricional, calor 
extremo dos substratos, grande amplitude térmica diária, deficiência de 
água, acidez e alumínio fitotóxico, e fogo intenso e frequente (Figura 1).

Figura 1 – Modelo de evolução da cobertura de canga ferruginosa em platôs da 
Serra de Carajás, conciliando dados geocronológicos e evolução da paisagem

Fonte: Adaptada de Schaefer et al. (2015).
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A idade da canga em Carajás remonta a muitos milhões de anos, al-
cançando o Paleógeno (possivelmente Eoceno/Oligoceno – cerca de 36 MA 
atrás), como demonstraram Shuster et al. (2012), ao datar hematitas e goe-
thitas por métodos cosmogênicos. São, portanto, superfícies de extrema 
estabilidade, duradouras, apesar de sofrerem contínua transformação por 
translocação e reprecipitação de ferro, internamente. Além disso, possuem 
uma notável origem biogênica, desde muito suspeita, mas recentemente 
comprovada por Levett et al. (2016), autores que descreveram inúmeros 
traços de microfósseis associados aos óxidos de ferro na canga, denotando 
uma origem biogênica para essas organizações pedológicas.

Com relação ao relevo, a resistência estrutural da canga formou 
serras de topos tabuliformes, de geoformas mais suaves que o entorno 
rebaixado de florestas em relevo dissecado. Possui inúmeras depressões 
fechadas, de colapso, parecidas com dolinas calcárias, além de lagoas, ca-
vidades, encostas desnudas, platôs e terraços. As serras, de climas sempre 
mais frescos que as depressões e baixos planaltos quentes e abrasados nas 
partes baixas e dissecadas. Um refúgio e alívio ao calor equatorial reinan-
te nas florestas fechadas que envolvem (Figura 2).

Figura 2 – Diagrama da vegetação associada ao material de origem,  
ao longo de uma topossequência na Floresta Nacional de Carajás

Fonte: Schaefer et al. ( 2017). 
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A paisagem antiquíssima da canga e sua flora revelam uma longa 
experiência de adaptação às adversidades múltiplas. A vegetação evo-
luiu em um ambiente desafiador, que atuou selecionando e filtrando, 
em todo o período em que se manteve estável, adaptações singulares à 
suas condições extremas. Em todos os aspectos, uma paisagem de exce-
ção, em ilhas de mescla campestre/arbustiva, de flora singular, em uma 
lembrança distante das Caatingas de transição do Piauí, pela abundan-
te Mimosa spp., pelas cactáceas (Cereus spp.), Dyckia spp. e gravatás tão 
comuns. Imersas na vastidão florestal, mas também uma reminiscência 
dos Campos Rupestres da distante Minas Gerais: ali estão a Vellozia spp., 
orquídeas, como as elegantes Sobralia spp., Catasetum spp. e Epidendrum 
spp., eriocauláceas pequenas, semibrejosas, tantas melastomatáceas mi-
crófilas, os filodendros. E as lindas Ipomoeas spp. Uma dupla persona-
lidade herbáceo-rupestre/arbustiva ilhada em meio a florestas ora mais 
densas, ora mais abertas, e apalmeiradas, pindorama eloquente de inajás, 
bacabas, Euterpes spp. e babaçus.

Nas linhas introdutórias revela-se uma forte singularidade do ecos-
sistema da canga, desde a própria natureza singular do substrato. Mas 
ainda é preciso lembrar: Carajás também é um grande ecótono, nas zo-
nas lindeiras onde a Floresta Amazônica se torna menos ombrófila, e dá 
espaço aos Cerrados centrais, mais ao sul; ou aos imensos Babaçuais ma-
ranhenses, a leste. E mais distante ainda, às Caatingas do Piauí. Zona de 
tensão ecológica, de encruzilhada de biomas, de intenso fluxo gênico na 
paisagem fragmentada, heterogênea, rica em habitats.

Mas o enfoque principal é na canga, e todo o mosaico de ambien-
tes que abriga. Em um esforço de síntese útil ao panorama que se quer 
demonstrar, a seguir apresentamos os aspectos geoambientais da canga 
na Serra Sul de Carajás, retratando os solos, o relevo e a fitofisionomia 
dominante. Tal síntese é baseada em estudos contínuos que desenvolve-
mos desde 2005 na região, e a ênfase na Serra Sul reside na represen-
tatividade que este platô possui, por conter todos os diferentes tipos de 
geoambientes encontrados nas áreas de canga da Serra de Carajás. Antes 
disso, passamos a apreciar um quadro geral da geomorfologia regional, 
com ênfase na canga. 
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2. GeoMoRFoLoGIA DA seRRA De CARAJÁs

A canga em Carajás ocorre capeando as Serras e suas bordas, in-
seridas no domínio do Planalto Dissecado do Sul do Pará, caracterizado 
por maciços residuais de topo aplainado e conjuntos de cristas e picos 
interpenetrados por faixas de terrenos mais baixos (BOAVENTURA, 
1974). O relevo serrano em Carajás é marcado por serras com altitudes 
médias de 700 m, onde se situam as Serras Norte e Sul, Serra do Rabo ou 
do Buriti, Serra do Tarzan, Bocaina e outras menores, alcançando mais 
de 900 m nas partes mais elevadas da Serra Sul de Carajás. Nas porções 
mais elevadas ocorrem paleo-relevos residuais caracterizados pelas co-
berturas de ou concrecionária que revelam um relevo colinoso exumado 
com vales e depressões, conservado pelos profundos mantos de intempe-
rismo das rochas ferríferas do Grupo Grão Pará (Figura 3).

A superfície de topo é capeada por couraças ou carapaças ferru-
ginosas, e trunca rochas basálticas e metassedimentares do Grupo Grão 
Pará no mesmo nível de aplainamento, marcado por estruturação com 
direção geral NW-SE. Boaventura (1974) interpretou a couraça como 
depósito de cobertura de um pediplano de idade Pliocênica. Segundo 
Resende e Barbosa (1972) os aspectos geomorfológicos marcantes da re-
gião de Carajás são: vales cobertos por mata; serras alongadas e íngremes 
e chapadas ou “mesas”. As chapadas Tabulares são as feições dominantes, 
erguidas acima da floresta densa, em forma de clareiras, com encostas 
geralmente íngremes, cujas feições morfológicas comuns são: 1) áreas 
predominantemente planas ou suavizadas, alongadas e situadas mais ou 
menos ao mesmo nível; 2) espigões alongados de perfis convexos, escul-
pidos sobre canga de minério de ferro muito retrabalhado, orientados 
longitudinalmente e erguidos acima da superfície alongada; 3) depres-
sões fechadas, com ocorrência de lagos e brejos temporários ou pere-
nes nas áreas planas e rebaixadas. Esse esquema simplificado esconde na 
verdade uma multiplicidade complexa de geoformas, bem mais diversi-
ficadas, passíveis de mapeamento apenas em escalas bem detalhadas. As-
sim, somente uma visão geoambiental mais integradora, bem como uma 
reconstrução mais bem detalhada do processo evolutivo das geoformas 
associadas, pode revelar tamanha complexidade, que resulta na oferta 
muito diversificada de nichos ecológicos.
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Figura 3 – Bloco diagrama da porção centro-leste da Serra dos Carajás
Fonte: Schaefer et al. ( 2017). 

A Figura 3 ilustra a dominância de relevos dissecados com topos 
aplainados e pendentes alongadas sobre os arenitos e siltitos da Forma-
ção Águas Claras; relevo dissecado e colinoso, mais suave e rebaixado, 
sobre os granitos félsicos e granófiros associados ao corpo plutônico de 
Carajás e formando uma depressão periférica central no maciço de Cara-
jás. Cristas e Alinhamentos serranos, controlados por falhas transcorren-
tes de direção NW-SE, estabelecem o contato do Grupo Grão Pará com 
os metabasaltos da Formação Parauapebas.

Outras feições presentes nos platôs da Serra dos Carajás são as 
cavernas desenvolvidas em condições atípicas, sob canga laterítica, 
e que despertam interesse quanto à sua origem e às associações mi-
neralógicas secundárias, neoformadas em seu interior (MAURITY;  
KOTSCHOUBEY, 1994). Tais cavernas foram descritas por Maurity e 
Kotschoubey (1994) como formas pseudocársticas, caracterizando-as por 
depressões subcirculares e inúmeras cavidades subterrâneas localizadas 
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nas bordas do platô. Segundo estes autores, a formação destas feições 
está associada ao rebaixamento do nível de base, provavelmente resul-
tante do tectonismo epirogenético, que pode ter afetado toda região no 
Terciário Superior e/ou Quaternário.

3. esTRATIFICAção De GeoAMBIeNTes: CARACTeRIZAção e 
MAPeAMeNTo

No desenvolvimento do estudo, foram utilizados os conceitos clás-
sicos que fundamentam a Estrutura da Paisagem (BERTRAND, 1972), 
referindo o Ecossistema como o sistema formado por dois elementos in-
dissociáveis: a Biocenose e o Biótopo (DAJOZ, 2005). Em alguns estudos 
específicos de fauna e flora são delimitadas e descritas as Biocenoses, no 
conjunto de ecossistemas. Para a estratificação geoambiental delimitou-se 
os espaços físicos com características geoambientais distintas o suficiente 
para permitir sua separação e descrição, na escala adotada no trabalho 
(e.g. TRICART; KIEWIETDEJONGE, 1992; SCHAEFER, 1997). Assim, 
foram mapeadas áreas com dimensões mínimas de 100 m2 (0,01 ha), sem 
prejuízo de sua representação cartográfica no mapa. 

Admitindo-se que o ambiente físico (geoambiente) possua carac-
terísticas pedológicas, geomorfológicas e geológicas particulares, e que 
estas determinem a oferta de recursos (carbono, nutrientes), energia 
e fluxos em um sistema essencialmente aberto, torna-se necessário co-
nhecer suas características e a distribuição espacial, para inferir aspectos 
da Ecologia da Serra Sul. Tal foi a estratégia adotada, seguindo os câ-
nones da Ecologia da Paisagem (TROLL 1971; VINK, 1983; NAVEH;  
LIEBERMAN, 1984; TRICART; KIEWIETDEJONGE, 1992; SCHAE-
FER, 1997), privilegiando uma abordagem interpretativa e integradora 
da paisagem, estabelecendo as relações que existem entre os componen-
tes do meio físico e biótico, entrelaçados.

Outro aspecto importante da abordagem geoambiental adotada é 
que ela permite identificar e mapear geoambientes ecotonais, ou de transi-
ção, representando padrões característicos de assinatura espectral na ima-
gem IKONOS, facilitando seu reconhecimento e a checagem de campo. 
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3.1 Base Cartográfica

Para a caracterização pedológica e geomorfológica das áreas de es-
tudo, foi utilizada a seguinte base cartográfica: mapas de solos e geomor-
fologia (escala 1:1.000.000) do projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1976); 
mapas na escala 1:250.000 de geomorfológico, geológico e pedológico 
produzidos no Projeto Carajás (BRASIL, 1991); mapa na escala 1:100.000 
de distribuição de Unidades Geológicas – Província Mineral de Carajás  
(DOCEGEO, 1988), imagens dos satélites IKONOS (plotado em 1:10.000) 
do ano de 2006, e mapa topográfico fornecido pela Vale S.A., com curvas 
de nível com equidistância de 10 metros, abrangendo toda a Serra Sul.

3.2 unidades Geoambientais: serra sul de Carajás como Modelo

A análise integrada do meio físico permitiu a identificação de 5 
(cinco) classes de geobiótopos básicos, com 12 (doze) subunidades (deno-
minados geoambientes). Foram descritas e analisadas as características 
ecogeográficas e os problemas geoambientais associados a cada unida-
de mapeada, segundo critérios propostos por Tricart e KiewitdeJonge 
(1992), aplicados por Schaefer (1997) e Schaefer et al. (2016) em áreas da 
Amazônia (Quadro 1). 

Quadro 1 – Geobiótopos e Geoambientes da Serra Sul, Carajás, Pará

Geobiótopos (1o nível) Geoambientes (2º nível)

Encostas com 
Campos Rupestres

1. Campo Rupestre Aberto de Canga Ferruginosa 
2. Campo Rupestre Arbustivo de Canga Ferruginosa 

Depressões 
e Patamares 
Campestres  

Mal-Drenados

3. Campo Graminoso Parcialmente Inundável sobre Canga Nodular 
4. Campo Brejoso de Cyperaceae, Typhaceae e Xyris 
5. Buritizais sobre Solos Orgânicos

Lagos Doliniformes 6. Borda Lacustre com Vegetação Subaquática 
7. Lagos Doliniformes Permanentes

Encostas e Grotas 
com Capões de Matas

8. Capão Florestal Denso sobre Solo Profundo de Canga Degradada
9. Capão Florestal Aberto sobre Solo Raso de Canga Degradada
10. Mata Alta de Transição sobre Colúvios de Canga
11. Mata Baixa de Transição sobre Colúvios de Canga

Cavernas e Cavidades 12. Cavernas e Cavidades de Canga Ferruginosa

Fonte: Schaefer et al. (2016).
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3.2.1 Encostas com Campos Rupestres

Em termos gerais, o Campo Rupestre de canga ferruginosa, stric-
tu sensu, pode ser separado em duas fácies distintas, correspondendo 
a duas fitofisionomias que mais se destacam na área de estudo. São os 
Campos Rupestres abertos, normalmente com Vellozia spp. dominante, 
mais abertos e baixos, e os Campos Rupestres Arbustivos. Essas fisio-
nomias dos Campos Rupestres se diferenciam em função da dinâmica 
pedoclimática. Durante os meses chuvosos (de novembro a abril), ficam 
cobertos por uma vegetação verde de aspecto bem atraente, com muitas 
espécies floridas. Entre essas, destacam-se a Ipomoea cavalcantei, Aspilia 
attenuata, Vermonia muricata, Begonia guaduensis, Begonia saxicola, Mimosa 
somnians e a orquídea Sobralia liliastrum, entre outras. Esta orquidácea 
herbácea encontra-se distribuída em toda área de campo rupestre, com 
flores brancas vistosas, contrastando com as flores vermelhas da Ipomoea 
cavalcantei e Ipomoea carajasensis, sendo, a última, endêmica da região da 
Serra de Carjás. Aspilia vandenbergiana cresce em aglomerados formando 
verdadeiras moitas cobertas de flores amarelas, sendo, porém, restrita a 
certos trechos dos campos. Na época seca, cujo período crítico é de julho 
a outubro, o cenário é bem diferente, pois a maioria das espécies herbá-
ceas perde as folhas. A vegetação, de modo geral, adquire um aspecto 
seco com algumas espécies caducifólias, como é o caso de Callisthene minor 
e Mimosa acutistipula var. ferrea; enquanto o estrato graminoso seca ou 
paralisa seu crescimento. Entre as gramíneas, duas espécies, Trachypogon 
macroglossus e Axonopus cf. leptostachyus, são as mais resistentes à seca, mas 
acabam formando uma biomassa desidratada muito susceptível ao fogo. 
Como exceção ao quadro acima exposto, cita-se a Norantea goyazensis que 
floresce em plena época seca, apresentando enormes inflorescências co-
loridas dispersas em toda área rupestre.

De um modo geral, a fisionomia desses campos apresenta-se ora 
arbustiva-semiarbustiva, ora herbácea, com ilhas esparsas de vegetação 
arbórea baixa. E, em alguns trechos, até as ervas tornam-se rarefeitas, 
e as rochas ferríferas ficam desnudas de vegetação. No topo dos mor-
ros a área é tomada quase que totalmente pelos afloramentos de canga, 
onde a camada de solo orgânico é praticamente inexistente, ficando res-
trita a um pequeno acúmulo de matéria orgânica (MO) nas fendas das  
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cangas ou entre elas, bem como nos inúmeros cupinzeiros que recolhem 
a pouca MO acumulada. Nestes ambientes apenas um reduzido número 
de espécies logra desenvolver-se, representando um grau extremo de 
especialização sobre a canga. Um dos grandes filtros ambientais presen-
tes são as temperaturas extremas, que chegam a atingir os 80o C sobre as 
rochas expostas ao sol. Estas espécies são, em geral, de porte reduzido 
(herbáceas) e notadamente as duas espécies de gramíneas citadas são as 
mais representativas em biomassa, muitas vezes formando um verdadei-
ro tapete verde sobre a canga. Trata-se de espécies que possuem meca-
nismos ecofisiológicos especializados, C4, o que lhes possibilitam manter a 
produção de fotossintéticos mesmo em longos períodos de alta insolação 
e deficiência de água. Nestas condições (topos de morros), além dos dois 
tipos de pressões seletivas citados anteriormente, ainda há um alto grau 
de pobreza química (oligotrofismo) dos solos. Muitas das espécies que 
crescem diretamente sobre as cangas têm um período vegetativo muito 
curto, reduzido, praticamente, à época chuvosa; afinal, quando cessam as 
chuvas, não há condições de retenção de água no substrato ferruginoso 
ou na camada reduzida de solo e/ou de matéria orgânica. Nas amostra-
gens correspondentes à parte mais elevada da área, a presença de espé-
cies arbustivas e/ou semiarbóreas é nula.

À medida que se desce as encostas, a flora vai se tornando mais 
rica em número e porte dos indivíduos e, nos trechos pouco escarpados, 
onde houve possibilidade de certo acúmulo de solo e/ou material orgâ-
nico, aparecem as espécies de porte mais desenvolvido. Nestes lugares, 
encontram-se espécies com circunferência igual ou maior que 15 cm à 
altura do peito (CAP), como: Mimosa acustistipula var. ferrea, Byrsonima co-
riácea, Erythroxylum cf. suberosum, Eugenia sp., Franchetella sp., Heisteria ova-
ta, Lippia grandis, Norantea cf. goyasensis, Ouratea castaneaefolia e Solanum 
grandiflorum. Tal situação assemelha-se à da base dos morros e platôs, que 
devido à profundidade maior do solo, é onde a flora alcança o seu máxi-
mo desenvolvimento.

Para ressaltar a importância florística destes campos, destaca-se a 
presença de espécies endêmicas, como Ipomoea cavalcantei e Perama cara-
jensis. Ocorrem ainda espécies raras, como a orquídea Catasetum planiceps, 
citada por Pabst e Dungs (1975) apenas para Roraima e Venezuela. Em 
número de espécies até agora coletadas e identificadas nas áreas de vege-
tação aberta da Serra Sul de Carajás, a família Orchidaceae apresentou 
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uma diversidade grande comparativamente a outras famílias, somando, 
ao todo, 11 (onze) espécies. As leguminosas (oito espécies) têm uma im-
portância marcante tanto na florística quanto na fisionomia dos Campos 
Rupestres da Serra de Carajás. 

A seguir, estão descritas as duas fácies de Campos Rupestres anali-
sadas no presente estudo.

3.2.1.1 Campo Rupestre Aberto de Canga Ferruginosa

Este geoambiente corresponde às áreas de Plintossolos Pétricos Li-
toplínticos mais rasos de toda a Serra Sul, onde o solo friável raramente 
ultrapassa 5 cm de horizonte A. O horizonte é rico em matéria orgânica, 
na maioria dos casos formado a partir de antigos termiteiros abandona-
dos (Figura 4), que formam microbolsões de solos orgânicos preenchendo 
fraturas e depressões de dissolução na canga, onde se enraízam Vellozias e 
tufos herbáceos de Sobralia (orquidácea), como espécies dominantes nessa 
formação. Nas vertentes mais declivosas e úmidas, mostram maior porte e 
revelam menor efeito de déficit hídrico severo a que estão submetidas. São 
áreas onde o fogo natural ou antrópico tem dificuldade de extensão pela 
existência de barreiras naturais de afloramentos de canga em lajedões.

Figura 4 – Solo, paisagem e vegetação associados ao Campo Rupestre Aberto, na 
maioria dos casos o delgado horizonte de solo é originado de antigos termiteiros

Fonte: Guilherme Corrêa (2007).
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3.2.1.2 Campo Rupestre Arbustivo de Canga Ferruginosa

Este geoambiente representa a principal fitofisionomia dos platôs 
da Formação Carajás (Figura 5), sempre associado aos Plintossolos Pétri-
cos, líticos ou concrecionários, de ocorrência geral neste geoambiente. 
O solo é um pouco mais profundo que os mesmos Plintossolos Pétricos 
encontrados no Campo Rupestre Aberto. O estrato arbustivo (até arbó-
reo baixo) possui notável homogeneidade de composição florística, com 
variações importantes de abundância e dominância. O solo, comumente, 
forma um verdadeiro complexo, com alternância de faixas ora mais ra-
sas, ora mais profundas, indicando a atual morfogênese ativa nos platôs, 
com dificuldade de manter a delgada cobertura pedológica aí desenvol-
vida. A atividade de térmitas de solos, tanto com o aporte de material 
mineral quanto orgânico, mostra-se comparativamente semelhante aos 
Campos Rupestres Abertos, porém com alguns elementos arbóreos as-
sociados aos termiteiros, principalmente Callistenes e alguns da família 
Myrtaceae de maior porte. Predominam as seguintes espécies arbustivas: 
Bauhinia pulchella, Byrsonima sp., Riencourtia glomerata Cass., Vernonia sp., 
Erythroxylum spp., Roupala montana, Ouratea sp., Miconia sp., Norantea sp., 
Centrosema sp., Chamaescrista spp. e Mimosa spp.

Figura 5 – Unidade geoambiental mais representativa do  
Platô da Serra Sul de Carajás, Campo Rupestre Arbustivo sobre  

Canga Ferruginosa, com o solo e paisagem representativos
Fonte: Guilherme Corrêa (2006).
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Segundo Schaefer et al. (2015, 2016) o padrão da fitofisionomia 
não guarda maiores semelhanças com Cerrado, antes se assemelhando 
a uma Caatinga Arbustiva Savanizada (Cerrado acaatingado) com forte 
escleromorfismo e xeromorfismo, e elevado grau de caducifolismo da 
vegetação. A presença marcante de Cactáceas – plantas praticamente au-
sentes nos Cerrados do Planalto Central – e o caducifolismo generalizado 
reforçam essa percepção. Assim, o termo savana metalófita não parece 
apropriado para caracterizar tal conjunto de paisagens dos Platôs de Ca-
rajás. Além disso, o clímax local é a Floresta Aberta sempre que a espes-
sura do solo o permite (> 40 cm de material fino). Feições transicionais 
(ecótonos) são sempre observadas.

A composição dos termiteiros pode variar de estruturas formadas 
por material mineral, hematítico e mesmo de baixa cristalinidade ou Fe 
complexado na MO, até materiais com grandes concentrações de car-
bono, matéria orgânica (MO). Esses termiteiros, devido à elevada quan-
tidade de MO, são em grande parte totalmente queimados. (Figura 6). 
A mistura de matéria orgânica e material mineral rico em ferro (Fe) que 
forma a estrutura do termiteiro, ao ser queimada, geram maghemita, 
óxido de ferro com elevada atração magnética e de coloração brunada. 

Figura 6 – Queimada ocorrida em área de canga em N1 no ano de 2017. 
Fonte: Hugo Candido (2017).

3.2.2 Depressões e Patamares Campestres Mal Drenados

Nas depressões doliniformes e patamares rebaixados da Serra Sul 
e demais platôs da Formação Carajás, ocorre uma verdadeira sucessão 
vegetal, que se inicia com a colmatação ou pelo esvaziamento de antigas 
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áreas lacustres com o avanço da drenagem interna dos platôs, promovida 
pelo rebaixamento do lençol freático, ou pela incisão da erosão remon-
tante nas bordas, causando a dessecação dos lagos sobre canga ferrugino-
sa (Figura 7). Com diferentes estágios sucessionais, foram identificados e 
mapeados três padrões distintos de campos inundáveis:

Figura 7 – Bloco-diagrama da paisagem de Depressão  
com Campo Graminoso sobre Canga Nodular

Fonte: Schaefer et al. (2015). 

A figura acima (Figura 7) evidencia o rebaixamento do lençol freá-
tico para um nível cerca de 4 metros abaixo da paleodepressão hidromór-
fica, que se mantém em razão da pouca permeabilidade do substrato e 
pela presença de canga pisolítica cimentada. Não há acumulação de ma-
téria orgânica expressiva nesses ambientes, em contraste com o grande 
acúmulo de turfeiras dos campos hidromórficos maiores, sob Ciperáceas 
e Typha (na parte direita da ilustração). Na borda desses antigos terraços 
de canga, há feições de dissolução e cavidades subterrâneas, onde a água 
corre mesmo na estação seca.

3.2.2.1 Campo Graminoso Parcialmente Inundável sobre Canga Nodular

Constitui-se em ambiente já oxidado e parcialmente drenado. 
Como a taxa de sedimentação nas depressões doliniformes é baixa, em 
vista da alta floculação dos compostos férricos e da pouca quantidade de 
argila dispersa capaz de acumular-se, os solos das áreas de paleodepres-
sões lacustres são geralmente muito rasos, formados por canga pisolítica 
esferoidal, de natureza secundária, dominada por goethita (Figura 8). 
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A dominância de goethita torna os solos desse geoambiente mais 
amarelados e menos densos em relação aos solos dos ambientes de me-
lhor drenagem. Além disso, a rápida oxidação da pouca matéria orgâ-
nica acumulada no solo hidromórfico anterior, expôs o horizonte pe-
troplíntico pisolítico subjacente, em um processo de gradativa erosão 
superficial, fazendo com que os solos dos campos graminosos sejam  
atipicamente rasos.

 

Figura 8 – Canga pisolítica esferoidal, de natureza secundária, dominada por 
goethita, encontrada nos solos rasos das áreas de paleodepressões lacustres

Legenda: Fotografia tirada no Setor D, Serra Sul, Carajás, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

Este geoambiente singular, de solos petroplínticos rasos, líticos, 
possui vegetação graminoide de crescimento sazonal, formada por tu-
fos de xyridáceas, ciperáceas e gramíneas, com pequenas eriocauláceas 
subordinadas, comuns nos solos mais expostos e em microdepressões 
inundáveis (Figura 9). O geoambiente, como um todo, tende ao desa-
parecimento dos ambientes brejosos, e à formação de cavidades e vazios 
pseudocársticos, onde a água passa a acumular-se. Verdadeiros terraços 
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ou patamares de canga pisolítica são formados por esse processo dinâmi-
co de rebaixamento do lençol freático, em função do reajuste hidrológico 
atual, que cria novas depressões e abandona antigos níveis hidromórficos 
pretéritos. Em alguns exemplos, verifica-se a presença de água subter-
rânea através de pipes e sinkholes de dissolução entre 40 cm e 1 metro de 
profundidade, enquanto o solo superficial se encontra totalmente seco 
nos períodos de julho e agosto.

Figura 9 – Solo e paisagem representativos da unidade geoambiental  
de Campo Graminoso Parcialmente Drenado sobre Canga Nodular

Legenda: Fotografia tirada no Setor D do Platô Serra Sul, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

Essas depressões de fundo aplainado (Figura 9) são comuns na bor-
da do platô, onde a retomada erosiva alcança os níveis freáticos na parte 
superior do platô. Falhas e fraturas são condições específicas destacadas 
no processo de captura remontante das depressões doliniformes, eviden-
ciado pela ocorrência de inúmeros canais secos (por ocasião da estação 
seca em julho/agosto) ou perenes de curso retilíneo, seguindo as direções 
principais E-W e NE/SW, acompanhando as feições de escarpamentos da 
Serra Sul (Figura 10).
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Figura 10 – Canais de drenagem secos (intermitentes), por ocasião  
da seca de julho/agosto de 2007, de curso retilíneo, seguindo as  

principais feições de escarpas da Serra Sul, Carajás, Pará
Legenda: Fotografia tirada no Setor C do Platô Serra Sul

Fonte: Guilherme Corrêa (2007).

3.2.2.2 Campo Brejoso de Ciperáceas, Typha e Xyris

Na sequência evolutiva natural das depressões doliniformes, ocor-
rem fases semilacustres, pântanos colmatados, formando verdadeiras 
turfeiras onde predominam Organossolos. Constituem antigos lagos 
anteriormente mais amplos, hoje parcialmente drenados, com rebordos 
erosivos de canga bem marcados, evidenciando o antigo nível de água 
das depressões (Figura 11). Um dos exemplos mais típicos é o grande 
pântano dos Buritis no extremo leste do setor D, cujo nível atual de hi-
dromorfismo se encontra de 5 a 6 metros abaixo do paleonível marcado 
pela escarpa de canga laterítica. Na faixa intermediária entre a escarpa 
laterítica e o antigo nível do piso do lago ocorre uma sucessão de comuni-
dades vegetais pioneiras, passando de Mata Seca com sub-bosque grami-
noso – Campo graminoso com bambus – Buritizais – Campo brejoso de 
Ciperáceas e Samambaias. Tal sequência se repete no restante do platô 
com algumas variações na composição das espécies do ambiente brejoso, 
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onde se alternam diferentes ciperáceas, com xyridáceas, Typha e eriocau-
láceas, além de macrófitas aquáticas.

Figura 11 – Corte esquemático da sucessão das comunidades vegetais pioneiras, 
evidenciando o paleonível lacustre marcado pela escarpa de Canga Ferruginosa

Fonte: Schaefer (2007).

Na dinâmica evolutiva da drenagem das depressões, as áreas pan-
tanosas tendem a um rebaixamento do lençol, acompanhado da mine-
ralização do horizonte turfoso (hístico) existente. Tal evolução pode ser 
evidenciada na Figura 12, na qual se observa um Organossolo cujo nível 
da água não ascende além de 30 cm da superfície do solo. 

Figura 12 – Perfil de solo orgânico sobre a Canga  
Degradada, no Campo Brejoso inundado com turfeira

Legenda: Fotografia tirada no Setor D do Platô Serra Sul, Pará

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).
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Além de extensos brejais, podem ocorrer formações inundáveis 
por período prolongado, localizadas em depressões alagadas de peque-
nas dimensões, embora algumas cheguem a mais de 3 ha de área total, 
nas bordas de lagos ou de pantanais com flora de macrófitas aquáticas  
(Figura 13). No período seco, os tapetes de Xyris e gramíneas se ressentem 
da falta d’água e secam, enquanto as formações mais brejosas de Typha, 
Eleocharis e outras Ciperáceas diversas se restringem aos poucos corpos 
d’água remanescentes, em processo de dissecação em alguns locais, onde 
se acumula uma turfeira de profundidade variável, em geral superior 
a 20 cm de espessura. A senescência é maior nos campos brejosos onde 
ocorre um rebaixamento rápido do lençol freático. Esse geoambiente se 
encontra associado com Buritizais de Mauritia e Buritirana (Mauritiella 
armata), conforme ilustrado na Figura 14, e também formam gradientes 
com Capões Florestais que ocorrem abaixo da ruptura de declive, onde 
são comuns cavernas e cavidades menores.

Figura 13 – Bloco Diagrama de uma depressão lacustre doliniforme de pequena 
extensão, com o Geoambiente de Lago Doliniforme Permanente ao centro da 

imagem cercado sucessivamente da Borda Lacustre com Vegetação Subaquática;  
do Campo Brejoso de Ciperáceas, Typha e Xyris; e do Campo Graminoso  

Parcialmente inundável sobre Canga Nodular 
Fonte: Schaefer (2007).
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Figura 14 – À esquerda, Solo orgânico (Organossolo) representativo  
do Campo Brejoso com Typha e Eleocharis. À direita,  
paisagem típica com ocorrência de Campo Brejoso. 

Legenda: Fotografia tirada no Setor C do Platô Serra Sul, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

3.2.2.3 Buritizais sobre Solos Orgânicos 

Uma das feições mais surpreendentes do Platô da Serra Sul, igual-
mente observada em tomadas aéreas nos Platôs Tarzan, Serra do Rabo e 
N1, é a presença de formações higrófilas, denominados Buritizais, forma-
dos por Mauritia flexuosa e Buritirana (Mauritiella armata), além de muitas 
outras plantas subordinadas como o Landi (Calophyllum brasiliense), por 
exemplo. Ocorrem bordejando as formações lacustres e doliniformes 
permanentemente úmidas de maior extensão, sem conectividade com 
os ecossistemas de Buritizais de ocorrência na zona florestada abaixo, 
que não mostram drenagens de cabeceiras com Buritizais que alcançam 
a borda da serra. Buritizais verdadeiros ocorrem muitos quilômetros de 
distância da Serra Sul (Figura 15).

Pelo extremo isolamento e pela particularidade de formarem 
grupamentos pequenos e altamente dinâmicos no contexto dos platôs 
de canga de Carajás, são considerados de extrema relevância à conser-
vação ambiental. Em todos os Buritizais estudados, verificou-se abun-
dantes rastros de animais como Antas e Felídeos, permitindo inferir 
sua importância para fauna local e do entorno florestado. Além dis-
so, completa-se o quadro de destaque pela ocorrência de profundas  
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turfeiras (Organossolos Sápricos), representando verdadeiros endemis-
mos de solo no sentido usado por Schaefer et al. (2008) e Bockheim 
(2006), e confirmados por valores extremamente elevados de fósforo 
disponível, associados à atividade biológica. Esses solos são, também, 
grandes reservatórios de carbono, cuja degradação pode acarretar em 
grandes emissões de CO2 para a atmosfera. 

Figura 15 – Formação higrófila com Buritis bordejando o Campo Brejoso no Setor D 
da Serra Sul de Carajás, Pará, sob forte controle estrutural na borda do platô

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

Feições ecotonais extremamente ricas e variadas ocorrem desde 
sua borda até os Campos Rupestres arbustivos ou herbáceos, permitindo 
a coexistência de grande diversidade (sensu bio e geodiversidade) a cur-
ta distância, indicando sua priorização para conservação ambiental no  
contexto dos platôs de canga. Por outro lado, foram observadas especi-
ficidades locais em cada Buritizal, tanto no sub-bosque quanto na com-
posição da flora de transição com os Campos Brejosos inundados, de-
notando a necessidade de estudos mais aprofundados para permitir um 
efetivo conhecimento desses ecossistemas montanos únicos na Amazônia.  
Aparentemente, todos os Platôs maiores possuem “relictos” de ecossiste-
mas de Buritizais (Figura 16). 
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Figura 16 – Gleissolo Melânico e paisagem representativos  
dos geoambientes de Buritizais sobre solos Orgânicos 

Legenda: Fotografia tirada no Setor D do Platô Serra Sul, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

3.2.3 Lagos Doliniformes

3.2.3.1 Borda Lacustre com Vegetação Subaquática

Nos ambientes rasos de borda lacustre, há uma densa coloniza-
ção por macrófitas aquáticas, destacando-se as famílias Allismataceae,  
Cyperaceae, Pontederiaceae (Sagitaria sp.), Lentibulariaceae (Utricularia,  
Genlisea), Poaceae, Xyridaceae, Typhaceae, Rubiaceae (Borreria), Nim-
phaeceae, Mayacaceae (Mayaca), Melastomataceae (Tibouchina), Onagra-
ceae, Gentianaceae, Asteraceae, além de Pteridófitas. Entre as Cyperaceas 
há uma dominância dos gêneros Rynchosphora, Carex, Eleocharis e Cyperus. 
Já entre as Poaceae, são mais comuns Axonopus sp., Panicum sp., Agrostis 
sp., Rhytachne sp. Estudos recentes têm encontrado cada vez mais espé-
cies endêmicas para a região, tanto em ambientes aquáticos rasos e inter-
mitentes, quanto ambientes lacustres perenes, revelando que um esforço 
amostral maior é necessário e que existe um potencial latente para a desco-
berta de novas espécies. Dentre as espécies endêmicas recém-descobertas,  
temos duas novas espécies de Isoetes: Isoetes cangae e Isoetes serracarajensis 
(SALINO; PEREIRA; ARRUDA, 2017).

A vegetação da borda lacustre apresenta uma composição florística 
bem diferente daquela do entorno bem drenado. O lago e a área sobre 
sua influência constituem um microambiente especial, cujas condições de 



ecossistemas e geoambientes de canga ferruginosa em carajás

63

umidade favorecem o desenvolvimento de espécies higrófilas e hidrófi-
las, em formações ecotonais (Figura 17). 

O papel das macrófitas aquáticas e dos ecossistemas de borda lacus-
tre em Carajás possui outro importante papel para o contexto ecológico 
local: oferta de nutrientes e recursos. São comuns avistamentos de antas, 
capivaras e roedores nos lagos e no entorno, e fezes desses animais são 
encontradas em abundância nesses ambientes. Observa-se uma grande 
concentração de anfíbios nesses locais, os quais têm grande importância 
na cadeia alimentar da Serra de Carajás, onde os nutrientes tendem a 
se concentrar nas depressões doliniformes e cavernas, como revelam os  
estudos químicos dos solos. Corroborando tal afirmativa, destacam-se  
os teores de fósforo disponíveis nos solos orgânicos, os mais elevados de 
todos os solos estudados. 

É comum a oscilação do nível d’água desses lagos, fato que contri-
bui para o acúmulo de matéria orgânica em decorrência da decompo-
sição da vegetação de borda, que é parcialmente alterada, parte delas 
morrem, nos períodos de seca. Alguns lagos possuem expressivo acúmu-
lo de material fino (> 2 mm), especialmente frações de argila e silte de 
composição orgânica e mineral, goethítica.

Figura 17 – Unidade geoambiental de Borda Lacustre com vegetação subaquática
Legenda: Fotografia tirada no Setor B do Platô Serra Sul, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).
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3.2.3.2 Lagos Doliniformes Permanentes

São geoambientes onde a acumulação de água freática em depres-
sões de dissolução na canga formam extensas áreas lacustres permanen-
tes, algumas com profundidade de até 15 m, como na lagoa do Violão. 
Algumas destas lagoas são alimentadas por água subterrânea, e possuem 
conexões superficial ou subterrânea com lagos de menores dimensões, 
feições pseudocársticas associadas aos Capões Florestais e cavidades espe-
leológicas, onde o fenômeno de piping se faz presente, formando galerias 
subterrâneas (Figura 18).

Figura 18 – Lago doliniforme permanente  
alimentado por conexões subterrâneas e superficiais

Legenda: Fotografia tirada no Setor B do Platô Serra Sul, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

Os maiores lagos dos Platôs da Serra Sul mostram posição central, 
enquanto os sistemas lacustres de borda são frequentemente mais rasos e 
com menor coluna d’água, evidenciando o rebaixamento do nível hidro-
lógico nos tempos atuais. O nível d’água do lago do Violão, em posição 
central do platô, indica a enorme profundidade do manto de intemperis-
mo de Carajás (as diferenças entre o topo da serra para o fundo do lago 
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são de 40 metros, enquanto o saprolito da Formação Carajás alcança mais 
de 400 metros no Setor D da Serra Sul). Assim, constatada esta diferença, 
evidencia-se um extremo paleointemperismo laterítico da Serra, atribuí-
da a sucessivos períodos de rebaixamento geral do nível dos rios e do 
oceano, durante fases glaciais. Nos períodos de máximo glacial, o nível  
freático da Serra dos Carajás deve ter se rebaixado até próximo ao  
nível basal de intemperismo, elevando-se subsequentemente com a ele-
vação do nível do mar.

Variações expressivas do nível dos lagos são observadas atualmen-
te, mas existem muitas evidências de antigo nível mais elevado que o 
atual, na forma de anfiteatro de escarpa laterítica com feições erosivas 
de dissolução (marmitas, sinkholes) alguns metros acima da cota máxima 
de flutuação dos lagos. Os lagos possuem fraca acumulação lamosa, na 
forma de lamas argilo-siltosas de natureza goethítica e orgânica, com es-
pessuras de poucos centímetros até metros, na parte central dos lagos. 
À medida que a drenagem se rebaixa, os lagos vão se convertendo em 
amplos pantanais com solos orgânicos (turfas) até alcançarem o completo 
desaparecimento de espelho d’água permanente.

3.2.4 Encostas e Grotas com Capões de Matas

3.2.4.1 Capões Florestais Densos sobre Solos Profundos de Canga 
Degradada

Em certas zonas, especialmente onde houve o colapso sub-superfi-
cial do saprolito, sotoposto à canga ferrífera, formam-se áreas de acumu-
lação coluviais, com solos com profundidade de horizonte Bw variando 
de 20 cm a 100 cm ou um pouco mais, onde a retenção hídrica e de 
nutrientes são favorecidas. Nessas condições, desenvolvem-se verdadei-
ras matas altas, bem estruturadas e ricas em espécies. Entre as emer-
gentes, destacam-se uma espécie de Ficus, lauráceas (Nectrandra sp.), eu-
forbiáceas (Mabea sp.), Timborana (Piptadenia suaveolens), Guajará-mole  
(Pouteria sp.) e Quaruba (Vochysia sp.). No dossel, ocorrem muitas melas-
tomatáceas (Miconia sp.) e mirtáceas (Myrcia sp.), além de Piquiá (Caryocar  
villosum), Uchi (Endopleura uchi), Louro Preto (Ocotea caudata), Parkia 
multijuga, Ingá (Stryphnodendron polystachyum), Quaruba Branca (Erisma 
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uncinatum), Breu Preto (Protium tenuifolium), Breu Jacaré (Tetragastris pa-
raenses), Envira vermelha (Onychopetalum amazonicum), Cumaru (Dipteryx 
odorata), Veruba Preta (Virola michelii). O sub-bosque possui a dominância 
de Astrocaryum munbaca, Cordia nodosa, Xylopia polyantha. 

De acordo com Schaefer et al. (2015, 2016) os Capões Florestais po-
dem ocorrer em situações diversas, como: (1) nas bordas mais escarpadas 
e sombreadas dos inúmeros lagos de topo; (2) em pequenas depressões 
circulares ou “ameboides” dentro do Platô, associados ou não a cavernas 
de dissolução; (3) ao longo de grotas e cânions, tanto no centro quanto 
nas bordas dos Platôs (Figura 19). Foram descritos Plintossolos Pétricos 
Concrecionários Latossólicos, Latossolos e Cambissolos, todos ricos em 
concreções lateríticas e dominados por estrutura microgranular muito 
pequena. São solos onde se observa intensa atividade de térmitas cons-
trutores de montículos de terra vermelha, que contrastam muito com os 
termiteiros negros dos Campos Rupestres adjacentes.

Figura 19 – Capões Florestais em três ocorrências diversas: (1) nas bordas mais 
escarpadas e sombreadas dos inúmeros lagos de topo; (2) em pequenas depressões 

circulares ou “ameboides” dentro do Platô, associados ou não a cavernas de dissolução; 
(3) ao longo de grotas e cânions, tanto no centro quanto nas bordas dos Platôs

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).
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Essas Matas (ou Capões) são frequentemente associadas a cavernas 
de canga, onde se desenvolve espessa camada de guano (até 30 cm), rico 
em minerais fosfatados que podem ser em parte aproveitados pelas raízes 
de árvores de maior porte, que penetram nas entradas das cavernas e nas 
fraturas da canga, buscando água e nutrientes. Os solos nas proximida-
des das cavernas são sempre mais profundos e ricos em matéria orgânica 
e serapilheira (Figura 20), além de serem muito mais ricos em fósforo 
que os solos de Campo Rupestre do entorno.

Figura 20 – Solo representativo dos Capões  
Florestais Densos, próximo a uma caverna.

Legenda: Fotografia tirada no Setor D do Platô Serra Sul, Pará

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

3.2.4.2 Capões Florestais Abertos sobre Solos Rasos de Canga Degradada

São áreas transicionais entre a fitofisionomia de Campo Rupestre 
Arbustivo e os Capões Densos. Formam faixas de dimensões variadas, 
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ou bolsões isolados, onde os solos provenientes da degradação da canga 
não ultrapassam 30 cm de profundidade, sendo frequente o contato com 
o horizonte litoplíntico, que impede a penetração de raízes e dificulta 
a infiltração da água. Nas áreas onde localmente o horizonte litoplínti-
co ocorre fragmentado, formando gretas com acúmulo maior de solo, 
o porte da vegetação é maior, devido à penetração de parte das raízes a 
profundidades superiores a 50 cm (Figura 21). 

Figura 21 – Solo representativo dos Capões Florestais Abertos.  
A partir de 30 cm de profundidade se inicia o horizonte litoplíntico

Legenda: Fotografia tirada no Setor B do Platô Serra Sul, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

Segundo Schaefer et al. (2016) os Capões Florestais Baixos repre-
sentam um estágio intermediário de acumulação de material edafizado 
(pedogenizado) capaz de suportar um escrube desenvolvido. De caráter 
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mais aberto e estacional do que os Capões Altos, com os quais frequente-
mente se associam, em padrões de sucessão. Os solos são mais rasos que 
nos Capões Altos, mas muito parecidos, com o predomínio de Plintosso-
los Pétricos concrecionários mais rasos, sendo a disponibilidade hídrica 
menor que o geambiente de Capões Altos. A espessura média comum no 
ambiente é de aproximadamente de 25 cm de horizonte A + B, solum. 

É um ambiente ecotonal entre os solos mais profundos de Campo 
Rupestre e as áreas florestadas de borda ou capões densos isolados no 
interior do platô com solos mais profundos. A ação do fogo é mais severa 
do que nos Capões Densos, pois são encontrados muitos troncos caídos 
com indícios de queimadas e carbonização. A acumulação de serapilheira 
é considerável; porém, menor que nos Capões Densos. A riqueza dos so-
los parece comparável; com maior proporção de material concrecionário 
em todos os solos estudados.

A florística não difere muito do padrão descrito para as Matas Al-
tas, mas há uma dominância maior de mirtáceas, melastomatáceas, eu-
forbiáceas e leguminosas, além da presença das duas espécies arbóreas 
dominantes nos Campos Rupestres, como Callisthene minor e Mimosa 
acutistipula, Norantea goyasensis. É observada com o padrão epífito habi-
tual, apoiado sobre as árvores de médio porte. As observações, assim, 
comprovam o caráter ecotonal dessas formações mais abertas e baixas de 
capões (SCHAEFER et al., 2016). 

3.2.4.3 Mata Alta de Transição sobre Colúvios de Canga

Possuem estrutura e fisionomia comparável aos Capões Densos do 
interior do Platô; contudo, encontram-se em conexão com as Matas do 
entorno, com as quais se interpenetram, coalescendo (Figura 22). Em 
observações de campo, preliminares, parecem possuir uma composição 
florística semelhante aos Capões interiores, mas com dominâncias bem 
diferentes em virtude da maior conectividade. Os solos em termos mor-
fológicos são semelhantes aos que ocorrem no Capão Florestal Denso.
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Figura 22 – Solo e paisagem representativos da Mata Alta de Transição (perenifólia)
Legenda: Fotografia tirada no Setor D do Platô Serra Sul, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

3.2.4.4 Mata Baixa de Transição sobre Colúvios de Canga

Representam as formas de transição entre as Florestas de entorno 
e os Campos Rupestres, sempre que apresentam um porte mais reduzido 
e fisionomia aberta. Seguem padrões fitofisionômicos semelhantes aos 
Capões Abertos interiores, mas foram separados por estarem conectados 
aos ecossistemas vizinhos à Serra, com os quais transicionam. Na falta de 
estudos florísticos específicos, optou-se por separá-los em função de sua 
maior conectividade e permeabilidade com as Florestas de entorno, sen-
do um bom indicador do avanço destas sobre os ecossistemas campestres 
do topo. O solo desse ambiente é mais raso em relação às Matas Altas, 
com a abundante ocorrência de blocos de canga, horizonte litoplíntico 
fragmentado até um metro (Figura 23).
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Figura 23 – Solo representativo das Matas Baixas de Transição. 
Legenda: Fotografia tirada no Setor A do Platô Serra Sul, Pará.

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

3.2.5 Cavernas e Cavidades de Canga Ferruginosa

As cavidades de canga em Carajás representam uma das mais im-
portantes feições geomorfológicas locais, com ampla repercussão na eco-
logia regional, dinâmica de nutrientes, evolução da paisagem e ocupação 
humana. As cavidades, de menor tamanho, diferenciam-se das cavernas 
pela dimensão. Algumas cavernas em áreas de canga ferruginosa de Ca-
rajás possuem amplos salões de dezenas de metros de extensão. 

Abrangem substratos de canga sobre as rochas vulcânicas em sa-
prolitos de basalto (CORRÊA et al., 2016), jaspilitos e canga superficial, 
cuja gênese é marcada pela evolução geoquímica e hidrológica do miné-
rio de ferro e formação ferrífera, ao longo do tempo. 
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Vários processos geomorfológicos de longo prazo participam de 
sua gênese, a saber:

1) Erosão diferencial do contato entre capa de canga e saprolito, seja 
ele de basalto ou jaspilito, com esvaziamento mais rápido do topo 
do saprolito.

2) Erosão remontante das escarpas dos platôs expondo cavidades não 
conectadas ao ambiente externo. 

3) Ocupação pela fauna específica (troglóbios e morcegos) e formação 
de guano rico em P. 

4) Espeleogênese das cavidades, com deposição de minerais neofor-
mados no teto, através da lenta percolação de fluidos nos inúme-
ros condutos superiores, que conectam vazios através dos quais 
soluções ricas em P, S, Fe, Al e outros elementos são mobilizados 
e precipitados em um constante ciclo de dissolução/percolação/
reprecipitação.

As cavidades possuem notável importância ecológica, pois servem 
de abrigo exclusivo para diversas espécies que ali residem, como morce-
gos (frugívoros, insetívoros e/ou hematófagos) que formam espessa de-
posição de guano rico em P, S, N e outros nutrientes solúveis. Assim, são 
verdadeiros hot-spots de riqueza química concentrada biogenicamente, ao 
longo de milênios e que retornam ao ciclo biogeoquímico a partir de sua 
remobilização e redistribuição por dissolução ou erosão. 

Pelos motivos supracitados, praticamente todas as cavidades pos-
suem um adensamento da vegetação, que cresce em biomassa e varieda-
de de indivíduos, próximo às entradas e saídas das cavernas e cavidades, 
bem como revelam uma densa rede de raízes de árvores por todo o solo 
formado sob o guano depositado rico em nutrientes (Figura 24). Estudos 
estão sendo conduzidos pelo grupo para revelar essa estruturação das 
comunidades arbóreo/arbustiva no entorno das cavidades pela deposição 
do guano. 
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Figura 24 – Presença abundante de raízes de diferentes espécies e de diferentes 
diâmetros em todo o solo formado por guano no interior das cavernas e cavidades

Fonte: Hugo Candido (2017).

As cavernas também servem ou serviram de abrigo tanto à fauna 
atual quanto à paleofauna, que ocupou e remodelou “paleotocas” por 
toda a extensão dos platôs de Carajás, aproveitando esses abrigos natu-
rais. Da mesma forma, grupos humanos também ocuparam esses mes-
mos abrigos, há pelo menos 9.000 anos AP (antes do presente), como re-
velam estudos arqueológicos na região de Carajás (MAGALHÃES, 1994; 
BUCHMANN et al., 2015).

O Modelo de evolução proposto por Maurity e Kotschoubey (1994) 
e corroborado por observações no Platô da Serra Sul, relacionam a gê-
nese dessas formas com a geração de zonas de baixa densidade, através 
da eluviação ou dissolução química, e da degradação da parte inferior da 
canga ferrífera, abaixo da crosta. A erosão mecânica é mais atuante nas 
bordas do platô, com o aumento dos fluxos aquosos em regime vadoso, 
ajudando a remover o material menos coeso, gerando as cavernas que 



74

projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

podem atingir até 100 m de extensão. Os lagos doliniformes também 
parecem associados à dissolução e abatimento da crosta laterítica, provo-
cado pela fragilidade e instabilidade da zona de baixa densidade, e a pre-
sença provável de cavidades subterrâneas e pipes. A Figura 25, um mode-
lo geral, ilustra estas feições nos platôs de canga ferruginosa de Carajás.

Figura 25 – Corte esquemático ilustrando as formações de  
cavernas e solos associados; os Latossolos Concrecionários sob capões  
mostram valores de fósforo e CTC bem mais elevados, pela ciclagem de  

nutrientes e proximidade da caverna, onde ocorre deposição de guano. Assim, 
evidencia-se um conjunto de ciclagem favorável à vegetação de porte arbóreo, 

elevada, quando a disponibilidade hídrica e nutricional é satisfeita.
Fonte: Schaefer et al. (2015).

A distribuição do fósforo nos Platôs de Carajás indica uma lenta 
evolução no sentido da concentração superficial, além de fraturas, falhas 
e cavidades de dissolução, todos fatores inter-relacionados com a gênese 
de cavidades na canga. Como exemplo, ilustra-se a Figura 26, em um 
corte de testemunhos em N8, com direção Leste-Oeste. A sequência de 
testemunhos de sondagem (Figura 26) com teores de P total determi-
nados na canga, evidencia um perfil com concentrações de P > 0,17% 
próximo a cavidades e Capão Florestal de borda, em N8, e redução para 
teores < 0.06% nas áreas mais afastadas das cavernas e cavidades. Embo-
ra exista forte variação dos teores de P na canga, pois falhas, fraturas e 
dissoluções são zonas que concentram P, preferencialmente.
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Figura 26 – Sequência de testemunhos de sondagem em N8 
Fonte: Vale (2017).3 

3 Imagem gentilmente cedida por Luciano Assis. 
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4. os soLos De CANGA FeRRuGINosA eM CARAJÁs

4.1 Canga: Produto da Pedogênese

Segundo Schaefer et al. (2015), as crostas de canga laterítica (ou 
couraças ferruginosas) compreendem as formações superficiais resultan-
tes de processos ligados à evolução da paisagem e do relevo, ou seja, 
diretamente ligadas ao intemperismo e à pedogênese, sempre policícli-
cos. As formações superficiais de canga, na maioria dos casos, podem ser 
classificadas como solos, os quais se originam de modificações subaéreas 
nas formações ferríferas, e que exercem controle na distribuição da co-
bertura vegetal.

O termo Laterita foi empregado por Buchanan em 1807 (ALEVA, 
1994), em referência ao material saprolítico macio que sofria endureci-
mento irreversível quando exposto ao sol, rico em ferro, de coloração 
amarelo-ocre e vermelha, sem qualquer aparência de estratificação. 
Este material, observado por Buchanan durante uma viagem pela 
Índia, era utilizado em construções desde os tempos remotos. O inte-
resse científico nas Lateritas foi despertado por várias áreas da ciência: 
geologia (WALTHER, 1889; HARRISON, 1910; LACROIX, 1913); 
geomorfologia (DE SWARDT, 1964; VALETON, 1972; MCFARLANE, 
1976); pedologia (SIVARAJASINGHAM et al., 1962; MORH; VAN 
BAREN; VAN SCHUYLENBORGH, 1972; BEAUVAIS; COLIN, 1993;  
HORBE; COSTA, 2004).

A importância de estudos sobre Lateritas é apoiada nos seguintes 
fatores: elas são as maiores reservas de alumínio; algumas Lateritas são 
fontes de outros metais de grande importância econômica, tais como 
o níquel e o ferro, concentrados no processo de laterização; em várias 
regiões tropicais, o efeito negativo da Laterita no crescimento das plantas 
afeta a produção de alimentos (ALEVA, 1994). 

De acordo com Costa (1991), o termo Laterito é usado para de-
signar rochas formadas por meio de intenso intemperismo químico de 
rochas preexistentes, sob condições tropicais. Segundo este mesmo autor, 
os Lateritos são caracteristicamente ricos em Fe e Al e pobres em Si, K e 
Mg. Para Schellmann (1980), o intenso intemperismo das rochas faz com 
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que os teores Fe e/ou Al sejam mais elevados e os de Si mais baixos nos 
Lateritos do que na rocha-mãe. 

A Laterização (processo de formação das Lateritas) é definida por 
Schellmann (1983) como um processo que age independentemente da 
composição química da rocha de origem. No entanto, os resultados são 
claramente dependentes da composição química e mineralógica do ma-
terial de origem. Dessa forma, Costa (1991) classifica os Lateritos em: 
ferruginosos (ricos em ferro); fosfáticos (ricos em fosfato) e bauxíticos 
(ricos em hidróxidos de alumínio). 

Costa (1990a, 1990b, 1991) descreveu o potencial mineral da 
Amazônia e os processos de Laterização de modo geral, constatando que 
nesta região, é comum a ocorrência de Lateritos, no entanto, somente os 
ferruginosos e as baixíticos constituem grandes depósitos. 

Segundo Costa, Carmo e Behling (2005), os Lateritos da região 
amazônica normalmente estão constituindo a superfície dos terrenos 
atuais, quando se manifestam tanto por crostas ferruginosas ou ferroa-
luminosas, como também por espessos pacotes de solos arenoargilosos a 
concressionários de cor amarela até vermelha (classificados como Latos-
solos, Argissolos, Cambissolos e Plintossolos). 

Conforme informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (EMBRAPA, 2013), nestes solos, formados a partir do intemperis-
mo de rochas ricas em ferro ou da própria crosta laterítica, a acumulação 
dos óxidos de ferro poderá apresentar-se na forma de um material 
mosqueado vermelho, vermelho-amarelado ou vermelho escuro, com 
padrões usualmente laminares, poligonais ou reticulados, constituído de 
mistura de material de argila, pobre em carbono orgânico e rico em ferro, 
ou ferro e alumínio, com quartzo e outros materiais. Essas acumulações 
são conhecidas como plintita. 

A plintita caracteriza-se morfologicamente com padrões definidos 
de formas e cores, consistência dura a muito dura quando seca e firme a 
muito firme quando úmida (EMBRAPA, 2013), e por sua capacidade de 
endurecer irreversivelmente quando exposta a sucessivos ciclos de ume-
decimento e secagem, sob forte incidência solar (SOIL SURVEY STAFF, 
1975). Sua gênese tem sido relacionada às acumulações diferenciadas de 
ferro e/ou alumínio por condições alternadas nos processos de oxidação 
e de redução (SIVARAJASINGHAM et al., 1962). Embora essa condição 
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seja reconhecida como determinante no processo de formação da plin-
tita, sua ocorrência em diferentes tipos de solos pedogeneticamente di-
ferenciados e a extrema variabilidade nos padrões apresentados suge-
rem a associação com outros processos de formação dos solos (BATISTA;  
SANTOS, 1995). 

A plintita sob efeito de repetitivos ciclos de umedecimento e se-
cagem sofre consolidação irreversível, formando um material extre-
mamente duro, denominado de petroplíntita (“ïronstone”, cascalho 
laterítico, concreções lateríticas, canga, tapioacanga), de dimensões e for-
mas variáveis (laminar, nodular, esferoidal), individualizadas ou aglome-
radas (KÄMPF; CURY, 2000; EMBRAPA, 2013). 

De modo geral, os solos representativos dos diversos ambientes dos 
platôs de canga de Carajás podem ser agrupados em: (i) solos rasos com 
camada de canga contínua (horizonte litoplíntico); (ii) solos com caráter 
concrecionário e; (iii) solos com horizontes orgânicos ou húmicos. 

4.1.1 Solos com horizonte Litopĺntico 

A presença do horizonte litoplíntico constitui um severo impedi-
mento a infiltração de água e penetração de raízes. Estes solos são encon-
trados em três situações nas áreas estudadas: i) áreas planas onde ocorre 
acúmulo de água durante o período das chuvas, com desenvolvimento de 
vegetação graminoide; (ii) encostas montanhosas e lajedos com vegetação 
de campo rupestre aberto; (iii) encostas montanhosas com vegetação de 
campo rupestre arbustivo. 

Nas duas primeiras, o horizonte litoplíntico apresenta-se muito 
próximo à superfície, sob um delgado horizonte A, geralmente com menos 
de 8 cm de profundidade, limitando o volume de solo para as reações de 
troca de nutrientes, retenção de umidade e crescimento das raízes. Nes-
tes casos, a camada de canga é contínua, com poucas fraturas, formando 
um lajedo com tendência a formar concreções pisolíticas bem arredonda-
das. No caso do perfil 13 (Figura 28 B), a maior profundidade do hori-
zonte superficial permite o desenvolvimento de Campos Rupestres com 
predomínio de elementos arbustivos, que caracterizam o geoambiente de 
Encostas com Campo Rupestre Arbustivos sobre canga ferruginosa.
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Os perfis 5, 9, 10 e 13 (Figuras 27 e 28) são solos minerais, ra-
sos, com alta propensão a erosão, sobretudo nas encostas. A atividade de 
térmitas é de extrema importância para a formação do solo nos bolsões. 
A erosão dos montículos é fonte de material de solo, o qual se acumula 
nas fraturas e em micro depressões, nas quais as plantas fixam suas raízes 
e se desenvolvem. Os horizontes superficiais geralmente são escuros, com 
textura fraca e relativamente ricos em carbono orgânico. 

Figura 27 – Detalhe dos perfis de Plintossolo Pétrico Litoplíntico amostrados  
nos geoambientes: A) Campo Graminoso Parcialmente inundável sobre  

Canga Nodular; B) Encosta com Campo Rupestre aberto de Canga Ferruginosa
Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

Figura 28 – Detalhe dos perfis de Plintossolo Pétrico Litoplíntico amostrados nos 
geoambientes: A) Encostas com campo rupestre arbustivo de Canga Ferruginosa;  

B) Capão Florestal Aberto sobre Solo raso de Canga Degradada
Fonte: Guilherme Corrêa (2006).
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4.1.2 Solos com horizonte concreciońrio 

Os solos com caráter concrecionário (perfis 3, 4, 7 e 15) apre-
sentam horizonte A sobre horizonte B, com profundidade e teor de 
concrecionamento variáveis, de acordo com o grau de fraturamento da 
canga ferruginosa e com a posição na paisagem. Em razão da presença 
de horizonte B, ainda que em alguns casos fortemente concrecionário, 
estes solos sustentam vegetação de porte arbóreo típica dos geoambien-
tes: Capão Florestal Denso sobre Solo Profundo de canga degradada 
(Figura 29 A e 29 B; Figura 30 B); Mata Alta de Transição sobre colú-
vios de canga (Figura 30 A), agrupados no compartimento: Encostas e 
Grotas com Capões de Matas. 

Figura 29 – A) Plintossolo Plétrico Concrecionário típico;  
B) Plintossolo Pétrico Concrecionário latossólico

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).
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Em todos os perfis deste grupo, o horizonte subsuperficial apresen-
ta estrutura forte muito pequena granular, típica de solos desenvolvidos 
de rochas ferríferas (CURI, 1983; EMBRAPA, 1988; KER, 1995; COSTA, 
2003). O predomínio de cores vermelhas com matiz (10R) nos horizontes 
subsuperficiais destes solos (Quadro 2), reflete a influência da hemati-
ta. As condições ambientais de boa drenagem favorecem a estabilidade 
da hematita, que possui alto poder de pigmentação (SCHWERTMANN, 
1973, 1993; RESENDE, 1976; SCHWERTMANN; SCHULZE; MURAD, 
1982; KÄMPF; SCHWERTMANN, 1983). 

Figura 30 – A) Plintossolo Pétrico Concrecionário típico);  
B) Latossolo Vermelho Acriférrico petroplíntico

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

Nas encostas, o horizonte Bwc raramente ultrapassa 50 cm de pro-
fundidade; o grau de concrecionamento é elevado, chegando a apresen-
tar mais de 60% de seu volume preenchido por matacões e calhaus de 
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petroplintita, o que permite a classificação (EMBRAPA, 2013) destes solos 
até o 3o nível categórico como Plintossolos Pétricos Concrecionários (per-
fis 3, 4 e 7). Já em ambientes mais conservadores, em que a erosão e a 
lixiviação são pouco efetivas, no terço inferior das encostas ou no interior 
de feições doliniformes, resultado da dissolução da rocha ferrífera, o ho-
rizonte B apresenta mais de 50 cm de profundidade. E, no caso do perfil 
15, o horizonte Bwc apresenta mais de 65 cm de profundidade, com 
menos de 50% de concreção. Em função da estrutura forte pequena a 
muito pequena granular, da relação silte/argila próxima a 0,7 e cores com 
matiz 10R, este solo foi classificado como Latossolo Vermelho Acriférrico 
petroplíntico (EMBRAPA, 2013). 

De modo geral, os Latossolos das áreas de canga da Serra de Cara-
jás são formados a partir da degradação dos blocos de canga em ambien-
tes favoráveis ao acúmulo de colúvios, como grotas e depressões em meio 
à canga, frequentemente associadas às entradas das inúmeras cavernas 
formadas pela dissolução da rocha ferrífera. A formação de bolsões de 
material latossólico condiciona uma maior profundidade efetiva e, conse-
quentemente, maior retenção de umidade, permitindo o desenvolvimen-
to de vegetação florestal de maior porte. 

4.1.3 Solos Orgânicos

Os solos orgânicos ocorrem em ambientes embaciados que favore-
cem o acúmulo de água e material orgânico, tal como o campo brejoso e 
o buritizal. Mesmo na estação seca, o solo se encontra saturado de água 
a partir de 30 cm de profundidade. Os solos associados aos buritizais 
também apresentam lençol freático elevado, sendo representados pelo 
perfil 11 (Figura 31), com coloração escura (Quadro 2), indicando al-
tos teores de carbono orgânico. Na zona de oscilação do lençol freático 
ocorrem fragmentos de canga em degradação, passando de petroplin-
tita à plintita.
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Figura 31 – Gleissolo Melânico Tb Distrófico petroplíntico,  
solo típico do Geoambiente de Buritizal sobre solos orgânicos

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

Em geral, todos os solos apresentam cores mais escuras nos hori-
zontes superficiais (valor e croma baixos) em função dos maiores teores 
de matéria orgânica em relação aos horizontes subsuperficiais. Para os 
perfis 8, 11 e 12 (Figuras 31 e 32), a cor preta chega a mais de 20 cm de 
profundidade (Quadro 2), refletindo a importância da matéria orgânica 
nas características e na gênese destes solos. Tais características desses am-
bientes favorecem o acúmulo e conservação da matéria orgânica no solo, 
formando horizontes hísticos ou húmicos.
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Figura 32 – A) Organossolo Háplico Sáprico típico;  
B) Organossolo Háplico Hêmico típico

Fonte: Guilherme Corrêa (2006).

4.2 Atributos Físicos

Os solos associados à canga ferruginosa apresentaram teores de ar-
gila variando de 10 a 37 dag kg-1, caracterizando solos de textura franco, 
franco-argilosa e franco-argilo-arenosa (Quadro 2). Chama a atenção os 
valores altos da fração silte, variando de 18 a 52 dag kg-1 e valor médio 
de 32 dag kg-1. Estes valores elevados de silte ocorrem provavelmente 
devido à presença de pseudossilte, já que são partículas formadas de óxi-
dos de ferro, abundantes nos solos de Carajás. Também é provável que a 
elevada concentração de concreções ferruginosas no tamanho silte esteja 
contribuindo para o aumento desta fração, na medida em que dificulta 
a dispersão do solo no laboratório (CURI, 1983) ou, ainda, favorecendo 
a rápida sedimentação de partículas dispersas de argila (COSTA, 2003).

A resistência aos tratamentos de dispersão dos microagregados do 
tamanho silte tem sido registrada em diferentes Latossolos (VITORINO 
et al., 2003), em especial naqueles de constituição mais oxídica (LIMA 
et al., 1990; COSTA, 2003; DONAGEMMA et al., 2003). Possivelmente 
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em virtude da dispersão pouco eficiente, houve subestimação dos valores 
de argila e superestimação dos de silte (Quadro 2). Estes valores de silte 
quando relacionados aos baixos valores de argila, fornecem uma alta re-
lação silte/argila. À primeira vista, estes altos valores poderiam induzir a 
inferência de serem solos mais jovens, pouco intemperizados, o que não 
é o caso visto que são solos predominantemente oxídicos, derivados da 
alteração da canga.

Os valores de silte/argila superiores ao limite para latossolos (0,7) 
para os horizontes Bwc dos perfis 4 e 7, caracterizam o caráter câmbico, 
sendo os solos classificados a rigor como Plintossolo Pétrico Concrecioná-
rio câmbico (EMBRAPA, 2013). Entretanto, optou-se por retirar este ca-
ráter da classificação dos perfis 4 e 7 devido ao elevado estado de intem-
perismo desses solos, o que descarta qualquer relação com características 
câmbicas. Já no caso do perfil 15, como a relação é muito próxima de 
0,7 (0,76), o solo foi classificado como Latossolo Vermelho (EMBRAPA,  
2013). Bennema (1981) já alertava para a inadequação da relação  
silte-argila para definir o horizonte latossólico em solos do Brasil.

Os Plintossolos Pétricos, de maneira geral, apresentam teores ele-
vados de areia grossa, variando de 17 a 60 dag kg-1 (Quadro 2), devido às 
concreções ferruginosas, petroplintita no tamanho areia. A abundância 
da fração areia e silte em muitos solos diminui a retenção d’água, que 
aliada ao fato de haver pouca profundidade dos solos acentua o estresse 
hídrico da vegetação. Por outro lado, a água no solo – proveniente das 
poucas chuvas que ocorrem nos meses de estiagem – é facilmente absor-
vida pela vegetação, já que não há forte adsorção d’água por parte do 
solo em decorrência da menor quantidade de argila. 
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Quadro 2 – Características físicas e morfológicas de solos nos platôs de cangas de Carajás

Horizonte Profundidade 
(cm)

Cor seca 
(Munsell)

Areia 
grossa Areia fina silte Argila silte/Argila

Classe Textural
dag kg-1

Perfil 3 – Plintossolo Pétrico Concrecionário típico – Capão florestal denso sobre solo profundo de canga degradada

A 0-4 2,5YR 2,5/3 41 7 25 27 0,93 Franco-Argilo-Arenosa

Bwc1 4-25 10R 3/6 25 8 37 30 1,23 Franco-Argilosa

Bwc2 25-60 10R 3/6 28 6 36 30 1,20 Franco-Argilosa

Perfil 4 – Plintossolo Pétrico Concrecionário latossólico – Capão florestal denso sobre solo profundo de canga degradada

A 0-10 2,5YR 2,5/3 23 7 40 30 2,00 Franco-Argilosa

AB 10-15 10R3/6 25 6 46 23 2,04 Franco

Bwc1 15-80 10R3/6 24 6 47 23 1,83 Franco

Bwc2 80-110+ 10R3/6 25 7 44 24 0,84 Franco

Perfil 5 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Campo graminoso parcialmente inundável sobre canga nodular

A 0-3 5YR 5/8 46 8 21 25 0,84 Franco-Argilo-Arenosa

Perfil 7– Plintossolo Pétrico Concrecionário típico – Mata alta de transição sobre colúvio de canga

A
Bwc

0-5
5-50

2,5YR 2,5/2
10R 2,5/2

50
60

13
9

19
21

18
10

1,06
2,10

Franco-Arenosa
Franco-Arenosa

Perfil 8 – organossolo Háplico sáprico típico – Campo Brejoso de Ciperáceas, Tiphaceae e Xyris

Ho 0-20 7,5YR 2,5/1 27 27 22 24 0,92 Franco-Argilo-Arenosa

Perfil 9 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Campo rupestre aberto de canga ferruginosa

AO 0-5 2,5Y 5/3 20 7 44 29 1,52 Franco-Argilosa

Perfil 10 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Campo rupestre arbustivo de canga ferruginosa

A 0-5 5YR 3/4 45 2 23 30 0,77 Franco-Argilo-Arenosa

Perfil 11 – Gleissolo Melânico Tb Distrófico petroplíntico – Buritizal sobre solos orgânicos

OA 0-12 7,5YR 2,5/1 13 26 40 21 1,90 Franco

AO 12-30 10YR 5/8 6 29 42 23 1,83 Franco

Bicf2 30-45 2,5YR5/8 5 19 52 24 2,17 Franco-Siltosa

BC 45-60 10YR 8/8 40 7 26 27 0,96 Franco-Argilo-Arenosa



eco
ssistem

a
s e g

eo
a

m
b

ien
tes d

e ca
n

g
a fer

r
u

g
in

o
sa em

 ca
r

a
já

s

87

Quadro 2 – Características físicas e morfológicas de solos nos platôs de cangas de Carajás (Continuação)

Horizonte Profundidade 
(cm) Cor seca (Munsell)

Areia 
grossa Areia fina silte Argila silte/Argila

Classe Textural
dag kg-1

Perfil 12 – organossolo Háplico Hêmico típico – Campo Brejoso de Ciperáceas, Tiphaceae e Xyris

Ho1 20-40 7,5YR 3/3 46 2 15 37 0,40 Argilo-Arenosa

Ho2 40-70 7,5YR 2,5/1 20 7 43 30 1,43 Franco-Argilosa

Cc 70+ 2,5Y 5/4 40 2 25 33 0,75 Franco-Argilosa

Perfil 13 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Matas baixas de transição sobre colúvio de canga

AOo
Bwc

0-10
10-25

10YR 2/1
2,5YR 2,5/2

35
53

8
3

35
25

22
19

1,59
1,32

Franco
Franco-Arenosa

Perfil 14 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Campo graminoso parcialmente inundável sobre canga nodular

AO
Bwc

0-2
2-20

10YR 7/8
10YR 8/8

17
49

5
4

42
18

36
29

1,17
0,62

Franco-Argilosa
Franco-Argilo-Arenosa

Perfil 15 – Latossolo Vermelho Acriférrico petroplíntico – Matas altas de transição sobre colúvio de canga

A 0-5 2,5YR 3/6 23 15 44 18 2,44 Franco

Bwc1 5-40 10R 3/6 50 6 19 25 0,76 Franco-Argilo-Arenosa

Bwc2 40-70+ 10R 3/6 43 6 20 31 0,65 Franco-Argilo-Arenosa

Perfil 35 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Campo rupestre arbustivo de canga ferruginosa

AO
AF

0-25
25-30

2,5YR 3/4
2,5YR 3/6

45
44

5
7

21
18

29
31

0,72
0,58

Franco-Argilo-Arenosa
Franco-Argilo-Arenosa

Guano de caverna

- - 2,5YR 3/4 52 12 20 16 1,25 Franco-Arenosa

Solo de termiteiro

- - 2,5YR 5/4 16 4 12 68 0,17 Muito Argilosa

Fonte: Ribeiro (2009).
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4.3 Atributos Químicos

De forma geral, os solos nos platôs de canga ferrífera de Carajás 
são caracterizados pela baixa CTC efetiva, acentuado distrofismo, P dis-
ponível muito baixo e saturação elevada por Al+3 (Quadro 3). Estas ca-
racterísticas estão de acordo com diversos trabalhos anteriores estudando 
solos formados a partir de rochas ferríferas do Quadrilátero Ferrífero 
(CURI; FRANZMEIER, 1987; KER; SCHAEFER, 1995; COSTA, 2003;  
SCHAEFER et al., 2008; CARVALHO FILHO, 2008).

Todavia, os teores de COT, principalmente nos horizontes super-
ficiais (Quadro 3), são mais elevados do que o relatado para os solos do 
Quadrilátero Ferrífero (COSTA, 2003; CARVALHO FILHO, 2008). No 
caso dos perfis 4, 5, 7, 9, 11, a camada superficial apresenta mais de 8 
dag.kg-1de C-org., caracterizando material orgânico (EMBRAPA, 2013); 
porém, sem espessura suficiente para caracterizar um horizonte hístico 
(Quadro 3). No caso dos perfis 5 e 11, a posição em ambiente mal dre-
nado reduz a decomposição do material vegetal (HAYES; MALCOLM, 
2001). No caso dos perfis 4, 7 e 9, a elevada produção primária no am-
biente florestal ou de campo arbustivo (perfil 9) associada à acentuada 
pobreza química dos solos contribui para os elevados teores de carbono 
orgânico (Quadro 3).

Os teores de carbono elevados em todos os solos estudados (Qua-
dro 3) indicam condições favoráveis à incorporação dos resíduos vegetais 
à matéria orgânica do solo. Nas áreas bem drenadas, com vegetação de 
pequeno porte (campo rupestre aberto e campo rupestre arbustivo), os 
principais fatores associados ao acúmulo de carbono provavelmente são 
o acentuado distrofismo dos solos (deficiência de nutrientes); o déficit 
hídrico no período das secas, que provavelmente condicionam um meta-
bolismo microbiano mais lento, retardando a decomposição dos resíduos 
vegetais; e a toxidez pelo alumínio, o qual também é um fator de limi-
tação para a atividade microbiana. Além do efeito biotóxico, causando 
redução da biodegradabilidade da matéria orgânica, observa-se que a 
formação dos complexos Al-MO torna a matéria orgânica mais resistente 
à oxidação química, preservando-a, como reportado por Volkoff, Cerri 
e Melfi et al. (1984), Mendonça (1995), Benites et al. (2001), Dias et al. 
(2003) e Simas et al. (2005) em solos tropicais e subtropicais.
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A íntima associação entre os campos ferruginosos e a ocorrência 
sazonal de fogo antrópico e natural também contribui para uma maior 
estabilidade de compostos orgânicos em função da combustão incomple-
ta de resíduos vegetais, semelhante ao verificado por Benites (2002) em 
solos de campos de altitude no sudeste brasileiro.

Entre todos os solos analisados, apenas o perfil 12, no qual o ho-
rizonte H possui 70 cm de profundidade, caracteriza, sem dúvidas, um 
Organossolo Háplico Hêmico típico (Quadro 3). Nos ambientes de cam-
po rupestre, de solos mais rasos, o principal material utilizado para a 
construção dos termiteiros é de origem orgânica. A destruição desses 
montículos acaba por formar um dos principais componentes do solo, 
o que contribui para os elevados teores de C-org, especialmente nos 
horizontes superficiais. 

Nos solos com horizonte B concrecionário, a redução nos valores 
de carbono orgânico em profundidade (Quadro 3) é acompanhada pela 
redução na soma de base (SB), CTC efetiva (t) e índice de saturação por 
bases (V), revelando a importância da matéria orgânica do solo na gera-
ção de cargas negativas.

Os valores de pH em água são extremamente baixos em todos so-
los, variando de 3,21 a 5,63, resultado de intensa lixiviação, remoção de 
bases e em parte pela acidez proveniente de materiais orgânicos (Quadro 
3). De acordo com a EMBRAPA (2013), estes solos apresentam reação 
moderadamente a extremamente ácida. Em todos os solos o aumento 
do pH em profundidade evidencia a natureza ácida e a contribuição dos 
materiais orgânicos para a redução do pH do solo em superfície (Quadro 
3). Outro aspecto a ser mencionado são os valores mais negativos do ∆pH 
nos horizontes superficiais, ressaltando a importância da matéria orgâ-
nica no balanço das cargas negativas dos solos altamente intemperados 
(BAYER; MIELNICZUK, 1997).
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Quadro 3 – Características químicas dos solos de platôs de cangas de Carajás

Hor.
Prof. 
(cm)

pH (1:2,5)

∆pH
(1)

Complexo sortivo
V(5) m(6) CoT(7) N(8)

C/N
Prem

Zn Fe Mn Cu

H2o KCl
P K Na Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al      sB(2)       t(3) T(4)

mg dm-3 cmolc dm-3 % dag kg-1 mg L-1 mg dm-3

Perfil 3 – Plintossolo Pétrico Concrecionário típico – Capão florestal denso sobre solo profundo de canga degradada

A 0-4 4,74 3,32 -1,42 3,5 75 26,7 0 0,03 1,93 18,8 0,34 2,27 19,14 1,8 85 5,4 0,44 12,4 20,4 0,56 224,6 1,4 0,04

Bwc1 4-25 4,7 3,57 -1,13 2,3 17 0,5 0 0,01 1,25 14 0,05 1,3 14,05 0,4 96,2 2,7 0,18 15,4 17 0,38 42,2 0,9 0,09

Bwc2 25-60 4,19 3,81 -0,38 2 11 0,5 0 0,01 1,06 11,4 0,04 1,1 11,44 0,3 96,4 2,1 0,60 3,5 12,9 0,34 150,3 0,5 0,1

Perfil 4 – Plintossolo Pétrico Concrecionário latossólico – Capão florestal denso sobre solo profundo de canga degradada

A 0-10 3,55 3,16 -0,39 16,9 21 1,5 0 0 2,89 21,9 0,07 2,96 21,97 0,3 97,6 9,8 0,12 80,0 21,7 0,77 236,3 0,8 0,37

AB 10-15 4,39 3,99 -0,4 18,9 8 0 0 0 1,06 10,8 0,02 1,08 10,82 0,2 98,1 2,1 - - 13,8 0,79 124 2,3 0,67

Bwc1 15-80 4,2 4,09 -0,11 15,7 6 0 0 0 0,67 10,2 0,02 0,69 10,22 0,2 97,1 2,4 0,21 11,4 12,5 0,72 199,7 1,2 1,3

Bwc2
80-

110+ 4,2 4,08 -0,12 13,4 7 0,5 0 0 0,58 10,3 0,02 0,6 10,32 0,2 96,7 1,8 - - 12,5 1,56 110,9 0,9 0,88

Perfil 5 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Campo graminoso parcialmente inundável sobre canga nodular

A 0-3 5,07 4,28 -0,79 1,9 17 10,6 0 0 0,48 9,2 0,11 0,59 9,31 1,2 81,4 8,4 0,14 60,0 22,4 0,54 733,6 1,6 0,16

Perfil 7 – Plintossolo Pétrico Concrecionário típico – Mata alta de transição sobre colúvio de canga

A 0-5 3,61 3 -0,61 1,8 30 7,5 0 0,02 2,7 24,8 0,13 2,83  24,93 0,5 95,4 9,9 0,30 33,0 22,3 1,45 493,7 1,8 0,06

Bwc 5-50 3,73 3,6 -0,13 1,7 14 2,5 0 0 1,54 12,2 0,05 1,59 12,25 0,4 96,9 5,1 0,11 48,6 22,6 0,59 196,3 1,2 0,28

Perfil 8 – organossolo Háplico sáprico típico – Campo Brejoso de Ciperáceas, Typhaceae e Xyris

Ho 0-20 4,52 3,64 -0,88 5,7 29 13 0 0,02 1,83 14,2 0,15 1,98 14,35 1 92,4  35,6 2,22 16,0 16,9 0,78 721,2 0,5 0,14

Perfil 9 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Campo rupestre aberto de canga ferruginosa

OA 0-5 4,89 3,39 -1,5 3,4 35 5,5 0,47 0,17 0,87 19,1 0,75 1,62 19,85 3,8 53,7 20,5 1,02 20,2 14,9 1014 372,5 2,7 0,36

Perfil 10 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico – Campo rupestre arbustivo de canga ferruginosa

A 0-5 4,4 3,2 -1,2 4,1 75 13,6   0,93 0,42 2,12 27,8 1,16 3,72 29,4 5,4 57 7,7 1,20 6,4 2 0,84 837,4 8,2 016

Perfil 11 – Gleissolo Melânico Tb Distrófico petroplíntico – Buritizal sobre solos orgânicos

OA 0-12 4,67 3,95 -0,72 113,6 53 8 0,19 0,18 1,64 17,5 0,54 2,18 18,04 3 75,2 18,44 1,50 12,3 12,1 7,54 375,8 2,1 3,27

AO 10-30 5,12 4,42 -0,7 208,7 33 14 0 0,04 0,87 14,3 0,18 1,05 14,48 1,2 82,9 11,34 0,50 22,7 6,3 4,16 73,8 0,9 8,49

Bicf 30-45 5,31 4,68 -0,63 192,6 24 25 0,02 0 0,39 8,7 0,19 0,58 8,89 2,1 67,2 4,76 0,30 15,9 8,6 6,38 112,8 1,2 13,27

BC 45-60 5,52 4,61 -0,91 82,6 21 13 0,03 0,02 0,29 9,9 0,16 0,45 10,06 1,6 64,4 4,06 0,50 8,1 10,7 3,22 152,3 0,4 4,13

Fonte: Ribeiro (2009).
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Os valores de ∆pH negativos mostram que, em geral, todos os solos 
coletados são eletronegativos (EMBRAPA, 2013). No entanto, os horizon-
tes subsuperficiais de alguns solos (P14 e P15) apresentaram caráter ácrico, 
evidenciando o saldo de cargas positivas ou nulas no solo, característica 
condizente com o estágio extremamente avançado de intemperismo destes 
solos e mineralogia oxídica. No caso do perfil 15, esta característica (Qua-
dro 3) leva à classificação do solo como Latossolo Vermelho Acriférrico 
petroplíntico, localizado em uma encosta florestada, com relevo suave.

Em todos os solos com carácter concrecionário dos platôs da For-
mação Carajás, a soma dos cátions básicos do complexo de troca (SB) é 
extremamente baixa, apresentando valor médio de 0,08 cmolc dm-3 no 
horizonte B (Quadro 3). Os valores nos horizontes superficiais são em 
média mais altos (0,40 cmolc dm-3), evidenciando a importância da ci-
clagem biogeoquímica na sustentabilidade destes ecossistemas. Contudo, 
mesmo nos horizontes superficiais, os valores de cátions trocáveis são ex-
tremamente baixos. Em alguns casos, os valores de Ca2+ e Mg2+ (Quadro 
3) foram abaixo do limite de detecção dos equipamentos. O acentuado 
distrofismo destes solos resulta em valores extremamente reduzidos de 
saturação de bases (V), com média de 2,60 e 0,68% nos horizontes super-
ficiais e subsuperficiais, respectivamente (Quadro 3).

Os valores de Al trocável seguem o mesmo padrão dos demais cá-
tions trocáveis, com valores superiores nos horizontes superficiais (média 
= 1,59 cmolc dm-3) e menores em profundidade (média = 0,94 cmolc 
dm-3). O pH mais baixo em superfície aumenta a solubilidade do Al3+, 
enquanto que em subsuperfície, a menor contribuição da acidez orgâni-
ca resulta em pH mais elevado, reduzindo a atividade deste elemento.  
A maioria dos horizontes apresentam valores de saturação por alumínio 
(m) acima de 50%, com valor médio de 83% e teores de Al3+ acima de  
0,5 cmolc dm-3, indicando o caráter álico (EMBRAPA, 2013). Os menores 
valores de m ocorreram em P14, chegando próximo de 0% no horizonte 
Bi (Quadro 3). A mineralogia gibbsítica-oxídica deste solo resulta em pH 
próximo a 5,20 reduzindo a atividade do alumínio e sua participação no 
complexo de troca, com valores de m menores que 18,3%.

Os dados químicos evidenciam a importância do enriquecimento 
em nutrientes promovido pela ação dos cupins nestes ambientes oligo-
tróficos (Quadro 3). Os valores de SB (média = 2,6 cmolc dm-3); CTC 
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efetiva (média = 33,5 cmolc dm-3) e P disponível (12,5 mg dm-3) observa-
dos nos cupinzeiros são maiores que os dos solos do entorno (0,67 cmolc 
dm-3; 17,25 cmolc dm-3; 3,25 mg dm-3, respectivamente). Estes resultados 
evidenciam a extrema importância da atividade dos térmitas na ciclagem 
e concentração de nutrientes para a manutenção destes ecossistemas, a 
exemplo do que foi descrito por Sarcinelli et al. (2009).

Os valores de CTC a pH 7 para os horizontes B variaram de 8,33 
a 10,22 cmolc dm-3 (Quadro 3), evidenciando a baixa atividade da fração 
argila, típica de solos oxídicos desenvolvidos de rochas ferríferas (CURI, 
1983; GUALBERTO; RESENDE; CURI, 1987; KÄMPF; RESENDE, 
1988; KÄMPF; CURI, 2000; COSTA, 2003; RESENDE et al., 2005; CAR-
VALHO FILHO, 2008; CORRÊA et al., 2016). Nos horizontes superfi-
ciais, estes valores foram superiores, variando de 8,65 a 37,04 cmolc dm-3, 
com média de 17,01 cmolc dm-3, indicando a participação substancial da 
matéria orgânica na geração de cargas negativas dependentes de pH.

Os resultados do perfil 4, localizado na entrada de uma caverna, 
evidenciam o efeito positivo da fauna nas características do solo; no caso, 
morcegos que habitam o interior da caverna. O teor médio de 16,2 mg dm-3  

de P disponível, quando comparado ao teor médio de 2,6 mg dm-3 de 
P disponível do perfil 3 (Quadro 3), situado na borda do mesmo capão 
florestal indica a importância do guando de morcego como fonte de 
P nestes ambientes. A análise do solo afetado pelo guando de morcego 
coletado na caverna apresentou valores extremantes altos de P disponí-
vel (237,5 mg.dm-3). 

Os Organossolos (perfis 8 e 12) e o Gleissolo Melânico (perfil 11) são 
ácidos com pH médio de 4,9, com elevado teor de matéria orgânica (média 
= 28,36 dag kg-1) e apresentaram valores expressivamente mais elevados 
de P disponível (média = 123 mg dm-3), quando comparados aos demais so-
los minerais formados a partir das rochas ferríferas (média = 22 mg dm-3).  
A maior riqueza química destes solos mais orgânicos indica a importância 
destes ambientes para a manutenção dos processos ecológicos.

As áreas brejosas e turfas regulam a vazão das principais drena-
gens, muitas delas subterrâneas, interligando os diversos lagos, e estes às 
drenagens que descem as serras. Servem como oásis para a fauna local; e 
esta, por sua vez, contribui para o enriquecimento nutricional dos solos 
devido à deposição de dejetos, como verificado para o solo de Buritizal 
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(perfil 11) que apresenta valores altos de P disponíveis (208 mg dm-3 no 
horizonte Bicf), atribuídos à atividade da fauna nos buritis, conforme 
evidenciado por fezes e rastros de animais, observados durante o traba-
lho de campo. A ocorrência peculiar destas turfeiras em meio ao vasto 
ambiente oligotrófico representa verdadeiros endemismos de solos no 
sentido usado por Schaefer et al. (2000) e confirmados por valores eleva-
dos de COT e fósforo disponível.

Estes solos constituem os principais reservatórios de carbono orgâ-
nico no contexto dos ambientes de canga, visto que seu posicionamento 
na paisagem propicia o acúmulo dos resíduos vegetais e animais produ-
zidos no entorno, em função da menor atividade microbiana resultante 
do ambiente anaeróbico.

5. CoNsIDeRAções FINAIs 

Em meio aos antiquíssimos terrenos arqueanos do embasamento 
Amazônico repousa uma bacia vulcano-sedimentar com uma sequên-
cia ferrífera de topo com grande extensão, com alinhamentos de serras 
no sentido NW/SE, e constituindo o amplo interflúvio Tocantins/Xingu, 
atravessada pelos rios Itacaiúnas e Paraoapebas. Recobrindo essas serras, 
encontramos espessa couraça de canga ferruginosa, revestida por um 
mosaico geoambiental único em toda a Amazônia: o Complexo Rupestre 
Ferruginoso (CRF), outrora denominado “savana metalófila”. 

O CRF constitui uma vegetação com fitofisionomia que variam des-
de arbóreas (Capões Altos, Baixos) até arbustivas e herbáceas (Campos 
Rupestres Abertos, Graminosos ou Brejosos). As variações florísticas e 
fisionômicas do complexo são governadas basicamente pela profundida-
de dos solos (que contribui para o aumento da capacidade de retenção 
hídrica), já que ocorre um extremo oligotrofismo em todos os ambientes.  
A única exceção ao oligotrofismo generalizado são as cavernas e cavida-
des, que abrigam verdadeiro hot-spot de nutrientes, notadamente aquele 
mais limitante em todo o complexo: Fósforo. 

Tais ambientes cavernosos formam um geoambiente próprio e pe-
culiar que, além de revelarem uma importância pela presença de fauna 
singular e endêmica, ainda (1) servem de abrigo temporário à fauna; 
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(2) concentram nutrientes (P, N, Ca, S, Mg, K, Zn, Cu) extremamen-
te depauperados nos platôs; (3) retornam tais nutrientes via ciclagem;  
(4) estruturam formações arbóreas em seu entorno imediato – entradas 
e saídas das cavidades; (5) são locais de destacada importância arqueoló-
gica por terem sido habitadas pelas primeiras sociedades Amazônicas de 
caçadores coletores.

O modelo de conservação da canga em Carajás, bem como em to-
dos os demais locais de ocorrência de canga no Brasil, não deve excluir 
ou negligenciar qualquer Geoambiente do complexo acima descrito. Por-
tanto, formações florestais sobre canga, amplamente distribuídas nos Pla-
tôs e em suas bordas devem ser devidamente mapeadas e incluídas em 
projetos de monitoramento físico ou biótico. Excluir qualquer geoam-
biente é, de fato, impedir a preservação integral do ecossistema de can-
ga, bem como permitir a extinção de habitats importantes para diversas 
espécies de fauna e flora. 

Os ambientes de canga ferruginosa, derivados das formações fer-
ríferas bandadas, encontram-se seriamente ameaçados pela atividade de 
mineração. A cada ano, há um decréscimo de área ocupada por esse siste-
ma único, frágil e extremamente localizado. Por isso, são recomendadas 
pesquisas que possam: 

1)  Conhecer melhor a distribuição dos geoambientes por toda a re-
gião (dentro e fora da Flona).

2)  Identificar e classificar espécies exclusivas de cada geoambiente.
3)  Compreender a ecologia da paisagem (continuo geoambiental) com 

fluxos de energia e nutrientes entre os diferentes geoambientes.
4)  Desenvolver estudos botânicos anatômicos e ecofisiológicos que ob-

jetivem melhor compreender e caracterizar as adaptações evoluti-
vas presentes nas espécies da flora local, que possibilitam a sobrevi-
vência destas espécies em situações extremas de estresse hídrico e 
nutricional.

5)  Identificar o papel das cavernas e cavidades na evolução da paisa-
gem da canga.

6)  Desenvolver pesquisas que explorem a abrangência da influência 
dos nutrientes estocados no guano das cavernas na vegetação cir-
cunvizinha, e como são retrabalhados e redistribuídos no sistema 
raízes – dossel – serapilheira.
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7) Estabelecer a importância ecológica dos Capões de Platô no am-
biente de canga e seus serviços ecossistêmicos prestados.
Os térmitas (cupins) são espécies-chave no ecossistema de canga e 

concentram nutrientes essenciais para a estruturação das comunidades, 
especialmente nos Campos Rupestres Abertos ou Graminosos.

Estudos da dinâmica físico-hídrica da canga em Carajás indicam 
que representam ambientes com extremos de temperatura e umidade 
sem equivalentes em todos os solos estudados até hoje.

Salienta-se que, tanto para fins de políticas públicas voltadas à 
conservação e restauração da canga, como para estudos ecológicos, não 
existem estágios sucessionais no ecossistema de canga. Ao contrário, o 
que observamos são geoambientes cujas características físicas e bióticas 
representam um clímax edáfico, sem evidências de uma sequência suces-
sional de comunidades iniciais-intermediárias-tardias, com progressiva 
apropriação dos recursos.
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1. CoNTeXTuALIZAção

O Projeto Estratégia de Conservação da Savana Metalófila da Flo-
resta Nacional de Carajás, ou Projeto Cenários, nasceu da necessidade 
de conservação dos ambientes singulares associados às formações ferru-
ginosas, onde ocorre a mineração em larga escala, já com o desafio de 
integrar-se em um planejamento regional de conservação, descrito no 
último capítulo desse livro1. A demanda pela conservação de tais geoam-
bientes deriva do crescente conhecimento sobre a riqueza ambiental das 
formações ferruginosas: além do potencial minerário, elas abrigam imen-
so patrimônio biológico, histórico, espeleológico, arqueológico e hídrico 
(CARMO; KAMINO, 2015a). Em paralelo, os acordos internacionais e a 
mudança na legislação ambiental do país trouxeram com maior clareza a 
obrigação de prevenir a perda de biodiversidade em geral e especialmen-
te nas unidades de conservação (UC’s). 

1 Detalhes em Vieira et al., 2018, neste volume.
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Existe um conflito crônico entre conservação da biodiversidade e 
mineração (MARTINS, 2015), que se agudiza em Carajás, em que rique-
za mineral é elevadíssima, com proporcional dimensão ambiental, eco-
nômica, política e social2. Trata-se da maior jazida de minério de ferro 
de alto teor do planeta – cerca de 18 bilhões de toneladas (LINDENMA-
YER; LAUX; TEIXEIRA, 2001), o que torna o avanço da mineração pra-
ticamente inevitável. Esse minério ocorre em formações geológicas espe-
cíficas, tão singulares que levam à existência de comunidades animais e 
vegetais especializadas, com alta diversidade e alto grau de endemismo, 
seja sobre as cangas (JACOBI et al., 2007; MOTA et al., 2015), seja nas 
cavidades naturais subterrâneas (PILÓ; AULER, 2009). Do ponto de vis-
ta hídrico, as formações ferríferas apresentam alto potencial aquífero e 
sua remoção tem consequências severas na regularidade e qualidade do 
aporte de água à região onde se inserem3. 

Em Carajás, os geoambientes associados às formações ferríferas en-
contravam-se integralmente inseridos em Zona de Mineração no Plano 
de Manejo de 2004 (IBAMA, 2004), vigente até 2016; estavam vulne-
ráveis, sujeitos a análises e decisões em cada processo do licenciamen-
to ambiental. Tal vulnerabilidade ficou mais uma vez explícita no início 
do processo de licenciamento da primeira lavra da Serra Sul de Cara-
jás, em 2013, até então uma região bastante prístina da UC. A expan-
são do empreendimento para a Serra Sul deu materialidade à dimensão  
do planejamento minerário, com expectativa, à época, de exploração de 
100% da área conhecida como S11D até 2050 (Figura 1). 

2 Detalhes em Martins; Carvalho; Ribeiro, 2018, neste volume.
3 Detalhes em Schaefer et al., 2018, neste volume.
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Figura 1 – Floresta Nacional de Carajás.
Legenda: As áreas em vermelho neste mapa correspondem ao cenário de exploração 
projetado pela Vale S.A. para 2020 (acima) e 2050 (abaixo), na época em que o projeto 

começou. Constam ainda os nomes dos corpos de minério de ferro aos quais as formações 
ferríferas estão associadas, já consagrados e amplamente utilizados.

Fonte: Madeira et al. (2015).
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2. A NeCessIDADe De PLANeJAMeNTo INTeGRADo

Devido à magnitude do conflito, estabelecido a partir de expres-
sivos interesses econômicos e socioambientais, é fundamental que as 
decisões busquem lidar com essas múltiplas dimensões; portanto, de-
vem estar pautadas em conhecimento multidisciplinar e articulado.  
No entanto, os estudos publicados sobre geoambientes ferruginosos 
ainda se concentram na temática geológica e são, em sua maioria, mui-
to recentes (CARMO; KAMINO, 2015b). Os numerosos estudos socioe-
conômicos sobre Carajás, que descrevem inclusive conflitos longevos, 
fazem uma relação muito tênue com os serviços ecossistêmicos e os 
geoambientes ferruginosos. 

O perfil das publicações sobre biodiversidade de Carajás tem mu-
dado, como o número especial sobre a Flora da Serra de Carajás na re-
vista Rodriguésia (VIANA et al., 2016), mas a maioria dos estudos mais 
específicos ainda é realizada dentro no âmbito do licenciamento ambien-
tal e geralmente não são publicados e disponibilizados à sociedade. 

Desde o começo da mineração na região, a demanda por estudos e 
a construção de soluções e negociações tem se dado no âmbito do licen-
ciamento ambiental. É preciso ir além e avançar mais nas análises inte-
gradas para a compreensão dos efeitos sinérgicos dos empreendimentos 
e estabelecimento das medidas de mitigação em escala regional. 

Com a inserção integral das cangas em zona de mineração, até 
2016, as decisões no âmbito do licenciamento eram baseadas quase exclu-
sivamente nas avaliações sobre as áreas de influência direta de cada em-
preendimento sob análise, apesar das exigências de estudos integrados 
por parte do IBAMA. Reproduzia-se o problema geral e bastante conhe-
cido de fragmentação dos estudos e análises no licenciamento ambiental 
(TRAJANO, 2010). A análise integrada dos impactos da mineração em 
Carajás (como em todo processo de licenciamento) é prejudicada pela 
concentração dos estudos nas áreas entendidas como de influência direta 
ou indireta de cada empreendimento. Os licenciamentos ambientais são 
individuais e predominantemente dissociados uns dos outros, tanto no 
espaço quanto no tempo. 
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Em 2008, na renovação da Licença de Operação nº 267/2002, 
uma das condições específicas previstas pode ser considerada um estí-
mulo ao planejamento integrado: o IBAMA exigiu a realização de es-
tudos que apontassem as áreas de Canga a serem preservadas no que 
veio a ser chamado, posteriormente, de “Projeto Área Mínima de Can-
ga”, executado por Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda 
(2009). A Vale S.A. deveria apresentar estudos ecológicos da canga que 
subsidiassem a determinação de tamanhos mínimos e representativos 
de fragmentos ecologicamente viáveis para a conservação e manuten-
ção dos seus processos ecológicos e evolutivos, contemplando todas as 
fisionomias de savana metalófila (IBAMA, 2008). 

Contudo, o estudo acabou enfatizando a similaridade entre áreas de 
vegetação aberta (genericamente chamadas de savanas metalófilas) com 
e sem potencial minerário, sem apresentar efetivamente uma proposta 
de conservação dos geoambientes situados sobre as jazidas. O principal 
argumento para a não apresentação de uma proposta de conservação foi 
a da assimetria na distribuição espacial dos estudos, fossem eles relativos 
à biodiversidade, ao patrimônio espeleológico ou mesmo à prospecção 
mineral. No entanto, o argumento da falta ou fortes vieses nos conheci-
mentos sobre a região não conteve o avanço da mineração. 

Em 2012, ao autorizar o início do licenciamento da mineração no 
corpo S11D, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) estipulou, como condição para a instalação do empreendimen-
to, o desenvolvimento de uma “Estratégia para Conservação da Savana 
Metalófila da Floresta Nacional de Carajás”, que deu nome ao presente 
projeto, rebatizado como “Projeto Cenários”, e ficou sob a responsabili-
dade da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiver-
sidade (DIBIO/ICMBio), contando com recursos da Vale S.A. O projeto 
trabalhou com o entendimento de que, se existem informações suficientes 
para avançar na mineração, é desejável reorganizá-las de forma a subsidiar, 
também, uma estratégia de conservação consistente e longeva. O projeto 
acordado entre o ICMBio e a Vale S.A. foi viabilizado por uma parceria 
tripartite, por meio da qual esta última transferiu recursos para a Fun-
dação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) que, por sua vez, se  
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responsabilizou pela gestão administrativa e financeira do estudo, forne-
cendo os insumos aos trabalhos técnicos coordenados pelo ICMBio.

O objetivo geral do Projeto Cenários foi o de construir cenários de 
conservação e mineração, visando a minimizar a perda de biodiversidade 
nas savanas metalófilas de Carajás, de modo a subsidiar a tomada de de-
cisão nas estratégias de conservação. 

3. ABoRDAGeM e MÉToDos

As etapas previstas de realização do projeto, redigidas na forma de 
objetivos específicos, abrangeram a: (i) elaboração de modelagem ecoló-
gica, abordando o diagnóstico da biodiversidade e construção de cená-
rios de uso e conservação da biodiversidade e patrimônio espeleológico 
na Floresta Nacional de Carajás e entorno, (ii) identificação de áreas de 
savana metalófila representativas do ecossistema de forma a garantir ha-
bitats conservados e livres de atividades ligadas à mineração, (iii) conso-
lidação e aprovação de análises em fóruns ampliados e (iv) elaboração de 
diretrizes para o Plano de Ação de Longo Prazo do Mosaico Carajás a 
partir dos resultados. 

Foram incorporados implicitamente no projeto princípios e proce-
dimentos do manejo adaptativo – conforme explicam Salafsky, Margoluis 
e Redford (2001) –, quais sejam:

1.  o uso da melhor informação disponível;
2.  a definição conjunta de objetivos, no caso, a construção de cenários 

de conservação em coexistência com a mineração, sem o compro-
metimento dos alvos de conservação e com viabilidade econômica;

3.  a construção coletiva de modelos conceituais, visando ao compar-
tilhamento de conhecimentos e entendimentos, o que fortalece a 
sustentação para os resultados derivados das análises dos dados e 
modelagens;

4.  a boa gestão de dados e informações objetivando a reanálise cícli-
ca dos resultados e decisões com base em novos conhecimentos e 
contextos;
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3.1 Processo Analítico e Decisório

O Projeto Cenários seguiu a lógica do planejamento sistemático para 
conservação4. O projeto teve início em outubro de 2013, com a formação 
da equipe, que contou com especialistas do ICMBio, e externos ao insti-
tuto, com expertise nas áreas temáticas de flora, fauna, cavidades naturais 
subterrâneas, gestão de banco de dados e modelagem ecológica para prio-
rização de áreas para conservação dentro do planejamento territorial.

Para priorização de áreas de conservação ou de mineração, foi es-
colhido o Zonation (LEHTOMÄKI; MOILANEN, 2013), um software de 
suporte à tomada de decisão disponibilizado pelo Centro Finlandês de 
Excelência em Biologia de Metapopulações5. O software permite priorizar 
áreas para conservação a partir da distribuição dos alvos de conservação e 
custos associados à conservação, em uma dada paisagem sob estudo. 

Diante de regras definidas “pelo usuário” (que, no caso do Projeto 
Cenários, foram os participantes das oficinas abordadas adiante), o Zona-
tion gera um ordenamento das unidades de planejamento na paisagem 
escolhida. Isso é feito por um processo iterativo de remoção simulada 
das unidades de planejamento, iniciando com aquelas entendidas pelo 
algoritmo gerado no software como as menos importantes e/ou com maior 
custo para conservação em função das informações aportadas. Na remo-
ção de tais unidades, pondera-se a importância para conservação, consi-
derando a priorização dos alvos de conservação e o custo de oportunida-
de (representado, no caso, pela quantidade de minério). Assim, com base 
no “melhor conhecimento disponível” pode-se escolher a menor perda 
de valor para a conservação, que busca garantir a representatividade da 
distribuição dos alvos de acordo com os pesos conferidos a seus atributos.

No caso do Projeto Cenários, as unidades de planejamento foram 
definidas em células (ou pixels) de 500 por 500 metros, compondo uma 
malha sobre os corpos ferruginosos. A dimensão da unidade de planeja-
mento leva em consideração as características e a qualidade dos dados, 
buscando minimizar a produção de artefatos. 

O Zonation utiliza rasters cujas células contêm valores representa-
tivos da ocorrência de cada alvo e admitem a definição dos pesos impu-

4 Detalhes em Loyola et al. 2018, neste volume.
5 Consultar: <http://www.metsa.fi/web/en/zonation>.
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tados aos seus atributos. Para a priorização espacial no Zonation, foram 
utilizados três conjuntos de dados. O primeiro deles, o raster de custo, faz 
referência ao custo para conservação (ou custo de oportunidade da mi-
neração), ou seja, quantas toneladas de minério deixariam de ser produ-
zidas caso determinada unidade de planejamento fosse designada para 
conservação. Isso permite que o programa busque remover da área de 
conservação as células com mais alto valor para mineração, priorizan-
do para conservação áreas com menor tonelagem. O segundo conjunto 
de dados reúne os rasters de alvos de conservação, no caso, fauna, flora, 
geoambientes e dados espeleológicos. Os rasters construídos apresentam 
os dados de ocorrência dos alvos e os pesos atribuídos pelos participantes 
das oficinas a cada um de seus atributos. Esse arranjo permite que o pro-
grama evite a “remoção” de células com alto valor para a conservação em 
áreas de alto custo, caso sejam realmente importantes; ou seja, uma área 
pode ser indicada para conservação mesmo que sobre alta tonelagem  
de minério, desde que se mostre com alta importância de acordo com 
o valor atribuído para conservação. O terceiro conjunto de dados, de-
nominado genericamente de “máscara”, é uma forma de disciplinar a 
remoção das células com a definição de áreas definidas a priori para a 
mineração (por exemplo, áreas com autorização de supressão vegetal) 
– que serão removidas primeiro –, e para a conservação (por exemplo, 
áreas com impedimento legal para minerar) – que serão removidas por 
último. Trata-se apenas de uma informação fornecida ao software, de que 
uma dada célula deve fazer parte do primeiro conjunto de células a ser 
removido (prioridade para mineração) ou do último (prioridade para 
conservação), independentemente do seu valor para conservação.

3.2 Área do Projeto

A área de análise do projeto abrangeu as serras de Carajás onde 
ocorrem as cangas: Serras Norte, Sul, Tarzan (situadas no interior da 
UC) e Bocaina (situada fora à época; porém, próxima ao limite da UC).  
A escolha de analisar a Serra da Bocaina relacionou-se à condicionan-
te do licenciamento – concretizada em 2017, de ali se criar uma UC, 
além de suas terras pertencerem, em parte, à Vale S.A., que também 
possui direitos minerários no seu subsolo. As Serras Norte e Sul apre-
sentam subdivisões (chamadas de corpos) cujos nomes já fazem parte do  
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vocabulário corrente de pessoas e instituições envolvidas na região, e que 
correspondem à compartimentação geomorfológica bem como ao interesse 
minerário (nomes advindos de classificações relacionadas ao planejamen-
to da exploração). Serra Norte é subdividida nos corpos N1, N2, N3, N4, 
N5, N6, N7 e N8 e Serra Sul em S11-A, S11-B, S11-C e S11-D (Figura 1).  
É importante enfatizar que neste estudo não foi possível modelar a 
perda pregressa de biodiversidade, ou seja, a biodiversidade que esteve 
presente nas áreas já mineradas.  

3.3 Dados Analisados

Os diversos estudos realizados na região foram analisados; e as infor-
mações biológicas, ecológicas e ambientais de interesse, tabuladas e espacia-
lizadas. As principais fontes de informação estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Estudos realizados na região da Floresta Nacional de Carajás, os quais 
serviram de base de dados para o Projeto Cenários

Título Autoria

EIA RIMA da Mineração Serra do Sossego S.A. Brandt, 2000

Projeto 118 – Lavra e Beneficiamento de Minério Oxidado de 
Cobre Brandt, 2002

Projeto Igarapé Bahia fase IV Brandt, 2003

Diagnóstico do “Estado da Arte” do Conhecimento sobre a Fauna 
da Região da Serra de Carajás

Museu Paraense Emílio 
Goeldi, 2005

Projeto 100 Mtpa ERM-Golder, 2005

Projeto LT – Estrada Serra Sul Amplo Engenharia e 
Projetos, 2009

EIA RIMA do Projeto Ferro Serra Norte – Mina N4 E N5: Estudo 
Global das Ampliações

Amplo Engenharia e 
Projetos, 2010

EIA RIMA do Ramal Ferroviário Sudoeste do Pará TerraPlan, 2011

BD_FLORA – CARAJAS e BD_FAUNA – CARAJAS (Arquivos 
digitais, contendo levantamentos florísticos e faunísticos 
disponibilizados pela Vale S.A).

Diversos

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2017).

Apresentado em 2005, o estudo Estado da Arte, conduzido pela 
equipe de Zoologia do Museu Emílio Goeldi, trouxe uma análise geral do 
esforço amostral da fauna e uma análise de consistência das informações. 
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Para elaboração do livro Fauna de Carajás (MARTINS et al., 2012), foi 
realizado trabalho similar com dados acumulados até então, com aná-
lise de consistência das informações sobre fauna. Os dados sobre flora, 
reunidos em grande parte no arquivo “BD_Flora Carajás”, ainda não 
haviam passado pelo mesmo processo de curadoria a que foi submetida 
a fauna, trabalho realizado durante este projeto. Até o momento, vários 
táxons indefinidos na tabela original foram descritos ou identificados até 
espécie, inclusive com novidades para a ciência. Também foram utiliza-
dos os dados sobre cavidades naturais subterrâneas, por serem objeto de 
legislação específica de proteção (BRASIL, 2008) e abrigarem elevada 
riqueza de espécies especializadas e de distribuição restrita, os troglóbios, 
e os dados sobre geossistemas, ou fitofisionomias. 

Na maioria dos estudos, o esforço amostral não foi reportado de 
forma adequada, de modo que não foi possível fazer extrapolações sobre 
padrões de riqueza e distribuição da diversidade de uma localidade para 
outra. Além disso, optou-se pela não elaboração de modelos de distribui-
ção potencial para as espécies associadas aos geossistemas, uma forma 
corrente de lidar com a insuficiência de dados, porque as variações mi-
croclimáticas ao longo dos corpos de canga nesta escala escapam à sen-
sibilidade dos modelos climáticos disponíveis (CARMO, 2014; GIBSON; 
YATES; DILLON, 2010). 

Os alvos de conservação escolhidos para as análises abrangeram os 
geoambientes, as cavernas, a flora e a fauna. Detalhamentos sobre análi-
ses feitas sobre os alvos de conservação são encontrados em outros capí-
tulos deste livro6. 

De acordo com o estudo Área Mínima de Canga, os geoambientes7 
resultam da combinação de fatores geomorfológicos, climáticos e hidro-
lógicos, constituindo-se no potencial ecológico ambiental. Conforme da-
dos da Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda. (2009), os 
geoambientes podem ser definidos, ainda, como o tipo de exploração 
biológica do espaço, refletindo a relação entre a cobertura vegetal e o 

6 Detalhes em Luz e Ferraz, 2018; Piló et al., 2018 e Viana e Jorge 2018, neste volume.
7 No Projeto Cenários, foram utilizados sete dos geoambientes que ocorrem em Carajás: 
ambiente antropizado, buritizal, campo brejoso, campo graminoso, campo rupestre, ca-
pão de mata e lagos. Para maiores detalhes sobre os geoambientes de Carajás, vide capí-
tulo 6 (CAMPOS et al., 2018).
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suporte oferecido pelas condições do meio físico-natural no desenvolvi-
mento do potencial ecológico. Assim, foram utilizados os geoambientes 
mapeados pelo Projeto Área Mínima de Canga, que constituem o único 
alvo homogeneamente mapeado para toda a região do projeto. Como 
representam conjuntos de associações de plantas e animais, relacionados 
a certas condições de habitat, pode-se supor que a conservação de amos-
tras significativas dos vários geoambientes implica em boas possibilidades 
de se conservar a diversidade de espécies e processos evolutivos, mes-
mo quando ainda não conhecida nos locais de interesse. Tem-se, assim, 
a aplicação do conceito de substitutivos de biodiversidade (surrogates of 
 biodiversity) (MARGULES; PRESSEY, 2000). Os demais alvos (fauna, flora 
e cavidades naturais subterrâneas) permitiram maior refinamento na rela-
ção entre substitutivos e a distribuição efetiva das espécies (GRANTHAM 
et al., 2010). As cavidades naturais subterrâneas também constituem  
surrogates de biodiversidade, uma vez que as várias tipologias implicam 
em diferentes biotas associadas, mas seu inventário ainda é bastante assi-
métrico nas Serras de Carajás.

3.4 Definição dos Alvos e dos Pesos para Modelagem – Dinâmicas 
em oficina 

Para que houvesse uma compreensão compartilhada sobre o pro-
cesso de construção dos modelos/cenários, foi fundamental a contribui-
ção dos envolvidos e o consenso sobre os resultados alcançados nas mo-
delagens. Os modelos são uma forma de representar a realidade e, no 
caso do Projeto Cenários, de sistematizar decisões múltiplas e buscar o 
consenso e gerir, da melhor maneira possível, a objetividade dos dados 
existentes com a subjetividade proveniente do processo coletivo de cons-
trução, em que se conta com a ponderação de pesos e valores. Ao contar 
com um grupo numeroso de pessoas com expertise no tema, foi promovi-
do um modo de construção adaptativo, cuidando dos meios e métodos 
para considerar e analisar as informações, argumentos e propostas dos 
vários participantes (HOLNESS; BIGGS, 2011).
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Figura 2 – Momento da Oficina de Escolha de Critérios para Priorização  
de Áreas para Conservação da Savana Metalófila de Carajás

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2017).

Primeira oficina
Quando já se contava com uma quantidade de informações sufi-

cientes para gerar modelos de priorização de áreas para a conservação ou 
para a exploração mineral foi realizada a primeira oficina (Figura 2), in-
titulada “Oficina de Escolha de Critérios para Priorização de Áreas para 
Conservação da Savana Metalófila de Carajás”, em outubro de 2014. Dela 
participaram a equipe envolvida diretamente no Projeto Cenários, re-
presentantes e consultores da Vale S.A., analistas ambientais da Floresta 
Nacional de Carajás, consultoras da empresa responsável pela elaboração 
do plano de manejo e representantes da diretoria de licenciamento do 
IBAMA. Nessa ocasião, por meio de grupos de trabalho e construções em 
plenária, foram alcançados entendimentos sobre os alvos de conservação 
a serem utilizados. 

Após a abertura pelos dirigentes da Vale S.A. e do ICMBio pre-
sentes, enfatizando o propósito comum do evento e do projeto, foram 
apresentadas palestras por pesquisadores envolvidos em levantamento 
e análise de dados e informações de Carajás. Além das análises relativas 
à flora, fauna, a geoambientes e ao patrimônio espeleológico, houve ex-
ploração dos dados sobre os recursos minerais associados aos platôs de 
canga, informação fundamental para se contar com um indicativo (proxy) 
para os custos de conservação. 
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A primeira oficina propiciou um exercício coletivo de discussão so-
bre os alvos e os custos de conservação interessantes de serem elencados, 
considerando a disponibilidade e a importância de dados, bem como a 
identificação dos principais indicadores aplicáveis na caracterização des-
tes alvos. Assim, os alvos já delineados antes da primeira oficina – geoam-
bientes, flora, fauna, e cavidades naturais subterrâneas – foram adiciona-
dos, e, como custo, a quantidade estimada dos recursos minerais. 

Segunda oficina
A segunda oficina do Projeto Cenários, intitulada “Oficina de Pro-

dução de Cenários de Priorização de Áreas para a Conservação”, foi rea-
lizada em março de 2015. Para nivelamento dos participantes, foi feita 
uma explanação didática sobre o software Zonation, especialmente sobre 
o papel dos pesos entre os alvos, e sobre o uso das regras de remoção.  
A apresentação foi feita pelo professor Rafael Loyola, profissional com 
ampla experiência no software e no seu uso em diferentes contextos 
e públicos participantes. Em relação à definição de pesos, seguiu-se a 
orientação de que primeiramente se pensasse a ponderação de pesos en-
tre os conjuntos de alvos; e, em seguida, houvesse a ponderação relativa 
dentro de cada grupo8. Esta posição relativa foi definida pelos grupos 
formados com os participantes e, em seguida, discutida em plenária.  
Os valores finais, respeitando-se os rankings e valores relativos, foram dis-
tribuídos pela equipe a cargo da modelagem, sobretudo por se tratar de 
uma decisão mais técnica, com especificidades matemáticas. 

3.5 os Cenários elaborados

As discussões mantidas na segunda oficina resultaram em várias si-
mulações e na geração de sete cenários de priorização espacial pelo Zona-
tion (Tabela 2). Um deles, o sétimo cenário gerado, foi consensualmente 
considerado o mais adequado – sendo tratado como o “cenário ideal”, no 
quarto capítulo deste livro, por Loyola et al. (2018). 

8 Detalhes no capítulo 9: Loyola et al., 2018.
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O primeiro e o segundo cenários foram exploratórios (os mapas e 
gráficos para todos os cenários gerados encontram-se nas Figuras 3 e 4, 
respectivamente): destinaram-se a verificar qual a melhor forma de in-
serção do custo do ponto de vista matemático – se como valores positivos 
ou negativos. Optou-se pela inclusão do custo como alvo de peso nega-
tivo, por facilitar a análise dos trade-offs entre conservação e mineração, 
e também porque assim o programa evita a escolha de células com alto 
valor para mineração. Os dois modelos foram rodados no primeiro dia; 
então, a partir deles, em plenária, os participantes decidiram quais ou-
tros modelos deveriam ser elaborados para discussão ao longo da oficina. 

O terceiro cenário foi proposto a partir da expectativa de privi-
legiar a destinação de áreas de mineração nos corpos minerários mais 
próximos à atual usina de beneficiamento. Para isso, propôs-se verificar 
o efeito de destinar a priori as Serras de Tarzan e da Bocaina para con-
servação (Tabela 2). Embora essa simulação tenha sido interessante para 
buscar conciliar os interesses minerários com os conservacionistas, uma 
vez que seria possível exploração elevada sem colapso dos alvos, muitas 
áreas na Serra Norte incluídas nos planos de curto prazo de mineração 
da Vale acabaram sendo priorizadas para conservação, muito em função 
da distribuição conhecida dos alvos, o que inviabilizou o cenário do pon-
to de vista econômico. O resultado se deve em parte à menor tonelagem 
de minério nas áreas ainda não lavradas em Serra Norte, comparadas à 
Serra Sul, que, no entanto, se mostra estratégica para a mineração em ra-
zão da capacidade instalada, o que reduz os custos logísticos e compensa 
a menor quantidade de minério. 

Para o quarto cenário, a região da Serra da Bocaina foi retirada do 
modelo porque não era ainda uma unidade de conservação. Os resulta-
dos desse cenário não foram considerados satisfatórios, pois a área ne-
cessária para manter uma distribuição aceitável dos alvos de conservação 
(sem perda de alvos) implicaria em uma restrição significativa à explora-
ção mineral, ou alternativamente, a área necessária para o aproveitamen-
to desejado das jazidas acarretaria em perda de alvos.

No quinto cenário, foi conferida prioridade na remoção (ou seja, 
sua destinação à mineração) das células que incluíam áreas estratégicas 
para a Vale (áreas com supressão vegetal autorizada ou de interesse para 
a mineração no curto prazo), novamente incluindo-se a Bocaina. Neste 
cenário, a exploração mineral nos níveis designados de modo padrão 
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(40% para comparação) associou-se a uma perda inaceitável da distribui-
ção dos alvos. 

Tabela 2 – Principais características dos cenários gerados com o Zonation durante a 
segunda oficina

Cenário Parâmetros Bocaina 
incluída? Máscaras de remoção*

1 Exploratório, todos os 
corpos, incluindo Bocaina Sim

1) obrigatória para mineração;  
2) indefinida (passível de ser priorizada 

para conservação ou liberada para 
mineração); 3) obrigatória para 

conservação

2 Exploratório todos os 
corpos, incluindo Bocaina Sim

3 Serras de Tarzan e 
Bocaina (sem custo) Sim

4 Serra de Tarzan  
(sem custo) Não

5 Todos os corpos Sim
1) obrigatória para mineração; 2) áreas 
prioritárias para a Vale em N1, N3 e N5;  

3) indefinida;  
4) obrigatória para conservação6 Todos os corpos Não

7 Todos os corpos Não

1) obrigatória para mineração;  
2) áreas prioritárias para a Vale em N1, 

N3 e N5; 3) indefinida; 4) obrigatória  
para conservação, abrangendo porções 

de N1 (cava menor e depósitos) e os 
corpos N2, N6 e N8

* Máscaras de remoção: constituem as regras de retirada de áreas das análises, por exemplo, 
áreas já sabidamente comprometidas com projetos minerários ou áreas que devem ser obri-
gatoriamente destinadas à conservação, como determinadas cavernas de máxima relevância.
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Forma de apresentação dos resultados
Nos dois primeiros cenários, os pontos de inflexão da curva de perda de alvos e da curva de uso 
do minério se davam com a remoção de 40% das unidades de planejamento, ou seja, o “uso” de 
40% da paisagem correspondia à exploração de 65% dos recursos minerais sem comprometer 
a viabilidade dos alvos de conservação. Acima de 40% de uso das unidades de planejamento, 
observava-se perda de alvos de biodiversidade. Com o intuito de comparar os cenários gerados 
e facilitar a discussão em plenária, optou-se por apresentar os resultados dos demais cenários 
sempre com esta proporção 40% de uso da paisagem. Tratou-se de uma escolha metodológica 
com fins pedagógicos, mas nada impede que, uma vez tendo cenários preferenciais, se façam 
análises envolvendo diferentes níveis de corte no modelo. 
Os resultados para cada modelo foram apresentados como um mapa, com as células 
“removidas” ou mantidas sob exploração de 40%, acompanhado de um gráfico com a 
representação do “consumo de minério” em relação à perda de alvos, de cada grupo. Este 
gráfico permite analisar a probabilidade de colapso dos alvos conforme o nível de exploração.
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Figura 3 – mapas mostrando os sete cenários alcançados pelo projeto
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2017).
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Figura 4 – Perda média (azul) e perda mínima  
(vermelho) dos alvos de conservação em função da perda de  

área, segundo cada um dos sete cenários gerados
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2017).
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No sexto cenário, com as mesmas regras de remoção do quinto, 
mas com a exclusão da Serra da Bocaina, os resultados foram ainda pio-
res para a conservação dos alvos, tendo como referência o uso de 40% da 
paisagem. Para manter os alvos, proporção muito menor da paisagem 
deveria ser destinada à mineração, neste modelo.

No sétimo cenário foram mantidos os conjuntos de dados referen-
tes aos custos e aos alvos de conservação. Todavia, a pedido da equipe 
da Vale, foi atribuída prioridade de conservação aos corpos N2, N6, N8 
e Tarzan, que seriam de menor interesse minerário. Já as áreas desti-
nadas à cava menor e ao depósito de pilhas estéreis no corpo N1 foram 
destinadas para a conservação. O sétimo cenário apresentou uma rela-
ção entre mineração e conservação em que, na perda de 55% da área, 
todos os alvos de conservação manteriam a distribuição acima dos 30% 
das ocorrências (de cada alvo); tem-se, ainda, que o ponto de inflexão 
da curva de quantidade de minério explorado ocorre quando da re-
moção de 40% da área, mas com aproveitamento de 65% da massa de 
minério, ou seja, um cenário que parece interessante tanto para con-
servação como para mineração, ao menos com os dados atuais, e sem 
contabilizar alvos como recursos hídricos e outros serviços ambientais. 
O cenário atendia à expectativa exposta pela Vale S.A. na reunião, para 
mineração em curto prazo, permitindo a mineração parcial nos corpos 
N1, N3, N4 e N5, assim como garantia corpos totalmente protegidos na 
Serra Norte (N2, N6 e N8).

O sétimo cenário garantiria a conservação do corpo Tarzan e, na 
Serra Sul, de fragmentos menores isolados e de uma importante área 
localizada entre os blocos C e D, exatamente onde se localizam as lagoas 
do Amendoim e do Violão, atualmente protegidas por uma faixa de 500 
metros a partir das margens. Este desenho não impediria a continuidade 
de estudos para desenvolvimento de projetos de mineração nos blocos  
A, B e C. O sétimo cenário levaria a porções protegidas em todos os 
corpos, mesmo naqueles onde a mineração é priorizada. Isto se deve ao 
fato de tais corpos possuírem alvos de conservação insubstituíveis, espe-
cialmente cavernas de máxima relevância e espécies de fauna e flora de 
ocorrência muito restrita. 

Para se chegar ao cenário de consenso, foi fundamental a constru-
ção de um ambiente de confiança em que cada parte envolvida na ne-
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gociação expôs os seus limites. Para o ICMBio, por exemplo, o cenário 
deveria considerar apenas o território da Floresta Nacional de Carajás, 
ou seja, não incluir a Bocaina, porque a questão central era não haver 
perda de biodiversidade na unidade de conservação. Já para a Vale S.A. 
era crucial não comprometer atividades no curto/médio prazo, e foi  
fundamental a declaração dessa expectativa para que pudesse ser incor-
porada no modelo. 

4. ReCoMeNDAções DeRIVADAs DA MoDeLAGeM

A organização da informação e a modelagem levaram a uma maior 
clareza sobre as áreas imprescindíveis, com base no conhecimento atual, 
para manter uma distribuição dos alvos que não comprometa a sua via-
bilidade. Além de subsidiar a definição de zonas de conservação, esta 
informação constitui-se em um subsídio arrojado para o licenciamento 
de novas cavas, uma vez que os alvos contidos em sua área de influência 
direta poderão ser analisados em uma perspectiva regional.

Apesar da instituição de zonas de conservação (vide a seguir), algu-
mas espécies de flora e fauna endêmicas da Floresta Nacional de Carajás 
ficaram com grande parte de (ou toda) sua distribuição conhecida na zona 
de mineração – estas espécies precisam continuar a ser investigadas, para 
atualizar e tornar mais robusta a análise de risco, e para eventualmente 
indicar medidas mitigadoras dos danos potencialmente infligidos pela 
atividade minerária, ampliando e criando instrumentos específicos para 
proteger a biodiversidade mesmo na zona de mineração. A partir do conhe-
cimento reunido no âmbito do projeto Cenários, foi elaborado o Plano de 
Pesquisa em Geossistemas Ferruginosos da Floresta Nacional de Carajás  
(ICMBIO, 2016a), em que foram reunidas as demandas associadas aos 
temas prioritários para investigação científica e estudos a serem deman-
dados no licenciamento, visando a tornar progressivamente mais robusto 
o planejamento para a conservação da área. 

O Projeto Cenários permitiu, ainda, a formação de um banco de 
dados comum, georreferenciado, a partir dos diversos estudos realizados 
ao longo dos anos. Dessa forma, as unidades de conservação do mosaico 
Carajás podem utilizar as informações em seu favor, no planejamento, 
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além de contar com uma plataforma para o armazenamento dos novos 
dados a serem gerados. A realização de oficinas periódicas, de preferência 
anuais, objetivando novas modelagens com os dados atualizados poderá 
orientar novos estudos, medidas mitigadoras e ações complementares. 
Além disso, variáveis como os recursos hídricos devem ser incorporadas 
nas análises. 

5. DesDoBRAMeNTos

O Projeto Cenários contribuiu com o processo de negociação que 
culminou na publicação do atual Plano de Manejo da Floresta Nacio-
nal de Carajás (ICMBIO, 2016b). O novo zoneamento trouxe explíci-
tos ganhos para a conservação e maior segurança jurídica a todos os 
envolvidos no licenciamento. Se no plano de manejo anterior, publica-
do em 2004 e elaborado nos anos 1990, os geossistemas ferruginosos 
estavam integralmente inseridos em zona de mineração, atualmente 
tem-se uma zona de conservação que abarca cerca de 1/3 desses ecos-
sistemas e zona de manejo florestal em que a mineração é vedada, mas 
podem ser feitos estudos de prospecção com vistas a novas análises e 
zoneamento futuro.

Em novembro de 2016 foi realizado o I Seminário de Pesquisa da 
Floresta Nacional de Carajás, um importante desdobramento viabilizado 
pelo Projeto Cenários para reunir, em um fórum comum, gestores, pes-
quisadores, funcionários da Vale S.A. e estudantes, com forte estímulo à 
investigação na região. 

O Projeto Cenários contribuiu, também, com as discussões 
anteriores à criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, em 
junho de 2017, que protege significativa amostra dos ecossistemas da 
região, em especial dos geossistemas ferruginosos. Trata-se de uma uni-
dade de conservação de proteção integral, em que o uso direto da biota 
e do subsolo são vedados mas para o qual se espera um estímulo ao uso 
público e ao turismo, o que abriria oportunidades de lazer e recreação, 
de valorização desses ecossistemas, e de um novo nicho de desenvolvi-
mento econômico em uma região onde as atividades costumam orbitar 
em torno da mineração. 
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Em face da preocupação com o futuro, especificamente quando a 
quantidade de minério estiver se exaurindo, o Projeto Cenários contri-
buiu com o desafio de elaborar e pôr em prática um planejamento estra-
tégico, integrado e de longo prazo para a região. Uma das últimas ações 
do projeto envolveu a realização da oficina de Planejamento Ambiental 
Estratégico do Mosaico Carajás, com a participação de diversos atores. 
Na ocasião, foram pactuados os objetivos do planejamento de longo pra-
zo e as principais ações a serem desenvolvidas. 

Trata-se certamente de uma experiência ainda rara, de aliança en-
tre análises técnicas robustas, processos participativos, coletivos, e conse-
quências concretas em termos de políticas públicas e efetiva conservação.
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C A P Í T U L o  4 

sIsTeMA De GesTão  
De DADos Dos ALVos 
De CoNseRVAção Do 
PRoJeTo CeNÁRIos

Felipe Sodré Mendes Barros | Marinez Ferreira de Siqueira

1. INTRoDução

Apesar do desenvolvimento e da democratização de diferentes abor-
dagens para auxiliar a tomada de decisão em temas relacionados aos dife-
rentes alvos de conservação, pouca ênfase tem sido dada à organização e ao 
gerenciamento de tais dados. Contudo, os efeitos de um bom planejamen-
to são mensuráveis tanto pelo menor consumo de tempo como de recursos 
humanos nos projetos de Planejamento Sistemático para a Conservação 
(PSC). Pode-se afirmar que o processo de aquisição e preparação de da-
dos, além de possuir implicações na qualidade dos resultados (BARROS  
et al., 2013), poderá consumir a maior parte dos recursos do projeto  
(LEHTOMÄKI; MOILANEN, 2013), afetando a própria sustentabilidade, 
caso não seja dada a devida atenção a esta etapa do planejamento.

A criação de um sistema de gestão de dados é, portanto, fundamen-
tal para organizar, sistematizar e integrar os dados e informações exis-
tentes, tornando-os disponíveis as análises de PSC e priorização espacial 
de forma concisa e fornecendo os metadados básicos inerentes aos dados 
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primários utilizados. Diante disso, o sistema de gerenciamento de dados 
de biodiversidade do Projeto Cenários, surge com os seguintes desafios: 
a) compatibilizar dados oriundos de diferentes fontes, padrões e exten-
sões; b) integrar dados de diferentes temas (biodiversidade, geologia, lo-
gística); c) integrar dados em diferentes formatos espaciais (vetoriais e 
matriciais); e d) garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas 
de informações e softwares.

Este capítulo pretende apresentar o processo de compilação e ade-
quação dos dados usados bem como as tecnologias utilizadas para o ge-
renciamento dos dados espaciais e de biodiversidade, de forma a auxi-
liar futuros projetos para que possam se beneficiar e seguir pela mesma 
abordagem.

Gestão de dados Flona de Carajás
Para estruturar o sistema de gestão de dados do Projeto Cenários, 

considerou-se os desafios e as análises demandados pelo mesmo. Perce-
beu-se que, além das diferentes temáticas e estrutura de dados, o atributo 
espacial é transversal a todos e fundamental a solução de priorização. É 
comum assumir o uso de Sistemas de Informações Geográficas SIG (Geo-
graphic Information System – GIS) como solução frente a esta realidade, já 
que o SIG abarca programas e procedimentos computacionais com capa-
cidade de armazenamento, representação, análise e integração de dados e 
objetos espacialmente explícitos (JONES, 1997; BLASCHKE; KUX, 2009).

Contudo, o uso de um SIG, por si só, não garante a sistematiza-
ção, integração e disponibilização dos dados em questão. Portanto, 
considerou-se a utilização dos Sistemas de Gestão de Banco de Dados 
Geográficos (SGBDG). Os SGBDG são sistemas estruturados e destina-
dos ao armazenamento, à gestão e à recuperação dos dados tabulares 
e espaciais. Justamente pelo fato de permitir integrar dados tabulares 
(planilhas) e dados geográficos, mostrou-se uma ferramenta estratégica 
não só na organização de dados mas também para sua integração. Além 
disso, tais soluções são, cada vez mais, reconhecidas como a melhor for-
ma de administrar de maneira segura, eficiente e robusta, grandes volu-
mes de dados geográficos (NOGUEIRA et al., 2005) e de biodiversidade  
(GURALNICK; HILL, 2009; SHAMSIR; AKHBAR, 2011)

De forma geral o uso de SGBDG tem se tornado um dos compo-
nentes centrais em projetos que, assim como o Projeto Cenários, preci-
sam gerir grande quantidade de dados, de natureza multidisciplinar e, 
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consequentemente, que necessitam garantir a interoperabilidade entre 
as diferentes ferramentas de trabalho.

Sistema de Gestão de Dados
Dentre as soluções em Banco de Dados Geográficos, temos sistemas 

com tecnologias e estruturas desenvolvidas sob a perspectiva proprietária, 
sendo, portanto necessário o licenciamento do software para sua utilização 
(por exemplo ArcIMS/ESRI®; Oracle® Spatial, Microsoft SQL Server®). 
Por outro lado, há a possibilidade de estruturar e utilizar um SGBDG de-
senvolvido segundo a proposta de código aberto e distribuição gratuita.

No presente projeto foi adotada a solução PostGreSQL1 e sua ex-
tensão espacial PostGIS2, que é um SGBDG objeto-relacional de código 
aberto e gratuito, que garante as exigências de interoperabilidade neces-
sárias para o projeto de priorização, além de possibilitar a ampliação de 
sua estrutura para atender a demandas futuras. A tecnologia adotada, 
portanto, vai ao encontro do incentivo governamental para adoção de 
tecnologias abertas e gratuitas (Instrução Normativa de 4 de 11 de setem-
bro de 2014; Decreto nº 8.638, de 15 de Janeiro de 2016).

A extensão PostGIS foi desenvolvida inicialmente pela Refractions 
Research a partir de 2001. Essa plataforma habilita mais de 300 operações 
e funções espaciais, bem como o armazenamento dos principais formatos 
de dados espaciais (ver Box 1). O grande potencial desta solução se inten-
sifica pela integração com outras plataformas e bibliotecas3 (Figura 1), por 
exemplo, Proj. 4 para suporte aos diferentes sistemas de referência carto-
gráfica; GEOS4, que otimiza operações espaciais avançadas e geometrias 
de dados vetoriais; e a biblioteca de formatos de dados espaciais, GDAL5.

A partir da versão 2.0, lançada em 2012, o PostGIS passou a ter a 
capacidade de armazenar e gerir dados espaciais de formatos matriciais 
(ver Box 1) que, apesar de ainda serem pouco explorados, têm grande 
potencial de utilização. Além disso, através de diferentes pesquisas (DEL-
GADO; BARBOSA, 2015, MATTY 2012), constata-se, o melhor desem-
penho da tecnologia PostGIS em relação aos demais SGBDG disponíveis.

1 Acessar: <http://www.PostGreSQLsql.org/>.
2 Disponível em: <http://postgis.net/>.
3 Bibliotecas são subprogramas com códigos e/ou dados auxiliares a um software indepen-
dente, permitindo a interoperabilidade entre diferentes plataformas.
4 Geometry Engine Open Source (GEOS).
5 Geospatial Data Abstraction Library (GDAL).
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Box 1: Tipos de dados espaciais

Os dados espaciais são geralmente divididos em dois modelos de dados: os dados 
vetoriais e os dados matriciais. 
Os dados vetoriais são usados para representar o espaço, fenômenos e objetos 
espaciais a partir de um ou uma série de entidades discretas, com limites bem 
definidos, podendo ser representados através de pontos, linhas e polígonos, com 
a possibilidade de ter atributos associados a cada elemento mapeado. O formato 
shapefile é um formato de dado espacial do tipo vetorial mais usado atualmente.
Os dados matriciais, como o próprio nome indica, são os dados representados por 
uma matriz P(c, l) composta por c colunas e l linhas, onde cada célula possui um 
valor associado relacionado ao fenômeno estudado (BURROUGH; MCDONNELL, 
1998). Geralmente são usados para representar dados que possuam distribuição 
contínua no espaço e não discretos, como é o caso dos recursos minerais. Os dados 
matriciais são mais conhecidos por imagens e podem ter formato de dados GeoTiff, 
ASC, dentre outros.

Figura 1 – Arquitetura do Projeto Cenários com fluxo de dados e potenciais 
interoperabilidades a partir do Sistema de Gerenciamento de Banco de dados PostGIS

Fonte: Barros (2015).

A utilização do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Post-
GreSQL e sua extensão GIS tem crescido na gestão de informações e 
dados de biodiversidade. A revista Biodiversity & Ecology, por exemplo, 
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lançou em 2012 uma edição especial intitulada “Vegetation Database for 
the 21st Century” (GLÖCKLER, 2012), com trabalhos que vão desde 
gestão de dados e informações sobre parcelas permanentes, diversidade 
vegetacional e dados ambientais a registros de ocorrências de espécies da 
flora depositados em herbário. Os artigos de apresentação (JÜRGENS, 
2012) e introdução (DENGLER et al., 2012) esclarecem a importância 
dos bancos de dados como ferramenta estratégica na avaliação das con-
dições ambientais e análises temporais. Dos diferentes projetos de gestão 
de dados de biodiversidade, cinco projetos apresentaram o PostGreS-
QL como Sistema de Gestão de Banco de Dados adotado, abrangen-
do diferentes partes do mundo: sudeste mexicano e América Central  
(CAYUELA et al., 2011), Itália (VENANZONI et al., 2012), Alemanha 
(SCHAMINÉE; HENNEKENS; OZINGA, 2012), África Ocidental – Cos-
ta do Marfin, Burkina Faso e Benin (GARCÍA MÁRQUEZ et al., 2012), e 
Estados Unidos da América (PEET et al., 2012).

O desafio que se impôs ao presente projeto foi a compatibilização 
de dados provenientes de diferentes instituições, na maioria das vezes, 
em forma de relatórios, com objetivos, metodologias e estruturas dife-
rentes. Dados de biodiversidade, por exemplo, apresentam diferentes 
métodos de coleta (pitfalls, RAPELD, dentre vários outros) tal heteroge-
neidade tem implicações diretas na qualidade dos dados armazenados  
(DRUCKER, 2011), tendo em vista o conceito de “fitness-for-use” (CHRISMAN, 
1983). Ou seja, os dados gerados em momentos diferentes, com objetivos 
e metodologias distintas possuem qualidades específicas para seu uso; 
dessa forma, a compatibilização dos mesmos deve ser feita com cautela, 
uma vez que os dados armazenados em bancos de dados não possuem 
qualidade por si, mas qualidades para usos potenciais (DALCIN, 2004), 
realizados ao se tornarem úteis para determinado fim.

A Flona de Carajás possui muitos dados relacionados ao processo 
de licenciamento com demandas, abrangência geográfica e temporal di-
ferentes. Essa pluralidade de fontes de informações, apesar de bastante 
importante e desejável, precisa ser manuseada e armazenada com cuida-
do; logo, a integração de dados torna-se um desafio.
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2. MATeRIAIs e MÉToDos

A solução PostGIS apresenta uma estrutura robusta com ferramen-
tas nativas para importação e exportação de diferentes modelos de da-
dos, com diferentes bibliotecas associadas, permitindo a interoperabili-
dade entre diferentes softwares – como o software de SIG QGIS (QGIS 
Development Team 2015), o pacote para análises estatísticas R (R CORE 
TEAM, 2015) e o Zonation6 (LEHTOMÄKI; MOILANEN, 2013) para 
zoneamento ecológico (Figura 1).

Em relação à estrutura organizacional do banco de dados, aprovei-
tou-se a estrutura já disponível no PostGreSQL, organizando os dados 
em “schemas”. Os “schemas” são formas de agrupar as diferentes tabelas ar-
mazenadas em um banco de dados. Não há uma regra única que defina 
como os dados devem ser organizados, ficando livre assim para diferen-
tes abordagens. No caso do Projeto Cenários, os dados foram estrutura-
dos em “schemas” por alvos de conservação estabelecidos em oficinas com 
especialistas: Cavernas, Fauna, Flora, Infraestrutura. Também foram 
criados dois outros grupos chamados Ambientais e Grids objetivando fa-
cilitar o entendimento e a busca dos dados, mantendo a possibilidade de 
relacionamento entre os dados e tabelas.

Para garantir a qualidade da importação de manuseio dos dados, o 
processo de estruturação do banco de dados ambientais e de biodiversi-
dade considerou três etapas: (i) processo de inserção dos dados tabulares, 
vetoriais e matriciais; (ii) processo de manutenção e adequação espacial 
dos dados; (iii) e consolidação dos dados para utilização em análise espa-
cial, as quais são descritas a seguir.

(i) Processo de inserção dos dados tabulares, vetoriais e matriciais:
Nesse processo, foram importados os dados existentes de forma 

consistente, fazendo uso das ferramentas disponibilizadas pelo Post-
GIS. Dados de biodiversidade são tipicamente armazenados em plani-
lhas, também chamados de formato tabular, geralmente com estrutura  

6 O software Zonation foi a solução para a análise de zoneamento para definição das áreas 
prioritárias para a conservação. Trata-se de um software que trabalha com dados espa-
ciais matriciais. Para mais informações, ver: Lehtomaki e Moilanen (2013).
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compatível com o padrão DarwinCore. Os dados de ocorrência de bio-
diversidade foram incorporados ao banco de dados no formato de pla-
nilhas previamente criadas para cada grupo de biodiversidade, con-
forme consolidado pela equipe do Projeto Cenários. Posteriormente, 
as colunas de Longitude e Latitude foram usadas para espacializar os 
registros de ocorrência, conforme descrito no item (ii), em formato ve-
torial (ver Box 1).

Os registros de ocorrência de biodiversidade consolidados foram: 
espécies da flora endêmica, espécies da flora de uso extrativista, espécies 
de mamíferos de grande e pequeno porte, aves, morcegos, anfíbios, es-
pécies de fauna cavernícolas e répteis.

Os dados espaciais de cavernas, assim como dados de infraestru-
tura de mineração da Floresta Nacional (Flona) de Carajás (cedidos pela 
Vale), os dados espaciais de geoambientes, lagoas, nascentes, atributos fí-
sicos, até então organizados em formato shapefile, foram incorporados ao 
banco utilizando a ferramenta shp2pgsql (Figura 1), uma ferramenta na-
tiva do PostGIS (Figura 1), que permite importar os dados armazenados 
em shapefile a tabelas no PostGIS, garantindo a integridade dos mesmos7.

Em relação aos dados matriciais foi incorporada ao banco a proje-
ção de recursos minerais com base nas sondagens feitas e fornecidas pela 
Vale. Para a incorporação deste dado ao banco, foi utilizada a ferramenta 
raster2pgsql (Figura 1).

Vale ressaltar que os dados incorporados ao banco de dados fo-
ram analisados, discutidos e lapidados durante as reuniões de trabalho 
do projeto (1a oficina: 1 a 3 de Outubro/2014; 2a oficina: 2 e 3 de Mar-
ço/2015), para identificar dentre os alvos, as espécies mais sensíveis à 
mineração.

7 A ferramenta shp2pgsql – assim como as demais ferramentas de importação de dados es-
paciais (kml2pgsql, por exemplo) – garante a integridade dos dados importados ao exigir 
que alguns parâmetros fundamentais sejam discriminados, como o sistema de referência 
cartográfica do dado, a codificação dos textos existentes nas tabelas de atributos, dentre 
outras especificações.
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(ii) Processo de manutenção e adequação espacial dos dados: 
Esta etapa é fundamental, garantindo atualizações e ajustes, sem-

pre que necessário, tendo em vista a constante atualização dos dados de 
biodiversidade por novas pesquisas. Considerando a importância e a ne-
cessidade de integração espacial dos dados, realizou-se a adequação do 
sistema de referência cartográfica (SRC), de forma a padronizar todos 
os dados espaciais de acordo com a Resolução Normativa 01/2005 do 
IBGE (BRASIL, 2005). Esta resolução normativa estabelece o Sistema 
de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS) do ano de 2000 
(SIRGAS 2000) como novo Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e Sistema 
Cartográfico Nacional (SCN). No ato da promulgação de tal resolução, 
foi estabelecido o prazo de dez anos para que órgãos oficiais e de insti-
tuições públicas se adequassem ao novo padrão. Em relação ao sistema 
de coordenadas, utilizou-se o Sistema de Projeção Cartográfica Univer-
sal Transversa de Mercator (UTM), fuso 22. Trata-se de um sistema de 
coordenadas cartesiana bidimensional com unidades de área e distância 
em metros; portanto, útil para mensurações espaciais precisas – como é 
o caso das necessidades deste projeto. A espacialização e a adequação dos 
dados permitem um melhor controle com relação à qualidade dos dados. 
Por exemplo, para a área em questão, caso um conjunto de dados seja 
inserido com o DATUM errado, tem-se um erro8 de aproximadamente 
60 metros no posicionamento geográfico do dado.

(iii) Consolidação dos dados para análises espaciais, especificamente 
para utilização em software de zoneamento (no presente caso, o softwa-
re Zonation):

O software Zonation não dispõe de infraestrutura para integração 
direta com os dados armazenados no PostGIS. Por esse motivo, foi criada 
uma rotina (BARROS, 2015) para exportar todos os dados do Banco de 
Dados em formato raster, a qual é especificada a seguir:

8 Para obter como resultado esse valor, foi calculada a distância de pontos com DATUM 
SAD 69 espacializados equivocadamente com DATUM Sirgas 2000.
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a) Rotina para a produção de dados de entrada ao software Zonation:
Esta rotina explorou a ampla gama de interoperabilidade dispo-

nível pelas diferentes ferramentas existentes para exportar os dados e 
transformá-los ao formato matricial com todos os parâmetros exigidos 
pelo software em questão. Como ilustrado na figura 1, utilizou-se a fer-
ramenta pgsql2shp, para exportação dos dados; posteriormente, a ferra-
menta gdal_rasterize da biblioteca GDAL, para transformar os dados ve-
toriais em formato matricial usado pelo software Zonation. Assim como 
a ferramenta shp2pgsql apresentada anteriormente (item I), ambas as 
ferramentas utilizadas (pgsql2shp e gdal_rasterize) permitem definir uma 
gama de parâmetros necessários para garantir que todos os dados ex-
portados e rasterizados possuam a mesma extensão, tamanho de pixel 
e o valor do pixel para expressar a inexistência de dados na área de 
estudo utilizada.

Os dados dos alvos de conservação, armazenados no banco de da-
dos em formato vetorial, foram transformados em matriciais (formato 
tiff), tendo todos a mesma configuração: matrizes com células de 25 hec-
tares de área, sendo 500m X 500m, assim definidas para que tivessem 
extensão compatível com a matriz de recursos minerários, compatibili-
zação necessária para incorporar estes dados ao processo de priorização 
espacial e zoneamento ecológico do software Zonation.

b) Rotina para incorporação dos resultados do Zonation ao Banco de Dados PostGIS:
Pelo fato do Zonation trabalhar exclusivamente com dados matri-

ciais, os seus resultados e informações intermediárias foram incorpora-
das ao banco fazendo uso da ferramenta raster2pgsql, seguindo o mesmo 
fluxo lógico apresentado na Figura 1. 

Tendo em vista o processo construtivo e evolutivo das análises a 
serem revisitadas, e sempre que necessário, esta etapa constitui um ele-
mento fundamental na documentação dos passos realizados, ao armaze-
narmos e gerirmos os resultados obtidos a cada modelo gerado. 

Neste processo, foram incorporados ao banco de dados tanto as 
camadas matriciais usadas como máscara e o resultado do zoneamento 
de todas as modelagens propostas.
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3. ResuLTADos e DIsCussão

O banco de dados foi estruturado em oito diferentes “schemas”  
(Figura 2). O schema de Cavernas armazena os dados da distribuição das 
cavernas e os dados de espeleometria. O schema para Fauna foi subdivi-
do em sete temas: anfíbios, aves, fauna cavernícola, grandes mamíferos, 
morcegos, pequenos mamíferos e répteis. Duas tabelas sobre a flora são 
armazenadas no schema denominado Flora: a distribuição dos registros 
de ocorrência de espécies da flora endêmica e a distribuição da ocorrên-
cia de espécies de uso extrativista (até o momento, com apenas uma espé-
cie: Jaborandi). Em infraestrutura, estão organizados os dados espaciais 
como áreas já licenciadas ou em operação para mineração, assim como as 
áreas relacionadas à atividade.

No schema Ambientais estão os dados geográficos de diferentes te-
máticas, como limite dos lagos com e sem o buffer de 500 metros de pro-
teção, o limite dos diferentes geossistemas, atributos físicos e distribuição 
das nascentes. Em Grids, por sua vez, temos a malha regular com os po-
lígonos usados para simular diferentes paisagens de interesse, conforme 
especificado no item “a” do ponto III de materiais e métodos.

Os schemas “Resultados zonation” e “Máscaras” foram usados para 
armazenar os resultados da priorização realizada, assim como as másca-
ras usadas na modelagem de priorização, como forma de termos sempre 
armazenados os resultados e as principais configurações usadas, uma vez 
que as máscaras definem as regras de remoção das paisagens (Grids). 
Esta iniciativa visa a documentar alguns inputs usados na modelagem e 
o resultado, para forma garantir a rastreabilidade do processo desen-
volvido. Tal proposta é comum nas áreas relacionadas à Tecnologia da 
Informação (TI) e de Controle de Qualidade.

Com relação aos dados de biodiversidade, a Tabela 1 resume os 
tipos e a quantidade de registros armazenados e a quantidade de regis-
tro que puderam ser espacializados. Nesse sentido, os registros de ocor-
rência de espécies da flora são os que mais apresentaram problemas no 
processo de espacialização do dado. 
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“Resultados zonation” e “Máscaras” foram usados para armazenar os resultados 

–

Figura 2 – Estrutura do banco de dados em relação aos schemas e dados armazenados
Fonte: Barros (2015).

Apesar de tais dados terem campos distintos para indicação de 
coordenadas em sistema geográfico (longitude/latitude) como em sistema 
projetado (UTM), um total de 237 (30%) registros de ocorrência não pu-
deram ser espacializados por erros na tomada do dado original ou pela 
falta de preenchimento de tais campos nas planilhas originais.

Constatou-se, também, que, apesar de haver mais registros de 
ocorrência com coordenadas geográficas (88% do total) em relação aos 
registros com coordenadas UTM (69,5% do total), os erros encontrados 
nos campos de coordenadas geográficas foram de maior amplitude geo-
gráfica, o que impossibilitou sua utilização. Embora problemas tenham 
ocorrido, ainda há suficiência amostral não apenas para os registros de 
Flora, assim como para os demais alvos de conservação, conforme anali-
sado por Martins (2015).
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Tabela 1 – Tipos de dados e quantidade de registros armazenados e sistematizados 
no Banco de Dados do Projeto Cenários Estratégia para Conservação da Savana 
Metalófila da Floresta Nacional de Carajás

Dado Descrição Registros 
inseridos

Registros 
espacializados % n espécies

Flora 
endêmica

Registros de ocorrência 
compilados pela equipe de 

Flora
781 544 70 46

Flora 
de uso 
extrativista

Registros de ocorrência de 
espécies da flora de uso 

extrativista
86 86 100 1

Anfíbios Registros de ocorrência de 
espécies de anfíbios 3.632 3.632 100 79

Répteis Registros de ocorrência de 
espécies de répteis 2.119 2.119 100 121

Pequenos 
mamíferos

Registros de ocorrência 
de espécies de pequenos 

mamíferos
1.360 1.360 100 34

Grandes 
mamíferos

Registros de ocorrência 
de espécies de grandes 

mamíferos
1.200 1.199 99,9 37

Morcegos Registros de ocorrência de 
espécies de morcegos 5.392 5392 100 79

Aves Registros de ocorrência de 
espécies de aves 23.677 23.677 100 511

Cavernas Localização das cavernas 
em área de canga 1.403 1.403 100 Não 

pertinente

Total 39.650 39.412 908

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Os principais problemas identificados nos dados consolidados para 
o presente projeto, oriundos de diversas fontes, foram: falta de precisão 
das coordenadas assinaladas (ex. Coordenadas com poucas, ou nenhuma 
casa decimal definida), desconfiguração dos valores devido a problemas 
de padronização de casas decimais – por exemplo: a vírgula (“,”) é usada 
no Brasil como símbolo para delimitar de casas decimais, enquanto o 
sistema americano (internacional) utiliza o ponto (“.”), e erro na defini-
ção do hemisfério, ou seja, não inclusão do sinal negativo para projetos 
no hemisfério sul, como é o caso do presente projeto. Em vários casos, 
foi possível reverter esta situação durante o processo de manutenção do 
banco de dados. Mas nem sempre a correção das coordenadas atribuídas 
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é possível, principalmente nos casos onde o erro já vem da fonte original 
dos dados.

3.1 Representatividade dos dados

Como o modelo e o software usados propõe uma análise baseada 
em paisagem, onde a área de estudo é dividida em pequenos polígonos 
de uma grade regular, cada polígono representa uma fração da paisagem 
em estudo, realizou-se uma análise preliminar para identificar o quanto 
cada grupo que era alvo de conservação ocupava em relação à área total 
do estudo e o percentual em relação a todas as paisagens da área de es-
tudo (Tabela 2).

O alvo de conservação com maior distribuição em relação às paisa-
gens de toda área de estudo são as Cavernas com 18%. O grupo de Flo-
ra endêmica foi o segundo grupo com maior representatividade (10%), 
sendo seguindo pelo grupo de Aves, com distribuição inferior a 10% da 
paisagem total. Os demais grupos apresentaram uma distribuição infe-
rior a 6% da paisagem, ilustrando a especificidade dos grupos de biodi-
versidade e a importância em se expandir a área de pesquisa nas áreas de 
Savana Metalófila (Tabela 2).

Tabela 2 – Grupos alvos de conservação, o total de paisagens contempladas e a 
porcentagem em relação ao total de paisagens da área de estudo

Alvos de conservação Distribuição total Percentual

Cavernas 287 18,03

Flora endêmica 161 10,11

Aves 150 9,42

Morcegos 87 5,46

Anfíbios 81 5.09

Répteis 70 4,40

Pequenos mamíferos 69 4,33

Fauna cavernícola 56 3,52

Grandes mamíferos 49 3,08

Flora extrativismo 44 2,76

Fonte: Barros (2015).
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4. CoNsIDeRAções FINAIs

A construção do banco de dados relatado é um marco importan-
te em relação à estruturação e organização dos dados e informações 
do Projeto Cenário da Flona de Carajás. Acredita-se que a partir desta 
base será possível traçar metas de pesquisa visando a reverter lacunas 
de informações, assim como ampliar o projeto a ponto de ele ser uma 
ferramenta estratégica no planejamento e na gestão da unidade, incor-
porando novos dados. Nesse sentido, um caminho ainda a ser mais bem 
explorado, é o estabelecimento de padrões de dados e metadados a 
serem armazenados de modo a facilitar o processo de compatibilização 
e disponibilização dos dados. 

Há diferentes sugestões de padrões propostos, por exemplo,  
Darwin Core – DWC9 e Access to Biological Collections Data – ABCD10. Porém, 
tão importante quanto ter um padrão robusto, alinhado com as propos-
tas de outras instituições, é a estratégia de implementação. Propõe-se 
que, independentemente do padrão adotado, essa estratégia se efetive 
por meio do mapeamento dos campos usados com os campos correspon-
dentes, de forma a ser mais inclusivo a dados secundários em padrões 
não correspondentes com o adotado.

O caso da Flona de Carajás é um exemplo de que a existência de 
grande quantidade de pesquisas e dados, por si só, muitas vezes não é 
suficiente para se extrair informação utilizável de forma rápida e precisa. 
Boa parte se encontra em arquivos de relatórios em PDF, os quais precisam 
ser compilados manualmente. Se tais dados e informações não se encon-
tram organizados e sistematizados para diferentes usos, fica muito difícil, 
demorada e ineficiente sua utilização. Se não ter dados é ruim, tê-los, mas 
não ter como usá-los pela falta de sistematização, pode ser ainda pior por 
tornar o processo de análise dos dados inconsistentes e fragmentado.

É importante, portanto, que a documentação dos métodos usados 
para a aquisição dos dados (metadados)11 seja uma atividade cada vez 

9 Disponível em: <http://www.tdwg.org/activities/darwincore/>.
10 Ver: <http://www.tdwg.org/activities/abcd/>.
11 Metadados são informações auxiliares sobre os dados a que se referem. Os metadados 
visam a documentar e facilitar o entendimento sobre os dados.
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mais recorrente. Dessa forma, será possível aos gestores e responsáveis 
pela Flona de Carajás definir estratégias e direcionamentos na gestão da 
unidade, reduzindo incertezas no processo de tomada de decisão.

O desenvolvimento da base de dados seguindo padrões amplamen-
te aceitos de dados dos alvos de conservação, a partir de ferramentas de 
código aberto e gratuito, com a possibilidade de disponibilização e acessi-
bilidade pública, alinhadas à Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011 
(BRASIL, 2011), contribui para o desenvolvimento científico não somen-
te sobre as áreas de Savana Metalófila, como da Flona de Carajás, mas 
também com melhores estratégias para a conservação da geodiversidade 
e da biodiversidade. O esforço concentrado e articulado entre as duas 
grandes finalidades desta Unidade de Conservação – exploração mineral 
e conservação – pode ser mais bem subsidiado, gerando novas análises 
que poderão ser realizadas utilizando o mesmo conjunto de dados re-
troalimentado com novos dados.

Essa integração pode ocorrer tanto por meio da consolidação de 
dados de novos estudos, de forma a expandir escalas temporais e es-
paciais de análise, como pela associação de conhecimentos gerados por 
estudos com diferentes abordagens; assim, novas análises poderão ser 
realizadas utilizando o mesmo conjunto de dados.
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GeossIsTeMAs Dos  
CAMPos FeRRuGINosos  
De CARAJÁs

Jackson Cleiton Ferreira Campos | Fernando Marino Gomes dos Santos | 
Laila Gonçalves do Carmo | João Alves da Silva Filho |  
Carlos Ernesto Schaefer | Taís Nogueira Fernandes | Samir Gonçalves Rolim

1. INTRoDução

As serranias de Carajás apresentam uma vegetação considerada 
rara para o ambiente amazônico: os campos rupestres ferruginosos, os 
quais ocorrem em porções serranas elevadas, em meio à floresta om-
brófila, com uma composição florística diferenciada e diretamente in-
fluenciada pela adversidade imposta pelos fatores edáficos, pela dinâmi-
ca climática e pelos ciclos hidrológicos que esta proporciona (CAMPOS; 
CASTILHO, 2012). 

Esses campos receberam inicialmente denominações fisionômicas 
genéricas como “vegetação de canga”, “vegetação metalófila” ou “savana 
metalófila” (e.g. SILVA; SALOMÃO; ROSA, 1986; SILVA, 1991; POR-
TO; SILVA, 1989; CLEEF; SILVA 1996). Entretanto, estudos mais deta-
lhados revelaram uma maior complexidade fisionômica, geralmente as-
sociada à diversidade de estruturas geomorfológicas, o que conferiu um  
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aprofundamento na classificação da vegetação rupestre (CAMPOS; CAS-
TILHO, 2012; MOTA et al., 2015; VIANA et al., 2016).

Apesar do nome “Savana”, o padrão da fitofisionomia não guarda 
maiores semelhanças com Cerrado, pois se assemelha mais a uma Caa-
tinga Arbustiva Savanizada (Cerrado acaatingado) com forte escleromor-
fismo e xeromorfismo, e elevado grau de caducifolismo. Assim, o termo 
Savana Metalófila não parece apropriado para caracterizar tal conjunto 
de paisagens dos Platôs de Carajás (SCHAEFER et al., 2016a). Além dis-
so, a tendência observada para esses campos ferruginosos em Carajás é 
de que a Floresta Ombrófila ocupe seu interior a partir dos mecanismos 
geomorfológicos de erosão natural e intemperismo regressivos de borda, 
os quais, por sua vez, favorecem a formação de solos mais profundos 
(SCHAEFER et al., 2008; CAMPOS; CASTILHO, 2012).

O primeiro trabalho a detalhar a classificação fisionômica dos am-
bientes ferruginosos foi realizado por Schaefer et al. (2008), através da 
empresa Golder Associates, adotando o conceito de geossistema. Esse 
conceito foi definido inicialmente por Sotchava nos anos 1960, para in-
dicar espaços territoriais naturais que se distinguem no contexto geográ-
fico e são constituídos por componentes naturais inter-relacionados no 
tempo e no espaço (ROSS, 2006). Posteriormente, na França, Georges 
Bertrand, incorporou a este conceito a dimensão da ação antrópica, sen-
do assim uma categoria espacial de componentes relativamente homo-
gêneos, cuja dinâmica resulta da interação entre o potencial ecológico, 
a exploração biológica e a ação antrópica (ROSS, 2006). Dessa forma, a 
paisagem é considerada como o resultado da combinação dinâmica em 
uma determinada porção do espaço, portanto instável, de elementos fí-
sicos, biológicos e antrópicos; e estes, reagindo dialeticamente uns sobre 
os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em per-
pétua evolução (BERTRAND, 1972). Cabe destacar que, segundo Ross 
(2006), os trabalhos de Sotchava e Bertrand somente foram traduzidos 
para o português e introduzidos no Brasil posteriormente (BERTRAND, 
1972; SOTCHAVA, 1977, 1978).

Bertrand (1972) entende a classificação dos fenômenos geográficos 
em níveis taxonômicos, divididos em unidades superiores (zona, domínio 
e região) e unidades inferiores (geossistema, geofácie e geótopo). O con-
ceito de geossistema se aplica na escala em que se situa a maior parte dos 
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fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem, de interesse 
geográfico. Já as geofácies representam uma subdivisão destas unidades 
com seus aspectos fisionômicos; e o geótopo, a menor unidade geográfica 
homogênea classificada, é o último nível de escala espacial (ROSS, 2006).

O conceito de geossistema tem sido amplamente utilizado para 
classificação fisionômica (DIAS; OLIVEIRA, 2012; MENDONÇA et al., 
2013; RODRIGUES et al., 2015). A abordagem varia de acordo com o 
objetivo a alcançar e por isso, não há um limite máximo de componentes, 
mas existe um limite mínimo, já que apenas um elemento isolado deixa 
de ter o caráter de inter-relação fundamental no geossistema.

Assim, neste contexto singular, foi possível abordar os geoambien-
tes de Carajás sobre a perspectiva dos geossistemas e geofácies, de manei-
ra que será apresentado o resultado da atualização do mapeamento de 
geossistemas, as classes identificadas, sua distribuição espacial, aspectos 
relativos aos critérios do mapeamento e uma breve descrição para cada 
unidade. Este capítulo, dentro do contexto das pressões antrópicas exis-
tentes na região sobre os ambientes naturais, ainda aborda a importância 
das unidades de conservação Flona de Carajás e do recém-criado Parque 
Nacional dos Campos Ferruginosos de Carajás para a conservação da 
biodiversidade associada aos corpos ferruginosos do Sudeste do Pará.

2. MeToDoLoGIA

O mapeamento de geossistemas baseou-se na interpretação visual 
de imagens de satélite. As áreas selecionadas como alvo do mapeamento 
foram os corpos ferruginosos de Serra Norte (N1 a N9), Serra Sul (S11A 
a S11D), Serra do Tarzan e Serra da Bocaina. Foram considerados, tam-
bém, os fragmentos no entorno de Serra Norte, Serra Sul e ao Sul e 
Sudeste da Flona. Na Figura 1, é apresentada a distribuição dos corpos 
ferruginosos que tiveram seus geoambientes mapeados e quantificados.

Para o desenvolvimento inicial dos trabalhos, foram utilizados os 
seguintes insumos:

•	 Software de geoprocessamento ArcGis 10 (ESRI, 2011).
•	 Software de processamento digital de imagem Erdas Imagine 9.1 

(Leica).
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•	 Dados vetoriais, em formato shapefile, produzidos no Projeto Área 
Mínima de Canga (SCHAEFER et al., 2008; GOLDER, 2011c) e 
Levantamento e Diagnóstico da Biodiversidade da Serra da Bocai-
na (GOLDER, 2011a).

•	 Imagem orbital Landsat, sensor TM5, órbita/ponto 224/064, ad-
quirida em 25 de maio de 1984, resolução espacial de 30 m e reso-
lução espectral de 8bits.

•	 Imagem orbital Landsat, sensor TM8, órbita/ponto 224/064,  
adquirida em 15 de maio de 2013, resolução espacial de 15 m e 
resolução espectral de 8bits.

•	 Imagem orbital GeoEye, adquirida em 23 de julho de 2012, re-
solução radiométrica de 8 bits, composição falsa cor das bandas 
1R2G3B, resolução espacial de 0,5 m, ortorretificadas.

•	 Imagens orbitais GeoEye brutas (com processamento mínimo e 
bandas separadas), adquirida em 23 de julho de 2012, resolução 
radiométrica de 16 bits (bandas Pan, R, G, P e IVP – infravermelho 
próximo).

•	 Modelo Digital de Elevação (MDE) das áreas de estudo com 2 m 
de resolução espacial originário de topografia de detalhe mesclado 
aos dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), desenvolvido 
pela Agência Espacial e Aeronáutica (NASA) e Agência Nacional de 
Inteligência Geoespacial (NGA) dos Estados Unidos (2000).

Os limites dos corpos ferruginosos foram definidos a partir de cri-
térios topográficos e da cobertura vegetal. De maneira geral, os corpos 
ferruginosos correspondem às formações vegetais abertas que constituem 
verdadeiros enclaves em meio aos ambientes ocupados pela Floresta Om-
brófila (Figura 1). Em termos topográficos, o limite do corpo adapta-se à 
ruptura de declive nas bordas dos platôs. Definiu-se como premissa que 
todas as florestas localizadas nas extremidades dos corpos seriam consi-
deradas Floresta Ombrófila ou ambiente florestal de entorno e, portan-
to, não seriam quantificados. Ademais, no mapeamento de geossistemas 
foram inseridos os pequenos fragmentos naturais de vegetação rupestre 
que se encontram ao redor dos corpos ferruginosos da Flona de Carajás. 
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Figura 1 – Distribuição dos corpos ferruginosos que tiveram os geossistemas mapeados  
na região das Serras de Carajás, em função do zoneamento atual da Flona Carajás

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Uma vez definidos os limites dos corpos ferruginosos a serem ma-
peados, fez-se a delimitação das geofácies utilizando imagens do satélite 
GeoEye, adquiridas pelo sensor em 2012, que apresentam resolução de 
0,5 metro e perfeito posicionamento espacial em relação aos levantamen-
tos topográficos a laser, fornecidos pela Vale S.A. 

A escala 1:5.000 foi adotada como referência para a delimitação das 
tipologias, não se empregando, no entanto, uma área mínima mapeável 
proporcional à escala de mapeamento, como é usual na bibliografia. Tal 
decisão derivou da análise do tamanho das feições mapeadas, quando se 
concluiu que a maior parte das feições de menor área possuía especial re-
presentatividade no contexto local, sobretudo para os estudos de análise 
da paisagem. Ainda assim, a fim de proporcionar coerência cartográfica 
aos produtos gerados, adotou-se como referência um valor de corte de 
10 m², abaixo do qual os polígonos foram mesclados aos adjacentes.

As classes de geofácies e geossistemas apresentadas neste traba-
lho correspondem àquelas propostas no Projeto Área Mínima de Canga 
(GOLDER, 2011b) com pequenas adaptações de nomenclatura, confor-
me apresentado no item 3.

A partir de imagens do satélite GeoEye1, com resolução espacial 
de 0,5 metro e com a combinação das bandas 1R2G3B, vetorizou-se em 
tela (processo head up) a expressão espacial de cada geofácie presente nos 
corpos ferruginosos, obedecendo a escala de mapeamento supracitada, 
e, em seguida, atribui-se a sua classificação. A validação e revisão das ti-
pologias mapeadas e pré-classificadas foi realizada através de trabalho de 
campo, dados de imagens infravermelho e imagens do satélite Landsat 
5, datadas de 1984. 

Foram ainda comparados cenários que permitissem quantificar como 
a conservação dos geossistemas ferruginosos de Carajás e a exploração mi-
neral vêm sendo conduzidos na Floresta Nacional de Carajás ao longo do 
tempo. Para tanto, foram projetados três cenários. O primeiro cenário foi 
elaborado com uma projeção pretérita, de 2012, o segundo com a confi-
guração atual, de 2018, e um terceiro cenário, considerando uma projeção 
para 2025 com base em processos já iniciados nos órgãos ambientais. Cabe 
ressaltar que o ano escolhido para o cenário pretérito (2012) coincide com 
o refinamento do mapeamento de geoambientes da Flona Carajás.
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As áreas foram mapeadas para os três cenários como “conservação” 
e “mineração”, independente da zona em que se encontram no zonea-
mento ecológico-econômico dos Planos de Manejo. A área da Serra da 
Bocaina, contígua às Serras Norte e Sul da Flona Carajás, foi incluída 
nas discussões, antes e após a criação do Parque Nacional dos Campos 
Ferruginosos, que a categoriza como Unidade de Conservação Integral 
desde 2016. Os Cenários foram definidos com as seguintes premissas: 

•	 Cenário pretérito (2012): Considerando o remanescente da situa-
ção em 2012.

•	 Cenário Atual (2018): Foram mapeados como mineração, os pla-
nos diretores dos projetos de expansão (S11D, N4WS, N5S) já au-
torizados pelos órgãos envolvidos nos processos de licenciamento 
ambiental como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), permanecendo os 
demais platôs como conservados.

•	 Cenário Futuro (2025): Foram acrescidos como mineração os pla-
nos diretores de projetos de expansão (N1, N2, N3), já formaliza-
dos nos citados órgãos de licenciamento, permanecendo os demais 
platôs como conservados.

3. GeossIsTeMAs De CANGA eM CARAJÁs

Neste tópico, é apresentada a descrição dos principais geossiste-
mas e geofácies mapeados associados aos corpos ferruginosos da região 
de Carajás, bem como uma análise da evolução da nomenclatura dos 
geoambientes e geofácies ao longo dos estudos desenvolvidos nos domí-
nios das formações vegetais sobre substratos associados às litologias ferrí-
feras de Carajás, a partir dos estudos iniciais (GOLDER, 2008). 

Uma das mudanças observadas foi a inclusão da geofácie Mata Bai-
xa junto ao geossistema de Vegetação Rupestre de canga, devido à sua 
maior semelhança florística com as geofácies rupestres do que com as 
geofácies florestais, conforme mostraram as análises estatísticas aplicadas 
ao grande conjunto de dados florísticos levantados nos últimos anos em 
Carajás (GOLDER, 2011b, 2011c).
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Outra mudança foi a separação dos campos graminosos parcialmen-
te drenados em Campos Graminosos e Lajedos, tendo em vista que estes 
últimos se distinguem dos Campos Graminosos na medida em que o escoa-
mento superficial das águas pluviais sobre o substrato rochoso não possi-
bilita significativa acumulação de sedimentos e maior desenvolvimento de 
solo e de cobertura vegetal. Normalmente, há considerável inclinação ou 
escalonamento do terreno, possibilitando a passagem temporária da água. 
As diferenças florísticas também suportam esta separação. 

Na Tabela 1, é apresentada uma comparação entre as classificações 
realizadas e a normatização dos termos adotados ao longo dos últimos 
dez anos. As Figuras 2a até 2j mostram os corpos ferruginosos mapeados 
na Floresta Nacional de Carajás e no Parque Nacional dos Campos Fer-
ruginosos de Carajás.
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Tabela 1 – Quadro comparativo das classificações e mudanças na categorização de Geossistemas e Geofácies já desenvolvidos 
em Carajás 

schaefer et al. (2008) – Golder – Área Minima 
de Canga Castilho e Campos (2012) – Livro Fauna Carajás Classificação deste trabalho 

Geossistema Geofácie Geossistema Geofácie Geossistema Geofácie

Encostas 
com Campos 
Rupestres 

1. Encostas com Campo de 
Canga Ferrífera com Vellozia Encostas com 

Campos sobre 
Substrato 
Rochoso

Encostas com Campo Rupestre

A) Vegetação 
Rupestre 

sobre canga

Vegetação 
Rupestre Aberta

2. Encostas com Campo de 
Canga Ferrífera Arbustivo Encostas com Campo Arbustivo

Vegetação 
Rupestre 
Arbustiva

Encostas 
e Grotas 
Florestadas

9. Mata baixa (Capão Florestal 
aberto) sobre Solo intermediário 

de Canga Degradada

Encostas Com 
Capões de Mata

Mata Baixa (Capão Florestal 
Aberto) sobre Solo Raso de Canga 

Degradada

Mata Baixa 
(Transicional)

8. Mata alta (Capão Florestal 
denso) sobre Solo Profundo de 

Canga Degradada

Mata Alta (Capão Florestal Denso) 
sobre Solo Profundo de Canga 

Degradada B) Ambientes 
Florestais

Mata Alta 
(Capão 

Florestal)

10. Mata de Transição na Borda 
sobre Colúvios de Canga (porte 

alto ou baixo)*;

Mata de Transição na Borda sobre 
Colúvios de Canga (porte alto ou 

baixo)

Floresta 
Ombrófila de 

Encosta

Depressões 
e Patamares 
Campestres 
Mal Drenados

3. Campo Graminoso 
Parcialmente inundável sobre 

Canga Nodular Depressões com 
Predominância 

de Campos 
Úmidos

Campo Graminoso Temporário

C) Ambientes 
Sob Influência 

Hídrica

Campo 
Graminoso

Lajedo 
sobre canga 
couraçada

4. Campo Brejoso (Ciperáceas, 
Tiphaceae e Xyris, com turfeiras)

Campo Brejoso Permanente
Campo Brejoso

Turfeiras com Campos Brejosos

5. Buritizais sobre Solos 
Orgânicos Solos Orgânicos com Buritizais Buritizal

Lagos 
Doliniformes 

6. Vegetação Submersa de 
Margem Lacustre Lagoas ou 

Depressões 
Doliniformes

Vegetação Submersa de Margem 
Lacustre D) Lagoas 

Doliniformes 
Permanentes

Lagoas de 
canga7. Lagos Doliniformes 

Permanentes Lagoas Doliniformes Permanentes

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2a – Mapeamento dos Geossistemas da Serra da Bocaina, do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos de Carajás
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2b – Mapeamento dos Geossistemas da Serra do Tarzan, do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos de Carajás
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2c – Mapeamento dos Geossistemas em N1,  
em Serra Norte, na Floresta Nacional de Carajás

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2d – Mapeamento dos Geossistemas em N2 e N3, em Serra Norte, na Floresta Nacional de Carajás
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2e – Mapeamento dos Geossistemas em N4,  
em Serra Norte, na Floresta Nacional de Carajás

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2f – Mapeamento dos Geossistemas em N5, N6 e N7, em Serra Norte, na Floresta Nacional de Carajás
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2g – Mapeamento dos Geossistemas em N8 e N9, em Serra Norte, na Floresta Nacional de Carajás
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2h – Mapeamento dos Geossistemas em S11A, em Serra Sul, na Floresta Nacional de Carajás
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2i – Mapeamento dos Geossistemas em S11B e S11C, em Serra Sul, na Floresta Nacional de Carajás
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 2j – Mapeamento dos Geossistemas em S11D, em Serra Sul, na Floresta Nacional de Carajás
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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3.1 Geossistema Vegetação Rupestre sobre Canga

O geossistema Vegetação Rupestre Sobre canga é caracterizado 
pela presença marcante de áreas abertas, que predominam nos corpos 
ferruginosos avaliados, com solos rasos (SCHAEFER et. al., 2016a). Devi-
do ao posicionamento preferencial da vegetação rupestre nas vertentes, 
cabe destacar que o escoamento superficial remove os possíveis produtos 
do intemperismo, motivo pelo qual os solos não são bem desenvolvidos 
(CAMPOS; CASTILHO, 2012). 

Devido às condições edáficas, as espécies vegetais que colonizam es-
tes ambientes são restritas (normalmente estas espécies não ocorrem nos 
ambientes florestais), com alta riqueza, mas notável homogeneidade na 
composição florística, embora ocorram variações importantes de abun-
dância e dominância de espécies endêmicas (AMPLO, 2016). 

Outro fator de destaque é a alta variação na transição destas for-
mações abertas com os ambientes florestais, podendo ocorrer de forma 
gradual ou abrupta. Destacam-se especialmente em Serra Sul, drenagens 
que cortam a Vegetação Rupestre sobre canga, sendo o ambiente típico 
de inúmeras espécies endêmicas da região, como as restritas a Serra Sul 
Carajasia cangae, Parapiqueria cavalcantei, e outras de distribuição mais am-
pla entre os corpos como Mitracarpus carajasensis e Monogereion carajensis.

Considerando os fatores abordados, foi possível subdividir este geos-
sistema em três geofácies: Vegetação Rupestre Aberta, Vegetação Rupestre 
Arbustiva e Mata Baixa. A Mata Baixa foi inserida no geossistema Vege-
tação Rupestre sobre canga devido à semelhança de aspectos florísticos 
com as demais geofácies identificadas e contidas no mesmo, bem como o 
padrão de mapeamento através da interpretação das imagens de satélite. 

3.1.1 Geof́cie Vegetação Rupestre Aberta

Esta geofácie corresponde às áreas em que há notável exposição 
da canga ou da rocha devido ao ritmo dos processos erosivos. Os solos 
Plintosolos pétricos, Litoplinticos, dísticos que raramente ultrapassam 10 
cm de horizonte A rico em matéria orgânica, de maneira que a vegeta-
ção associada coloniza diretamente as rochas (SCHAEFER et al., 2008).  
As velózias (Vellozia glauca) ocorrem em grande densidade, predominan-
do nesta geofácie, se propagam em condições de solo raso acumulado em 
microbolsões de solo com desenvolvimento condicionado à presença de 
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descontinuidades nas rochas. A Figura 3 sintetiza as informações sobre 
Vegetação Rupestre Aberta.

3.1.2 Geof́cie Vegetação Rupestre Arbustiva

Os solos da Vegetação Rupestre Arbustiva são ligeiramente mais 
profundos que aqueles da Vegetação Rupestre Aberta alcançando até 30 
cm (SCHAEFER et al., 2016a). Nos casos em que as microdepressões 
desenvolvem uma acumulação mais significativa de solo, sendo a condi-
ção de desenvolvimento vegetacional menos extrema, abre-se espaço, em 
meio à matriz herbácea, para o desenvolvimento de estratos arbustivos.

Nesta geofácie, observou-se que a atividade de térmitas também in-
fluencia o tipo de colonização da vegetação, no qual as espécies arbóreas 
e aquelas típicas da vegetação rupestre mais desenvolvidas ocorrem so-
bre termiteiros antigos (SCHAEFER et al., 2015). Associadas a ambientes 
com maior disponibilidade de solo, se observam espécies como Bauhinia 
pulchella, Lippia grata, Ipomoea cavalcantei (Serra Norte) e Ipomoea mara-
baensis (porção de Serra Norte e Sul). A Figura 4 sintetiza as informações 
sobre a Vegetação Rupestre Arbustiva.

3.1.3 Geof́cie Mata Baixa

As Matas Baixas assemelham-se mais às comunidades de Vegetação 
Rupestre Arbustiva do que com as Matas Altas. Tais resultados podem 
ser confirmados por análises fitossociológicas e de similaridade (PCoA) 
e cluster (Bray Curtis) nas quais observa-se um maior agrupamento das 
amostras de Campo Rupestre com a Mata Baixa quando comparadas 
àquelas de Mata Alta (GOLDER, 2011b). Durante o período de seca as 
semelhanças fitofisionômicas ficam mais nítidas observando-se a sincro-
nia na floração das espécies comuns às duas geofácies, que passam a se 
comportar de forma homogênea. 

São áreas transicionais entre as geofácies de Campo Rupestre Ar-
bustivo e Mata Alta, formando faixas de dimensões variadas, ou bolsões 
isolados, confirmados pela presença de solos da degradação da canga que 
não ultrapassam 30 cm de profundidade de padrão ecotonal entre os solos 
mais profundos de Campo Rupestre e as áreas florestadas de borda ou 
capões isolados no interior do platô (SCHAEFER et al., 2008; SCHAEFER  
et al., 2016b). A Figura 5 sintetiza as informações sobre Mata Baixa. 
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Figura 3 – Síntese da geofácie Vegetação Rupestre Aberta
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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Figura 4 – Síntese da geofácie Vegetação Rupestre Arbustiva
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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3.2 Geossistema sob Influência Hídrica

No geossistema Ambientes sob Influência Hídrica, nota-se a pre-
sença de quatro geofácies: Lajedo, Campo Graminoso, Campo Brejoso 
e Buritizal. Neste geossistema, é notável a influência de acumulação de 
água e de sedimentos em função de sua posição de recebimento do escoa-
mento superficial advindo das encostas. 

Ao longo da área de estudo, pode ser observada uma relação da ti-
pologia de geofácies com a disponibilidade hídrica e de matéria orgânica 
no sistema. Essa disponibilidade também está intrinsecamente associada 
à localização topográfica da geofácie, podendo dispor de mais ou me-
nos água, fator que influencia a formação de diferentes solos e condições 
de habitat. Logo, em uma condição de menor disponibilidade hídrica 
se estabelecem os Lajedos, posteriormente os Campos Graminosos, em 
seguida estabelecem-se os Campos Brejosos, e, finalmente, em uma con-
dição de constante saturação e em um solo com acúmulo significativo de 
matéria orgânica, desenvolve-se a geofácie que mantém os buritizais.

As geofácies sob influência hídrica também formam um mosaico de 
comunidades relacionadas e controladas por fatores hidrológicos. Assim, 
a delimitação das geofácies no mapeamento foi baseada nos padrões que 
implicam em sua predominância, assumindo-se intercalações entre geo-
fácies. A Figura 6 ilustra uma destas geofácies.

Ressalta-se que as Lagoas, em razão de suas especificidades, foram 
enquadradas em um geossistema diferente, pois a água é o seu principal 
elemento formador, estabelecendo uma dinâmica própria e em uma bio-
ta diferenciada.
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Figura 6 – Mosaico de geofácies: 1) Lajedo, em primeiro plano; 2) Campo  
Graminoso, em segundo plano; 3) Vegetação Rupestre Arbustiva, ao fundo  

e esquerda e; 4) Mata Baixa, ao fundo e direita. Foto obtida em N8
Fonte: Amplo (2016).

3.2.1 Geof́cie Campo Graminoso

O Campo Graminoso foi individualizado em todas as ocasiões em 
que foi percebida a dominância de gramíneas com relação às outras es-
pécies vegetais, sendo notável sua variação em termos de extensão, de 
maneira que pode abranger desde dezenas a até centenas de metros qua-
drados. Esta geofácie é bastante condicionada pela dinâmica hidrológica, 
de maneira que permanece inundada no período chuvoso e na época 
seca diminui drasticamente sua superfície alagada. 

Desenvolve-se preferencialmente sobre solos rasos, a partir do in-
temperismo inicial do substrato rochoso. É comum, em meio ao Campo 
Graminoso, ocorrer a formação de pequenas ilhas de vegetação arbusti-
va, normalmente associadas ao maior acúmulo de solo ou à manutenção 
de porções de afloramentos de rocha (Figura 7). As espécies que colo-
nizam estes ambientes são aquelas típicas da vegetação rupestre, como 
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Vellozia glauca, Mimosa acutistipula var. ferrea e Bauhinia pulchella. A Figura 
8 sintetiza as informações sobre o Campo Graminoso.

Figura 7 – Campo Graminoso (1) com ilha de Vegetação Rupestre Arbustiva (2); 
mosaico vegetacional (3) formado pela Vegetação Rupestre Aberta, Arbustiva  

e Mata Baixa na vertente ao fundo. Fotografado em S11C
Fonte: Amplo (2016).
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3.2.2 Geof́cie Lajedo

Os Lajedos constituem uma geofácie diferenciada devido à expo-
sição do substrato laterítico concrecionário em meio às fendas com gra-
míneas e esparsas ilhas com vegetação rupestre, chegando ao nível de 
geótopo. Assim, foi individualizada em função de poder conter, simul-
taneamente, ou não, geótopos característicos de Campo Graminoso e  
Vegetação Rupestre Aberta, como ilustra a Figura 9.

Figura 9 – Ilustração de diversidade de elementos componentes  
(geótopos) do Lajedo. Fotografado em S11A

Fonte: Amplo (2016).

Os Lajedos se distinguem dos Campos Graminosos na medida em 
que o escoamento superficial das águas pluviais sobre o substrato rocho-
so não possibilita significativa acumulação de sedimentos e consequente 
desenvolvimento de solo e de cobertura vegetal. É desta maneira que 
estes lajedos assumem um aspecto de superfície lavada. Na Figura 10, é 
possível notar um destes microbolsões, o qual se encontra encouraçado 
e preenchido por água, de maneira que apenas ao remover essa camada 
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encontram-se os sedimentos que sustentam a colonização vegetal. E, em 
algumas situações, encontram-se ilhas de vegetação rupestre em meio 
aos Lajedos (Figura 11).

Figura 10 – Microbolsão de solo formado sob o Lajedo em N6.  
Há fragmentos menores de canga que formam uma espécie  

de encouraçamento, mantendo os sedimentos
Fonte: Amplo (2016).

Figura 11 – Lajedo com ilha de vegetação. Fotografado em N1
Fonte: Amplo (2016).
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Entre os fatores que diferenciam os Lajedos dos Campos Grami-
nosos, a composição florística mostra-se como um dos mais relevantes.  
Os lajedos apresentam uma maior representatividade de espécies rupíco-
las, com destaque para Dyckia duckei, Carajasia cangae (Serra Sul), Cuphea 
carajasensis, Ipomoea cavalcantei (Serra Norte), Vellozia glauca e Mimosa skin-
neri var. carajarum. A Figura 12 sintetiza as informações sobre o Lajedo.
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3.2.3 Geof́cie Campo Brejoso

Nos Campos Brejosos estabelece-se uma condição de inundação 
permanente das suaves depressões existentes no terreno, ressaltando-se  
que a própria cobertura superficial, que se estabelece nestes locais de 
acumulação, favorece a formação de “aquíferos suspensos” ou zonas per-
manentemente saturadas (CAMPOS; CASTILHO, 2012).

À semelhança do que ocorre em lagoas, a argila proveniente da 
erosão e do intemperismo dos setores mais elevados de encosta, e sedi-
mentada na base destas depressões, favorece o acúmulo de água. Nesta 
geofácie, podem ser encontrados solos hidromórficos do tipo Organos-
solos (SCHAEFER et al., 2008). A vegetação é adaptada a estas condi-
ções, predominando espécies de gêneros como Elaeocharis, Rhynchospora,  
Cyperus, Xyris, Axonopus e Panicum. Também foi observada sua frequen-
te associação com os buritizais, que se estabelecem nas suas bordas  
(Figura 13). Isto ocorre preferencialmente na situação em que o substra-
to passa a ser composto por turfeiras (SCHAEFER et al., 2008). A Figura 
14 sintetiza as informações sobre o Campo Brejoso.

Figura 13 – Associação de Buritizal e Campo Brejoso. A Vegetação  
Rupestre na encosta em segundo plano e também a transição  

para a Floresta Ombrófila. Fotografia obtida em N8
Fonte: Amplo (2016).
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3.2.4 Geof́cie Buritizais

Ainda no domínio dos Organossolos (SCHAEFER et al., 2008) 
ocorrem os Buritizais, destacando-se como diferença principal o fato da 
camada de solo ser mais espessa, como um resultado da acumulação de 
matéria orgânica ao longo de um período maior, sob condição de elevada 
saturação. Geralmente, os buritizais ocorrem bordejando as lagoas ou 
Campos Brejosos de maior extensão, uma vez que nestas áreas ocorre a 
maior expressão da concentração dos fluxos hídricos, tanto superficiais 
quanto subsuperficiais (nestes locais o nível freático parece se estabelecer 
especialmente próximo à superfície).

Pelo extremo isolamento e pela particularidade de formarem grupa-
mentos pequenos, os Buritizais foram aqui considerados como relevantes 
para a conservação ambiental, já que em todos foram observados rastros 
de animais e fezes de antas e felídeos, permitindo inferir sua relação com 
a fauna local e de entorno florestal. Nesta geofácie, ressalta-se a ocorrência 
dos buritis (Mauritia flexuosa) e das buritiranas (Mauritiella armata), os quais 
podem estar associados com espécies arbóreas, conforme ilustrado na Fi-
gura 15. A Figura 16 sintetiza as informações sobre o Buritizal.

Figura 15 – Buritis e buritiranas da geofácie Buritizal. Serra da Bocaina
Fonte: Amplo (2016).
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3.3 Geossistema Lagoas

O geossistema Lagoas ocorre exclusivamente no Corpo S11. Se-
gundo Campos e Castilho (2012), a morfogênese do geossistema Lagoas 
remonta ao abatimento de cavidades pré-existentes nas concreções late-
ríticas da canga. Dessa maneira, o acúmulo de sedimentos naturalmente 
atraído para seu interior coopera na impermeabilização da depressão, 
que passa a acumular a própria água de chuva.

E, associada a este geossistema, encontra-se uma vegetação espe-
cífica de cada um destes ambientes (Figura 17), cuja existência é con-
dicionada às áreas inundadas nas bordas das lagoas (SCHAEFER et al., 
2008; SCHAEFER et al., 2016b; CAMPOS; CASTILHO, 2012). Nesse 
ambiente são encontradas macrófitas aquáticas (Figura 18) e eriocaulá-
ceas, além da espécie de pteridófita aquática e endêmica, Isoetes cangae, 
e da ninfeia Nymphaea rudgeana. Os maiores lagos dos platôs mostram 
posição central, enquanto os sistemas lacustres de borda são frequente-
mente mais rasos e com menor coluna d’água, evidenciando o rebaixa-
mento do nível hidrológico nos tempos atuais. A Figura 18 sintetiza as 
informações sobre as Lagoas.

Figura 17 – Lago do corpo C de S11, com presença  
de macrófitas aquáticas no espelho d’água

Fonte: Amplo (2016).



190

projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

Fi
gu

ra
 1

8 
–

 S
ín

te
se

 d
o 

ge
os

si
st

em
a 

La
go

a
Fo

nt
e:

 E
la

bo
ra

da
 p

el
os

 a
ut

or
es

 (2
01

8)
.



geossistemas dos campos ferruginosos de carajás

191

3.4 Geossistema Ambientes Florestais

Além da Floresta Ombrófila que compõe a circunvizinhança dos 
corpos ferruginosos, também podem ser encontrados ambientes flores-
tais em meio às formações abertas rupestres, incluídas no geossistema 
Ambientes Florestais.

Os capões florestais ou mata alta podem ser encontrados em dife-
rentes situações, principalmente associados a pequenas depressões circu-
lares (Figura 19), a cavernas de dissolução, ao longo de grotas, de cânions, 
de linhas de drenagem e sobre intrusões de tipos rochosos diferenciados. 

Figura 19 – Mata Alta em pequenas depressões.  
Fotografia obtida durante sobrevoo em N8.

Fonte: Elaborada pelos autores (2018)

3.4.1 Geof́cie Mata Alta (Capão de Floresta)

A presença de Mata Alta configura os limites de uma geofácie ca-
racterizada pela disponibilidade de solos mais profundos desenvolvidos 
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a partir da degradação in situ da canga e com composição florística bas-
tante similar à Floresta Ombrófila que ocorre no entorno, com destaque 
para algumas espécies que ocorrem em maior densidade, como Vochysia  
haenkeana, Alchornea discolor, Xylopia aromatica, Sacoglotis guianensis,  
Connarus perrottetii e, espécies de Myrtaceae (Myrcia spp. e Eugenia spp.), 
além de endêmicas como Mouriri cearensis e a liana Centrosema carajasense.

No interior dos platôs sua ocorrência pode estar normalmente as-
sociada a abatimentos ou sistemas de cavidades, onde o desenvolvimento 
e acúmulo de solo formam pequenas ilhas de floresta com formato ovoi-
de e circular, onde partículas finas e sedimentos drenam e acumulam 
(SCHAEFER et al., 2016a). 

3.4.2 Geof́cie Floresta Ombrófila

Assume-se que os trechos de Floresta Ombrófila destacados a fim 
de caracterizar o entorno imediato dos corpos se desenvolvem e repre-
sentam as formas de transição entre as Florestas de entorno e os campos 
rupestres, sempre que apresentam um porte mais reduzido e fisionomia 
aberta. Seguem padrões fitofisionômicos semelhantes aos Capões inte-
riores, mas foram separados por estarem conectados aos ecossistemas 
vizinhos ao domínio serrano, com os quais transicionam (SCHAEFER 
et al., 2008). Em algumas situações essa mata assume a característica de 
transição entre a vegetação dos platôs e a Floresta Ombrófila, havendo o 
registro de espécies endêmicas, como os arbustos Pilocarpus carajasensis, 
Daphnopsis filipedunculata, além da arbórea Jacaranda carajasensis. 

O entorno dos corpos foi delimitado por um polígono representa-
tivo da Floresta Ombrófila que o circunda. Este polígono teve como base 
a quebra de declive aproximada no limite da média vertente, onde se 
registram espécies endêmicas associadas às drenagens como Philodendron 
carajasense, Cavalcantia glomerata, Sinningia mínima, Blechnum areolatum e 
B. longipilosum. As Figuras 20 e 21 sintetizam as informações sobre a Mata 
Alta e a Floresta Ombrófila.
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Figura 20 – Síntese da geofácie Mata Alta
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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Figura 21 – Síntese da geofácie Floresta Ombrófila
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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3.5 Geossistema Áreas Antrópicas

Para complementar o estudo dos geossistemas, foi necessário in-
cluir as áreas com intervenção humana, excetuando-se as áreas das cavas 
de extração mineral propriamente ditas. As principais situações verifi-
cadas são: Solo Exposto, Pasto, Samambaial e Estruturas Relativas à Mi-
neração. Neste contexto de inclusão das áreas antrópicas, considerou-se 
conveniente delimitar os principais corredores de acesso, os quais foram 
classificados como Solo Exposto. O Pasto foi especialmente observado na 
Serra da Bocaina. Nas Estruturas Relativas à Mineração, foram identifi-
cados acampamentos (como os de N1, N4, N5 e S11D) e elementos como 
pátios de toras.

Já os Samambaiais são constituídos dominantemente pela pteridó-
fita Pteridium aquilinum, que apresenta um comportamento pioneiro e 
invasor em áreas onde houve intervenção humana para conversão de 
florestas em áreas de pastagem abandonadas, bastante comum na Serra 
da Bocaina, mas também observada em algumas áreas dentro da Flona 
próximas às Minas em Serra Norte. A Figura 22 sintetiza as informações 
sobre a geofácie samambaial.
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4. DIsTRIBuIção Dos GeoAMBIeNTes eM CARAJÁs 

A análise dos quantitativos dos geossistemas e geofácies conside-
rou três cenários: o pretérito (2012), o atual (2018) e um cenário futuro 
(2025). Estima-se que em 1980, antes do início da exploração mineral, 
os Campos Ferruginosos da Flona Carajás e Serra da Bocaina ocupa-
vam uma área de aproximadamente 14.000 ha (análise de imagem de 
1984). Nos anos de 2012, 2018 e 2025 (projetado) a área estimada é  
de respectivamente 9.745,07 ha, 8.969,09 ha e 7.489,95 ha de geofácies 
nativas em Carajás. 

Avaliando-se os quantitativos dos geossistemas entre os diferentes 
cenários na Tabela 2, verifica-se que a Vegetação Rupestre de canga re-
presentava 77% do total mapeado das geofácies nativas em 2012, demos-
trando a dominância do geossistema Vegetação Rupestre sobre canga. 
Por outro lado, mostra a limitada ocorrência dos geossistemas de lagoa e 
ambientes sob influência hídrica, em sua maior parte formando peque-
nas manchas.

Atualmente, em 2018, existem ainda cerca de 1.784,70 ha de cam-
pos ferruginosos antropizados principalmente por samambaial e gra-
míneas exóticas, os quais podem ser restaurados. Mais de 95% dessas 
áreas ocorrem no recém-criado Parque Nacional (Parna) dos Campos 
Ferruginosos. Dado o recente conflito de ocupação e posse da terra nesse 
Parque, posterior à análise dos dados, é urgente a resolução dos proble-
mas para garantir a integridade das áreas remanescentes de Carajás e a 
restauração das áreas antropizadas e controle de espécies invasoras. Além 
disso, destaca-se a necessidade da elaboração urgente do Plano de Mane-
jo para a gestão dessa Unidade de Conservação.

A revisão do Plano de Manejo anterior (ICMBIO; STCP, 2004) 
para o atual Plano de Manejo (ICMBIO; STCP, 2016) mostra que houve 
ganhos consideráveis em relação à proteção dos geoambientes. Ocorreu 
uma diminuição de 50% da área total destinada à mineração, que passou 
de 7.778 ha para 3.433 ha. Importantes remanescentes em Serra Sul (no 
entorno do Corpo A) e Serra Norte (platôs de N6, N7, N8 e N9), foram 
incluídos em Zonas Primitivas. A Serra do Tarzan, na Flona de Carajás, 
também foi incluída no Parna dos Campos Feruginosos, e todas essas 
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áreas agora contam com maior proteção legal. Destaca-se que, no cenário 
pretérito, os geoambientes registrados na Serra da Bocaina não foram 
categorizados em nenhuma zona do Plano de Manejo, pois se localiza-
vam fora da UC em questão.

Entre 2012 e 2018 foram suprimidos 770,9 ha de campos ferrugi-
nosos na Flona Carajás, sendo mais representativas as perdas de Vegeta-
ção Rupestre sobre canga (29%). No cenário 2025 estima-se a perda de 
mais 1.479 ha de campos ferruginosos na Flona Carajás. Por outro lado, 
se for efetivada a restauração dos 1.784,7 ha de áreas antropizadas, prin-
cipalmente no Parna dos Campos Feruginosos, no cenário futuro, será 
ampliada a área total de campos ferruginosos (Figura 23).

Tabela 2 – Comparativo em área (ha) da distribuição dos geoambientes/geofácies em 
2012, 2018 e 2025

Geossistemas Geofácies Cenário pretérito
(2012)

Cenário atual
(2018)

Cenário futuro
(2025)

Vegetação 
Rupestre Sobre 
Canga

Veg. Rupestre 
Aberta 2912,11 2751,4 2136,8

Veg. Rupestre 
Arbustiva 2474,13 2037,8 1639

Mata Baixa 2167,93 2067,5 1872,6

Ambientes 
Florestais Mata Alta 447,11 427,2 369,4

Ambientes Sob 
Influência Hídrica

Campo 
Graminoso 519,79 498,6 441,2

Lajedo 910,62 884,5 749,6

Campo Brejoso 179,33 170,7 150,8

Buritizal 32,33 29,9 29,0

Lagoa Lagoa 101,72 101,7 101,6

Total geofácies nativas 9.745,07 8.969,09 7.489,95

Total geofácies antropizadas 1.803,63 1.784,70 1.772,80

Total geofácies nos corpos 
ferruginosos 11.548,70 10.753,79 9.262,75

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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Figura 23 – Distribuição das áreas de geofácies naturais em Carajás por  
Serra e diferentes cenários avaliados. O aumento na Serra da Bocaína em  

2025 considera a restauração das geofácies antropizadas
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Por fim, foi realizada a distribuição destes geossistemas dentro do zo-
neamento atual da Flona de Carajás para a quantificação do atual status de 
proteção dos geossistemas ferruginosos de Carajás (Figura 24). Observa-se  
que os campos graminosos constituem a geofácie com maior porcentagem 
de área (68%) nas zonas de uso restrito (Zona de Preservação e Zona Primiti-
va), seguido das geofácies lajedo (48%), lagoa (44%) e buritizal (40%). 

Adicionalmente, cabe destacar que existem diversas formações fer-
ruginosas e outras litologias no Sudeste do Pará onde foram registrados 
os geossistemas caracterizados na Flona de Carajás e que não foram con-
sideradas no presente estudo. Tais áreas devem ser avaliadas quanto à 
relevância dos geoambientes e o nível de conservação que estas guardam, 
ampliando o necessário conhecimento sobre as escassas áreas de campos 
rupestres sobre formações ferríferas e outras litologias do contexto re-
gional. Entre estas áreas estão: a Serra dos Campos (São Félix do Xingu), 
Serra do Trairão (Bannach), Serra do Cristalino (Canaã dos Carajás) e 
Serra Arqueada (Ourilândia do Norte). Todas possuem porções da bio-
diversidade similar àquela registrada na Flona de Carajás e Parna Cam-
pos Ferruginosos de Carajás, incluindo espécies endêmicas conhecidas 
e inclusive espécies não identificadas na Flona de Carajás. Atualmente, 
tais áreas encontram-se fora de Unidades de Conservação e sujeitas a 
impactos de diferentes naturezas, derivados das mais diversas formas de 
pressão antrópica, especialmente queimadas.
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Figura 24 – Distribuição das porcentagens geofácies nativas remanescentes do 
Cenário futuro (2025) entre as diferentes zonas do Plano de Manejo da Flona Carajás

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

5. CoNCLusões

A abordagem que considera o conceito de geossistema para a pai-
sagem em discussão mostra-se como a mais apropriada para se tratar da 
ampla diversidade de ambientes que compõem os domínios dos subs-
tratos ferruginosos ocupados por diferentes fisionomias de vegetação. 
Os fatores edáficos mostram-se determinantes para a estruturação das 
paisagens que compõem os altos serranos das formações ferríferas de 
Carajás e a identificação dos geoambientes permite analisar a influência 
do substrato, incluindo a dinâmica hidrológica que atua sobre estes na 
distribuição das fisionomias de vegetação. 

Foram evidentes os avanços para a conservação resultantes da im-
plementação do Plano de Manejo elaborado para a Flona de Carajás em 
2016, tendo em vista a adoção de efetivas garantias para a conservação de 
porções importantes dos geossistemas ferruginosos de Carajás. Além dis-
so, a criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos apresenta-se 
como uma primeira iniciativa na região de garantia efetiva de proteção 
de áreas de geossistemas ferruginosos.
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O desenvolvimento da mineração apresenta-se como o principal 
fator de pressão aos ambientes naturais estruturados sobre as litologias 
ferríferas no contexto da Floresta Nacional de Carajás, constituindo na 
atividade cuja expansão deverá levar em conta a diversidade dos geoam-
bientes e sua distribuição.

A análise aqui apresentada indica algumas necessidades e lacunas 
no conhecimento do estudo dos geoambientes de Carajás que precisam 
ser mais bem investigadas para a garantia da conservação da biogeodi-
versidade de Carajás. Destacando-se:

•	 Necessidade de elaborar e implementar o “Plano de Gestão do 
Parque Nacional dos Campos Ferruginosos de Carajás” para mi-
nimizar a presença de geossistemas antrópicos e controlar as es-
pécies invasoras, devido ao impacto histórico na Serra da Bocaina 
pela pecuária, queimadas.

•	 Com a materialização do cenário futuro (2025), consolida-se a im-
portância e a representatividade dos geossistemas registrados no 
Parque Nacional dos Campos Ferruginosos; mas, amplia-se a ne-
cessidade de promover discussões sobre as perdas das geofácies 
ainda não suficientemente protegidas para garantir a preservação 
de porções com atributos de biodiversidade restritos.

•	 Ampliação da discussão dos geoambientes e atributos de biodi-
versidade para corpos ferruginosos do Sudeste do Pará não pro-
tegidos incluindo a elaboração de estratégias para a conservação 
das Serras de São Félix (Serra dos Campos) em São Félix do Xingu, 
a Serra Arqueada em Ourilândia do Norte, a Serra do Cristalino 
(Canaã dos Carajás) e outros.
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1. INTRoDução 

A região da Serra dos Carajás compõe uma das mais importantes 
províncias espeleológicas do Brasil, com mais de 1,5 mil cavernas, atestan-
do o grande potencial, antes desconhecido, das formações ferríferas e das 
coberturas de canga e de ferricrete para a espeleogênese (Figura 1). Esse 
grande conjunto de cavernas tem merecido diversos estudos geoespeleo-
lógicos (PILÓ; AULER, 2009, PILÓ; AULER, 2011; DUTRA, 2013; PAR-
KER et al., 2013; AULER et al., 2014; CALUX; CASSIMIRO, 2015; PILÓ; 
AULER; MARTINS, 2015; PILÓ; COELHO; REINO, 2015, SCHERER 
et al., 2017; ALBUQUERQUE et al., 2017), revelando novos dados sobre 
depósitos químicos e espeleogênese. Os dados bioespeleológicos também 
são expressivos, com a descrição de espécies novas e raros animais tro-
glóbios (PINTO-DA-ROCHA; Bonaldo, 2007; DA SILVA; PINTO-DA-
-ROCHA; GIRIBET, 2010; PINTO-DA-ROCHA; ANDRADE, 2012; CAM-
POS FILHO; ARAÚJO, 2011; INIESTA; FERREIRA, 2013; PEDROSO;  
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BAPTISTA, 2014; FERREIRA; OLIVEIRA; SILVA, 2015; JAFFÉ et al., 
2016; BRESCOVIT; CIZAUSKAS; MOTA, 2018). 

Na Serra dos Carajás também merece destaque uma das mais im-
portantes reservas de minério de ferro do planeta, em acelerado pro-
cesso de exploração mineral. Nessa mesma paisagem com importantes 
cavernas e grandes reservas de minério temos um geossistema particular, 
envolvendo a vegetação sobre a canga, com campos e savanas com alto 
grau de especialização, importante fauna associada e recursos hídricos 
sensíveis a grandes impactos ambientais. Esse cenário complexo tem ge-
rado um amplo debate nos últimos anos sobre a conservação e a minera-
ção dentro da Floresta Nacional (Flona) de Carajás. 

Figura 1 – Distribuição das cavernas na região de Carajás, no Sudeste do Pará 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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É nesse contexto que se insere o projeto Estratégia de Conservação 
da Savana Metalófila da Floresta Nacional de Carajás, que busca a cons-
trução de cenários de conservação aliando as duas grandes expectativas 
em relação à unidade de conservação: exploração mineral e conservação 
da biodiversidade e geodiversidade, segundo o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2013). Este capítulo pre-
tende contribuir nessa construção de cenários com a abordagem espeleo-
lógica. Especificamente, pretende-se analisar parâmetros geo e bioespe-
leológicos utilizando-se dados secundários e indicar áreas relevantes para 
conservação de sistemas subterrrâneos na Floresta Nacional de Carajás e 
adjacências com a utilização do programa Zonation (MOILANEN, 2014).

2 PRoCeDIMeNTos

Para a elaboração das análises visando à obtenção de indicativos 
para conservação de áreas com cavernas relevantes e para a realização 
de atividades de mineração na Floresta Nacional de Carajás e adjacências 
foram utilizados os seguintes procedimentos:

2.1 Principais Referências

Foram consultados os seguintes documentos para a análise dos 
principais dados espeleológicos: Hill e Forti (1997), Trajano e Bichuette 
(2006), PRCZ Consultores Associados (2007), Carste Consultores Asso-
ciados (2010, 2013, 2014) e Instituto do Carste (2011), Carmo e Kamino 
(2015) e Ruchkys et al. (2015). As planilhas dos atributos espeleológicos 
analisados (ver. Tabela 1) foram fornecidas pela Vale S.A. ao ICMBio, no 
âmbito do Projeto Cenários, em janeiro de 2015.

2.2 Participação nas oficinas

A equipe de espeleologia participou da primeira oficina do Projeto 
Cenários, realizada em Brasília, entre 1 a 3 de outubro de 2014. A ofici-
na teve como objetivo estabelecer alvos de conservação e indicadores de  
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relevância a serem utilizados no programa Zonation, visando à modela-
gem de cenários de conservação e mineração. O programa Zonation re-
presenta uma ferramenta de planejamento de conservação que produz 
uma priorização espacial hierárquica da paisagem baseada nos níveis 
de ocorrência dos alvos definidos da biodiversidade e geodiversidade.  
Os alvos espeleológicos utilizados para a modelagem de cenários são 
apresentados na Tabela 1. Os conceitos referentes aos alvos e indicadores 
de relevância serão apresentados a seguir.

Tabela 1 – Alvos de conservação e indicadores de relevância espeleológicos definidos 
durante a primeira oficina do Projeto Cenários (2014)

Alvo de conservação Peso

Espeleometria 9

Densidade de cavernas 9

Riqueza total de espécies 6

Espécies troglóbias/troglomórficas 9

Populações de quirópteros 7

Bat caves 9

Espécies raras, endêmicas ou relictuais 10

Presença de água 7

Litologia dominante – Máfica 5

Litologia dominante – FFB 5

Litologia dominante – Canga 5

Espeleotemas raros 8

Alta diversidade de espeleotemas 8

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Após a definição dos alvos de conservação e indicadores de relevân-
cia espeleológicos foram organizados três grupos de discussão, visando à 
avaliação de pesos, formato e disponibilidade dos dados. Após a discus-
são em plenária, as camadas dos alvos de conservação foram geradas em 
formato matricial (raster), cujo pixel possuía resolução espacial de 500 
m em áreas de canga. Em seguida, estas camadas foram processadas no 
programa Zonation. Esse primeiro processamento ocorreu de forma ex-
ploratória, momento em que foram gerados dois cenários. Esses cenários 
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destinaram-se a verificar qual a melhor forma de entrada, no programa, 
de parâmetro referente ao custo do minério de ferro. 

A segunda oficina do Projeto Cenários, intitulada Oficina de Pro-
dução de Cenários de Priorização de Áreas para a Conservação, foi reali-
zada nos dias 2 e 3 de março de 2015, em Brasília.

O grupo espeleológico, formados por técnicos da Vale S.A., do 
ICMBio e do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas 
(CECAV) e pesquisadores bolsistas do projeto, reuniu-se para revisar os 
alvos e pesos definidos na primeira oficina, considerando o conhecimen-
to atual e o potencial do programa Zonation. A partir dessa discussão, 
alcançaram-se os seguintes consensos, em relação aos atributos espeleo-
lógicos a serem utilizados como alvos de conservação: 

•	 Projeção horizontal (PH): cada pixel englobou a quantidade de ca-
vernas com PH maior que o limite superior do desvio-padrão da 
média das projeções horizontais mapeadas, a saber, 93 m.

•	 Área: o pixel reuniu a quantidade de cavernas com área maior que o 
limite superior do desvio-padrão da média das áreas mensuradas, 
a saber, 362,5 m².

•	 Densidade de cavernas: o valor do pixel englobou a quantidade de 
cavernas existentes. Aqui, seriam computadas as cavernas não con-
sideradas nos critérios anteriores.

•	 Alta riqueza de espécies: o valor do pixel representou a quantidade 
de cavernas com alta riqueza de espécies, quais sejam, aquelas com 
riqueza maior que o limite superior do desvio-padrão da média.

•	 Espécies Troglóbias/Troglomórficas: o valor do pixel englobou a ri-
queza de espécies troglóbias.

•	 Quirópteros: raster binário reuniu cavernas com presença de qui-
rópteros.

•	 Bat cave: o raster englobou valor maior que 1 onde ocorreu bat cave.
•	 Espécies raras, endêmicas ou relictuais: foram consideradas como 

redundantes com as cavernas de máxima relevância.
•	 Presença de água na caverna: o valor do pixel representou a quan-

tidade de cavernas com presença de água.
•	 Litologia: foi criado um raster para cada litologia indicando a quan-

tidade de cavernas em rocha: máfica, formação ferrífera bandada 
e canga/ferricrete. 
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•	 Espeleotemas raros: foram considerados redundantes com as ca-
vernas de máxima relevância;

•	 Alta diversidade de espeleotemas: o valor do pixel representou a 
quantidade de cavernas com alta diversidade de espeleotemas.

Em seguida, em plenária, ocorreu a atribuição de pesos relativos 
entre os alvos. Os participantes chegaram ao seguinte consenso em rela-
ção ao número de alvos e à ordem no ranking (Tabela 2); detalhes sobre 
os atributos serão apresentados a seguir.

Tabela 2 – Alvo, número de atributos e o ranque utilizado no Zonation

Alvo Número de atributos ordem no ranque

Geoambientes 10 atributos 1

Flora Aproximadamente 50 atributos 2

Cavernas 12 atributos 3

Fauna 40 atributos 4

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Em seguida, ocorreu uma divisão dos participantes em dois grupos. 
Um grupo seria responsável por ranquear os atributos do alvo Geoam-
bientes; outro, por ranquear os atributos presentes em Caverna (Tabela 
3). Detalhes sobre as variáveis espeleológicas serão apresentados a seguir.

Tabela 3 – Variáveis espeleológicas e ranque utilizado no Zonation

Variável ordem no ranking*

Projeção horizontal e área 1

Riqueza de troglóbios e bat caves 3

Densidade de cavernas 4

Riqueza total alta e alta diversidade 5

Água e quirópteros 6

Litologia 7

* Os participantes optaram por não definir uma variável no segundo lugar de importância do 
ranking.
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Posteriormente, a coordenação da oficina estabeleceu os parâme-
tros de priorização e apresentou mais cinco cenários (de um total de sete) 
construídos com todos os temas englobados. Por fim, utilizando somente 
parâmetros espeleológicos, foi criado um cenário no programa Zonation, 
a fim de detectar áreas prioritárias para conservação de cavernas. 

2.3 Análise dos Parâmetros espeleológicos 

Os parâmetros espeleológicos, de forma geral, foram fornecidos 
pelos estudos ambientais, efetuados pela Vale S.A., com vistas aos proces-
sos de licenciamento ambiental. Na atividade minerária e nos processos 
de licenciamento, as serras Norte e Sul, integrantes da Serra dos Carajás, 
foram compartimentadas em “platôs”, áreas da ordem de poucos km2, 
representando setores do planalto residual recoberto pela canga e com 
mineralizações de ferro. Os platôs foram definidos de forma a sequenciar 
a frente de lavra, sendo uma unidade espacial da mineração. 

Os conceitos e parâmetros utilizados na análise foram guiados pelo 
Decreto Federal nº 6.640 (BRASIL, 2008) e pela Instrução Normativa 
(IN) nº 2, de 2009 (BRASIL, 2009), do Ministério do Meio Ambiente, 
principais documentos que regem o licenciamento ambiental quando há 
ocorrência de cavernas. 

2.3.1 Espeleometria

Para o tratamento dos dados espeleométricos foi empregada a es-
tatística descritiva. Foram utilizadas medidas de tendência central e de 
variabilidade ou dispersão. Medidas de tendência central incluíram mé-
dia e mediana. Já as medidas de variabilidade incluíram desvio-padrão, 
variância, valor máximo e mínimo dos valores dimensionais. Também 
foram elaboradas tabelas, histogramas e gráficos boxplot, por meio do 
programa Minitab 17.

A medida de similaridade adotada foi a Distância Euclidiana 
(UPMG) e o método de agrupamento foi o de Ward, com base nos prin-
cípios estatísticos da análise de variância (ANOVA) para identificar as  
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diferenças entre os grupos. Foram elaborados dendrogramas e gráfico de 
dispersão das componentes principais. 

A ferramenta que verificou a presença de valores extremos foi o 
teste de Grubbs. O teste verifica um valor por vez até percorrer todos os 
dados; se alguma cavidade for considerada outlier, ela é marcada como 
tal e a verificação continua sem a cavidade até não restar nenhum valor 
discrepante.

Para a análise de agrupamentos (ou análise de clusters), buscou-se 
testar a classificação de grupos homogêneos. Foram utilizados os seguin-
tes passos: formulação do problema – classificação das cavernas quanto 
aos valores espeleométricos em alto, médio e baixo (três grupos); sele-
cionamento de uma medida de distância (euclidiana); procedimento de 
aglomeração utilizando o método de Ward. No agrupamento, a análise é 
feita considerando todas as variáveis de espeleometria de uma vez. 

2.3.2 Cavernas com Espeleotemas Raros

Segundo a IN nº 2/2009, trata-se de caverna que apresenta espe-
leotemas, individualmente ou em conjunto, pouco comuns ou excep-
cionais, em tamanho, mineralogia, tipologia, beleza ou profusão, espe-
cialmente se considerados frente à litologia dominante da cavidade ou 
sob os enfoques territoriais considerados (local ou regional). Para este 
parâmetro, a planilha elaborada pela Vale S.A. e os relatórios espeleo-
lógicos foram utilizados.

2.3.3 Cavernas com Diversidade Qúmica/Configuração Not́vel e 
Valor Cient́fico

Neste item foram integrados, na planilha Vale S.A., três parâme-
tros da IN nº 2/2009: diversidade química de espeleotemas, configura-
ção notável de espeleotemas e depósitos químicos e clásticos de interesse 
científico. Segundo a IN nº 2/2009, diversidade química se refere à com-
plexidade da deposição secundária de minerais presentes em solução em 
relação aos tipos de espeleotemas (diversidade genética, morfológica e 
mineral) e processos (água estagnada, circulante ou de exsudação etc.). 
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Já a configuração notável de espeleotemas diz respeito ao aspecto, ma-
turidade ou abundância dos depósitos minerais secundários. Inclui, ain-
da, caverna com interesse/importância científica ou didática (biológica, 
climática, paleoclimática, antropológica, paleontologia) da deposição de 
fragmentos desagregados de rochas, solos e outros acúmulos sedimen-
tares, inclusive orgânicos, de tamanhos diversos, associada à dinâmica 
hidrológica, morfológica, ou da deposição secundária de minerais pre-
sentes em solução.

2.3.4 Cavernas com Presença de Troglóbios

Segundo a IN nº 2/2009, troglóbios são animais de ocorrência res-
trita ao ambiente subterrâneo, sendo destacados na norma os raros, en-
dêmicos e relictos. Troglóbio raro diz respeito a espécie troglóbia que 
apresente número reduzido de indivíduos ou distribuição geográfica res-
trita (troglóbio endêmico). Por sua vez, um relicto constitui espécie tro-
glóbia sem registro de parentes epígeos próximos (relicto filogenético), 
ou ainda, cujos parentes epígeos mais próximos se encontram em uma 
região geográfica distinta (relicto geográfico). Foram utilizadas as plani-
lhas Vale S.A. para obtenção desses dados. Para raridade tem sido utili-
zado o seguinte critério sugerido na oficina científica “Troglóbios raros: 
incertezas e encaminhamentos”: uma espécie troglóbia encontrada em 
até três cavidades é considerada rara (INSTITUTO DO CARSTE, 2011).

2.3.5 Cavernas com Espécies Ameaçadas de Extinção

Para a compilação do registro das espécies ameaçadas foi conside-
rada a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extin-
ção, conforme Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 444, 
de 17 de dezembro de 2014. Foram utilizados os registros encontrados 
nos artigos científicos com a descrição das espécies, para invertebrados, 
na planilha enviada pela Vale S.A. e nos relatórios técnicos, quando dis-
poníveis. Considerando os morcegos, todos os registros do gênero Nata-
lus foram considerados como N. macrourus, já que apenas esta espécie de 
morcego é reconhecida com ocorrência para o Brasil.
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2.3.6 Cavernas com Alta Riqueza de Espécies

Segundo a IN nº 2/2009, riqueza de espécies é a estimativa do nú-
mero de espécies presentes na caverna. Para análise desse parâmetro, foi 
utilizada a planilha Vale S.A.

2.3.7 Cavernas com Presença de Quirópteros e Bat Caves

Segundo a IN nº 2/2009, trata-se de um conjunto de indivíduos 
pertencentes à mesma espécie, cuja presença contínua na cavidade seja 
observada por um período mínimo de um mês, caracterizando a inter-
-relação com o ecossistema cavernícola para a sua sobrevivência. Infeliz-
mente, não há menção a bat caves na IN nº 2/2009. Foram utilizadas as 
planilhas da Vale S.A. para obtenção desses dados. 

2.3.8 Teste de Questões Dicotômicas (Presença ou Ausência)

Para avaliar essas questões dicotômicas (presença ou ausência) o 
teste utilizado foi o Qui-Quadrado para associação X2. O teste Qui-Qua-
drado é um teste não paramétrico cujo princípio básico é comparar pro-
porções entre as categorias estabelecidas nos grupos. Caso as proporções 
sejam estatisticamente iguais, então não existe interação entre os grupos. 
Se proporções forem diferentes, há interação entre os grupos.

3. CARACTeRIZAção DAs CAVeRNAs DA seRRA Dos CARAJÁs

A Floresta Nacional de Carajás merece destaque na Amazônica. 
Nessa área, ocorrem rochas (neoarqueanas) vulcânicas máficas e félsicas 
associadas a lentes de jaspilitos. Sobre as formações ferríferas bandadas 
(FFB), ocorrem brechas ferruginosas (cangas) que sustentam topos de 
diversas serras, denominadas genericamente de Serra dos Carajás. Nes-
sas superfícies cimeiras, destacam-se morrotes, colinas, canais de drena-
gem e diversas depressões fechadas. Formações savânicas de topo estão 
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circundadas por uma exuberante floresta tropical. No topo das serras, 
parte do escoamento pluvial subsuperficial (throughflow) ocorre por uma 
rede de pequenos condutos. A outra parte escoa superficialmente em 
canais direcionados para as depressões fechadas ou cabeceiras de drena-
gem. Na borda das serras ocorrem diversas escarpas rochosas, além de 
depósitos de tálus. 

Mais de 1.000 cavernas já foram identificadas na Floresta Nacional 
de Carajás. Trata-se de uma das maiores concentrações de cavernas do 
Brasil. As cavernas de Carajás estão na base de pequenas escarpas dis-
tribuídas em diversas posições da paisagem, incluindo bordas de lagoas, 
bordas de ruptura do topo, além do sopé coluvionar das serras (Figura 2).  
As cavernas foram desenvolvidas no interior das brechas ferruginosas, na 
FFB e no contato entre as duas. Cavernas em metarenitos e rochas vulcâ-
nicas alteradas já foram identificadas, mas em pequeno número (PILÓ;  
AULER; MARTINS, 2015).

Figura 2 – Panorama da Serra Sul onde se destacam, no topo, formações savânicas 
circundadas por uma exuberante floresta tropical. Na borda das serras ocorrem 

diversas escarpas rochosas, sendo o local de maior ocorrência de cavernas
Fonte: João Marcos Rosa (2017).
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As cavernas no geral são de pequenas dimensões, com média de 30 
m de extensão. Já foram registradas cavernas com mais de 300 m. Ocor-
rem muitas cavernas na forma de pequenos salões únicos, com apêndi-
ces que se afunilam em pequenos canais. Esboçam formas planimétricas 
semicirculares, afuniladas ou retilíneas. As maiores cavernas apresentam 
condutos muito irregulares, de tamanho variado que se interconectam.  
A conexão entre câmaras maiores é feita, muitas vezes, por meio de pas-
sagens estreitas. As seções são muito irregulares, com a presença de pila-
res, pendentes e clarabóias. Controle estrutural ocorre particularmente 
nas cavernas desenvolvidas na FFB. 

A grande maioria das cavernas é seca. Surgências e canais de dre-
nagem temporários ocorrem, gerados pela concentração do gotejamento 
ou percolação de águas pluviais infiltradas via pequenos condutos ou 
descontinuidades geológicas. O gotejamento no interior das cavernas é 
expressivo durante a estação chuvosa, em função da porosidade da rocha 
e a proximidades das cavernas com a superfície, ou seja, as cavernas são 
muito rasas. 

Os depósitos clásticos são predominantemente autogênicos, 
constituídos por clastos de hematita originados das formações ferríferas, 
das cangas e, por vezes, de rochas máficas alteradas. Calhaus e mata-
cões são originados principalmente de processos gravitacionais do tipo 
abatimentos de porções do teto e das paredes. Os depósitos apresentam 
uma estreita relação com a rocha encaixante. O transporte sedimentar, 
atualmente, é muito restrito no interior das cavernas (baixa energia).  
Os sedimentos alogênicos estão limitados a tálus de entrada das cavernas 
e sob as claraboias (PILÓ; AULER; MARTINS, 2015). 

Nas cavernas ferríferas de Carajás, os depósitos químicos com-
preendem em geral feições de pequeno porte, mas com mineralogia 
diversificada. Predominam crostas e coraloides, além de cortinas, mi-
crotravertinos e pingentes. Crostas de preenchimento de fraturas, escor-
rimentos de parede e pingentes são constituídos por óxidos-hidróxidos 
de ferro e alumínio (hematita, goethita e gibbsita), reforçando que os so-
lutos que formam esses espeleotemas têm sua origem na rocha ferrífera 
(brechas ou FFB). Os coraloides e as crostas de piso, de paredes e sobre 
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blocos são constituídos principalmente por óxidos-hidróxidos de ferro e 
fosfatos (estrengita, fosfosiderita e leucofosfita). As origens de seus mine-
rais constituintes estão associadas à canga, às rochas máficas e ao guano 
de morcegos. Fosfatos formando estalactites, estalagmites e alguns tipos 
de coralóides são de ocorrência rara. Sulfatos ocorrem de forma mais 
discreta (PILÓ; AULER, 2011).

Simmons (1963), trabalhando no sudeste do Brasil, foi pioneiro em 
atribuir a gênese de cavernas em minério de ferro a processos de disso-
lução. Segundo ele, a dissolução do dolomito, mas também de quartzo e 
hematita, leva à formação de uma zona de minério de ferro alterado de 
alta porosidade que chega a atingir 50% do volume da rocha. 

Alguns autores como McFarlane e Twidale (1987) acreditam que a 
dissolução dos óxidos de ferro, e não somente de sílica e dolomita, são es-
senciais a carstificação em minério de ferro. A criação do que McFarlane 
e Twidale (1987) chamaram de “zonas pálidas” no saprólito dependeria 
da dissolução do ferro. Devido ao caráter pouco solúvel de óxidos de fer-
ro, esses autores defendem a atuação de agentes microbiológicos. Parker 
et al. (2013) tem investigado a participação das comunidades microbia-
nas na gênese das cavernas de Carajás. Foi identificada intensa atividade 
microbiana e biofilmes pendentes (snottites) no interior das cavernas, que 
incluiu reconhecidas espécies nos processos de oxidação e redução do 
ferro. Com a redução do ferro, o fluxo de águas subterrâneas poderia 
remover massa de Fe (II) aquoso, permitindo o alargamento de vazios e 
formação de cavernas. Os mecanismos de redução microbiana do ferro e 
de formação de cavernas ainda são desconhecidos. 

Paleotocas têm sido identificadas na região de Carajás, testemu-
nhando processos de bioerosão na formação ou ampliação de cavernas 
em ferricretes. Destaca-se uma rede de passagens com seções circulares, 
ressaltando marcas de garras nas paredes e teto. Essas cavidades, muito 
provavelmente, foram utilizadas por megamamíferos (particularmente 
tatus e preguiças-gigante) extintos, que habitavam a região de Carajás 
durante o Quaternário (Figura 3).
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Figura 3 – Condutos abobadados, em caverna da Serra Sul  
(S11-0007), que formam uma rede labiríntica de mais de 1.500 m.  

Essa caverna é muito provavelmente uma paleotoca
Fonte: Rafael Scherer (2017).

As entradas de cavernas de Carajás também foram ocupadas por 
grupos pré-históricos com grande antiguidade. Várias datações na re-
gião já superam os 9.000 anos AP. As datações do Holoceno Tardio estão 
associadas a materiais cerâmicos e líticos. Já as datações mais antigas estão 
associadas somente a vestígios da indústria lítica, incluindo lascas, estilhas 
e alguns núcleos (KIPNIS; CALDARELLI; OLIVEIRA et al., 2005). 

A maior parte das cavernas é rasa, recebe luz na totalidade de sua 
área e apresenta grande influência do meio epígeo. Entretanto, os inven-
tários faunísticos em cavernas da região, que ganharam impulso nos últi-
mos anos, têm revelado uma fauna diversificada e peculiar, a qual inclui 
diversos elementos endêmicos ao ambiente subterrâneo.

Salienta-se que as cavernas não são sistemas isolados. Espaços de 
diferentes tamanhos, principalmente na canga porosa, podem permitir 
a conexão entre as micro e macrocavernas, as quais podem ser ocupadas 
pela fauna.
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Destaca-se a presença de raízes em praticamente todas as cavernas, 
ocorrência propiciada pela sua superficialidade. Na sua maioria, estão 
representadas por sistemas sub-superficiais de calibre fino que penetram 
a partir de aberturas horizontais, muitas vezes permeando canalículos 
estreitos e atingindo a caverna verticalmente. Em algumas cavidades, são 
observadas redes superficiais ou mesmo rizotemas.

O guano, por sua vez, suporta ecossistemas cavernícolas muito ri-
cos, complexos, pouco conhecidos e farto de endemismos. Outros re-
cursos tróficos comuns compreendem material vegetal e detritos, encon-
trados principalmente próximos às entradas e sob claraboias. Fezes de 
vertebrados são um importante recurso trófico, cuja presença está asso-
ciada ao uso das cavidades pelos diferentes grupos. 

Colônias numerosas permanentes com centenas e até milhares 
de morcegos (bat caves) são mais raras. Quando ocorrem, geralmente 
registra-se a dominância de morcegos insetívoros do gênero Pteronotus. 
Entre as espécies que utilizam as cavidades, estão morcegos da família 
Phyllostomidae (ex. Glossophaga soricina, Carollia prespicillata, Diphylla 
ecaudata) e Emballonuridae (Peropteryx sp.). 

A fauna de invertebrados é diversificada. Entre os elementos mais 
comuns estão grilos Phalangopsis, amblipígios Heterophrynus longicornis, 
aranhas Plato, Scytodes, Mesabolivar, Ochyroceratidae e Theridiidae, opi-
liões Escadabiidae, pseudo-escorpiões Spelaeochernes e Pseudochthonius, di-
plópodos Pyrgodesmidae, lacraias Sphendononema guildingii, colêmbolos  
Pseudosinella e Pararrhopalites, besouros Carabidae e Staphylinidae, dípteros  
Phlebotominea, ninfas de cigarrinhas Cixiidae e barbeiro Zelurus, formigas 
Solenopsis, Camponotus e cupins Nasutitermes, mariposas Noctuidae, molus-
cos gastrópodos Systrophiidae e Subulinidae. Espécies troglóbias apresen-
tam ampla distribuição e já foram registradas várias espécies raras.

4. ResuLTADos

4.1 espeleometria

A Tabela 4 mostra os valores espeleométricos para as 1.196 cavi-
dades mapeadas em 11 áreas (platôs) de estudo na Serra dos Carajás.  
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O valor médio de Projeção horizontal considerando todos os platôs foi 
de 34,2 m, com desvio-padrão de 59,4 m. A área média das cavernas foi 
de 133,0 m², com desvio-padrão de 229,5 m². As cavidades apresentaram 
volume médio de 251,4 m³, com desvio-padrão de 474,8 m³.

Tabela 4 – Estatística descritiva - espeleometria

espeleometria

Variável Tamanho 
da amostra Média Desvio-

padrão Mediana Mínimo Máximo

PH (m) 1.196 34,2 59,4 18,0 3,2 1.546,0

Área (m²) 1.196 133,0 229,5 54,2 5,0 4.224,0

Volume (m³) 1.195 251,4 474,8 77,0 2,6 4.477,0

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

A mediana é uma medida de posição mais indicada para dados assi-
métricos, pois ela é uma estatística mais robusta em relação a valores dis-
crepantes. Observe, na Tabela 4, o desvio-padrão alto para as variáveis. 
A mediana da Projeção Horizontal foi de 18,0 m, metade das cavidades 
apresentaram áreas menores que 54,2 m² e metade das cavidades com 
volume abaixo de 77,0 m³.

Os histogramas indicaram que as variáveis possuem uma distribui-
ção assimétrica à esquerda, ou seja, a maior parte dos dados está concen-
trada à esquerda e existem muitos valores extremos (outliers) que con-
tribuem para a assimetria dos dados (Figura 4). A curva de distribuição 
(em vermelho) foi ajustada para acompanhar os dados levando em con-
sideração os valores extremos, auxiliando a percepção da assimetria das 
variáveis espeleométricas. 

O histograma da Projeção Horizontal mostra que a maior parte das 
cavidades (1.060; 88,6%) está concentrada entre 3,2 (menor valor de PH) 
até 75 m. Outra quantidade menor (136; 11,4%) de cavernas concentra-se 
em valores de 75 m até 325 m. Uma cavidade com PH de 1.546,0 m, em 
S11D, destacou-se das demais. Trata-se possivelmente de uma paleotoca.

O histograma da Área mostrou que a maior parte das cavidades 
(1.023; 85,5%) está concentrada entre 5,0 (menor valor de Área) até 225 
m². Outra quantidade menor (171; 14,3%) de cavernas concentra-se em 
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valores de 225 m² até 1.425 m². Uma cavidade com Área de 4.224,0 m² 
destacou-se das demais.

Figura 4 – Histograma da Projeção Horizontal
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

O histograma do volume indicou que a maior parte das cavidades 
(1.032; 86,3%) está concentrada entre 2,6 (menor valor) até 400 m3. Uma 
quantidade menor (164; 13,7%) concentra-se entre 400 m3 até 4.477 m3.

Como visto na Tabela 5, N8 é o platô com a maior média e media-
na para a projeção horizontal. Realmente N8 está bem acima da média 
da região, ou seja, quase duas vezes. Os platôs Morro 2, N3 e N5E/N5S/
N5W também apresentaram valores acima da média e mediana regional. 
A Serra da Bocaina apresentou a menor média e mediana.

Através do gráfico Boxplot (Figura 5), nota-se que existem muitos 
valores extremos. A visualização do gráfico fica prejudicada pela presen-
ça de tantos outliers. Porém, nota-se a distribuição bastante assimétrica 
dos dados através dos boxplots.
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Tabela 5 – Estatísticas descritivas da projeção horizontal por platô

Projeção Horizontal

Platô Quantidade de 
cavernas Média Desvio-

padrão Mediana Mínimo Máximo

Bocaina 234 25,0 29,3 14,1 5,1 189,6

Morro 1 44 31,9 35,2 19,8 5,0 137,0

Morro 2 100 42,1 47,5 23,0 5,0 227,5

N1 213 30,2 36,1 16,5 5,5 200,0

N2 26 26,0 26,5 16,5 8,0 105,0

N3 80 42,1 50,6 25,0 7,5 283,0

N4 94 32,9 33,5 21,0 3,2 175,0

N4WS/N6 77 33,1 49,8 19,4 6,0 372,0

N5E/N5S/N5W 103 40,8 49,8 25,0 4,0 285,0

N8 38 66,7 62,7 40,5 9,0 283,5

S11D 187 34,9 115,3 15,2 5,1 1.546,0

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Figura 5 – Gráfico Boxplot da Projeção Horizontal dos platôs
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Os platôs N8, N3 e Morro 2 apresentaram as maiores médias de 
área das cavernas. N8 também está bem acima da mediana da região.  
A menor média está em N2; e a menor mediana, em S11D. 

O platô de N8 apresentou maior valor de volume médio, com uma 
variabilidade maior que os demais platôs, enquanto a Serra da Bocaina 
foi a área com menor média e a menor variabilidade. A mediana do vo-
lume estimado de N8 também está bem acima dos outros platôs. Morro 2  
e N3 também apresentaram médias e medianas expressivas. Bocaina 
apresentou a menor média. S11D apresentou a menor mediana.

4.1.1 Ańlise de Agrupamento – similaridade espeleométrica entre 
platôs

Com o objetivo de analisar a similaridade dos platôs estudados 
quanto à espeleometria, foi realizada uma análise de agrupamento re-
presentada pela Figura 6. 

Figura 6 – Dendrograma Espeleometria
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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A Serra da Bocaina, Morro 1, N4 e N2 apresentaram valores espe-
leométricos próximos entre si. Outro agrupamento foi determinado por 
Morro 2, N4WS/N6, N3, N5E/N5S/N5, N1 e S11D, com características 
espeleométricas semelhantes. O Platô N8 não foi agrupado com nenhum 
outro platô. Os dados exploratórios mostram que N8 apresentou cavi-
dades com valores muito extremos ou com muita variabilidade, o que 
certamente influenciou na falta de similaridade com outro platô. Não 
correu um agrupamento de platôs contíguos. Os agrupamentos também 
indicaram que não há similaridade espeleométrica entre platôs vizinhos 
ou dentro de grandes unidades serranas. Por exemplo, platôs de serra 
Sul e serra Norte foram agrupados e Morro 1 e Morro 2, que são vizi-
nhos, se encontram em agrupamentos distintos.  

4.1.2 Ańlise de Outliers

Com a finalidade de avaliar os efeitos desses valores discrepantes, a 
análise de outlier foi testada para avaliar se determinado valor se destaca 
estatisticamente dos demais. Ou seja, verifica se aquele valor pertence 
ou não à distribuição. Outliers são cavernas com valores espeleométricos 
expressivos. 

A Tabela 6 indica quais foram os valores limites para cada variável 
espeleométrica para que uma cavidade tenha sido classificada como outlier.

Tabela 6 – Valores limites para classificar cavidades como outlier

Valores limites para classificar cavidades como outlier

PH (m) Área (m²) Volume (m³)

131,5 387 448,5

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Em relação à Projeção Horizontal, N1 e Morro 2 apresentaram 
maior número de outliers (7 e 7) (Figura 7). O platô N2 não apresentou 
nenhum outlier de PH, e N4WS/N6 e N4 apresentaram duas cavidades 
cada como outliers em PH. Em relação à área, N1, Bocaina e Morro 2 
apresentaram maior número de outliers (24, 14 e 12). O platô N2 apre-
sentou apenas duas cavidades outliers em área. Em relação ao volume,  
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N1 e Morro 2 apresentaram maior número de outliers (18 e 12). Os platôs 
Morro 1 e N2 apresentaram apenas dois outliers em volume.
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Figura 7 – Outliers de espeleometria por platôs
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Estudos já demostraram que o tamanho das cavernas é uma impor-
tante variável da biodiversidade subterrânea, tendo em vista que gran-
des cavernas podem abrigar comunidades maiores e mais diversificadas. 
Comunidades cavernícolas mais diversificadas, por sua vez, contêm mais 
troglóbios (SILVA; MARTINS; FERREIRA, 2011; SIMÕES; SOUZA-
-SILVA; FERREIRA. 2015). 

4.1.3 Densidade de cavernas

Diante da análise dos dados, foi possível registrar uma densidade 
de cavernas mais expressiva em N5S e Morros 1 e 2, além de N3 e N4. 
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4.2 espeleotemas Raros

Piló e Auler (2011) esboçaram estudos morfológicos e mineralógi-
cos em espeleotemas de cavernas da região. Nas cavernas ferríferas, os 
depósitos químicos compreendem em geral feições de pequeno porte; 
mas, com diversidade mineralógica. Predominam crostas e coraloides, 
além de cortinas, escorrimentos com microtravertinos e pingentes de for-
ma subordinada. 

Crostas de preenchimento de fraturas, escorrimentos de parede 
e pingentes são constituídos principalmente por óxidos e hidróxidos de 
ferro e alumínio (hematita, goethita e gibbsita), reforçando que os solu-
tos que formam esses espeleotemas têm sua origem na rocha ferrífera.  
Os coraloides e as crostas de piso, paredes e sobre blocos são constituídos 
principalmente por óxidos e hidróxidos de ferro e fosfatos (estrengita, 
fosfosiderita e leucofosfita). As origens de seus minerais constituintes es-
tão associadas à rocha encaixante e, principalmente, ao guano de morce-
gos (PILÓ; AULER, 2011).

Um tipo de espeleotema até então desconhecido, denominado 
“bateia”, foi registrado nas cavernas N4E-0023 e N5S-0055 (Tabela 7).  
É formado no piso, sendo constituído de óxido-hidróxidos de ferro (he-
matita e goethita). Compreende uma feição circular cujo interior é preen-
chido por argila. Dois exemplares completos foram observados na gruta  
N4E-0023. Na caverna N5S-0055, alguns exemplares estão fixados nas 
paredes e encontram-se suspensos a aproximadamente um metro acima 
do nível atual do piso. Sua gênese ainda não foi esclarecida.

Fosfatos formando estalactites, estalagmites e alguns tipos de co-
raloides são de ocorrência rara na região de Carajás (Figura 8). Esses 
tipos somente foram registrados, até o momento, em quatro cavernas em 
rochas ferríferas no país e muito provavelmente do mundo; uma delas 
está em Serra Sul, duas na Serra Norte e uma na Serra da Bocaina (Ta-
bela 7). Análises das amostras de estalactites dessas cavernas revelaram a 
ocorrência quase exclusiva de fosfatos.

A origem dos fosfatos dessas cavernas ainda está sob investigação; 
no entanto, é difícil admitir que esses minerais sejam originados somente 
a partir do guano. O fosfato originado do guano tem grande influência 
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na formação de crostas de piso e paredes. No entanto, existem deposi-
ções químicas de fosfato pendentes do teto, originadas em grande parte 
de fraturas, sem nenhuma relação com o guano. Esses minerais podem 
ser provenientes de outras fontes fosfáticas ainda não identificadas. 

Figura 8 – Raros estalactites e estalagmites de fosfatos em caverna da Serra Sul. 
Fonte: Rafael Scherer (2017).
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Com relação à tipologia de espeleotemas, já foram registradas 
nove cavernas com a ocorrência de espeleotemas raros, como visto na 
Tabela 7.

Nos platôs N4, Serra da Bocaina e N3 foi encontrado o maior nú-
mero de cavernas com espeleotemas raros. Lembrando que ainda não 
há um banco de dados dos diferentes tipos de espeleotemas da região.  
A classificação de raro fica muito dependente da experiência dos geoes-
peleólogos em cavernas ferríferas. 

Tabela 7 – Cavernas com espeleotemas raros

Platô Caverna espeleotema raro

N4

N4WS-0023 Crosta de óxidos e hidróxidos de ferro denominada de “bateia”

N4WS-0067 Coraloides, estalactites, estalagmites, colunas, cortinas

N4WS-0072 Estalactites, estalagmites, colunas, cortinas e coraloides

N5 N5S-0055 Crosta denominada de “bateia”

S11 S11D-0083 Estalactites, estalagmites, colunas e coraloides de fosfatos

Serra da 
Bocaina

SB-0055 Gipsita

SB-0070 Estalactites, estalagmites e coraloides

SB-0087 Crostas esferoidais

SB-0088 Crostas esferoidais

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Ainda são poucas as cavernas com estudos mineralógicos em espe-
leotemas; entretanto, já é possível registrar uma expressiva diversidade, 
certamente maior que nas cavernas carbonáticas. O grupo dos fosfatos 
são os mais diversificados, seguido dos óxidos-hidróxidos, sulfatos e si-
licatos. Deve-se mencionar que 17 minerais fosfáticos já foram registra-
dos, representando 32% dos minerais já identificados em cavernas no 
mundo (HILL; FORTI, 1997). Sete desses minerais não constam na lis-
ta dos fosfatos já identificados no mundo: sfeniscidita, rodolicoita, hu-
reaulita, fosfoferrita, eosforita, ferrowillieita e nissonita. Com relação aos  
óxidos-hidróxidos, a bayerita também não tinha sido identificada em ca-
vernas. A avaliação do atributo “raridade” de espeleotemas passa, sem 
dúvida, por um amplo domínio da literatura geoespeleológica e conheci-
mento aprofundado sobre espeleotemas. 
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4.3 espeleotemas – Diversidade Química/Configuração 
Notável e Valor Científico

Neste item, foram integrados três parâmetros da IN nº 2/2009: di-
versidade química de espeleotemas, configuração notável de espeleotemas  
e depósitos químicos e clásticos de interesse científico. Espeleotemas com 
essas características foram registrados nas serras Norte, Sul e Bocaina. 

Os platôs de N4, N5 e Morro 1 foram os que apresentaram o maior 
número de cavernas com presença de espeleotemas com diversidade 
química/configuração notável de espeleotemas. A diferença nas porcen-
tagens observadas pode indicar a utilização de diferentes critérios por 
diferentes geoespeleólogos. Nota-se que, em Morro 2, com 100 cavernas, 
não foi registrada nenhuma caverna com esses atributos.

4.4 Diversidade Litológica

As cavernas da região de Carajás ocorrem no interior da formação 
ferrífera, na canga detrítica ou química, como também em rochas máfi-
cas alteradas e ferricretes. Há também cavernas onde é possível registrar 
mais de um litotipo, merecendo destaque as cavernas na formação ferrí-
fera em contato com a canga. 

Dados fornecidos pela Vale S.A. indicam que a canga e a formação 
ferrífera são as principais hospedeiras com 536 e 496 cavernas, respecti-
vamente. Essas cavernas estão bem distribuídas na região, com destaque 
para N5S, Morros 1 e 2 e setor NE de S11D.

As cavernas em ferricrete somaram 123 cavernas, com destaque para 
as ocorrências na Serra da Bocaina. As rochas máficas alteradas somaram 
63 cavernas, distribuídas principalmente em N5S, N4, N1 e ao sul de S11D. 

4.5 Presença de Água nas Cavernas

Esse parâmetro diz respeito à presença de água na caverna. É im-
portante ressaltar, no entanto, que a coleta de dados se faz em um dia, no 
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caso da geoespeleologia, e em dois dias, no caso da bioespeleologia (duas 
campanhas). Mais de 80% de um total de 1.000 cavernas encontram-se 
caracterizadas apenas por gotejamentos. Aproximadamente 20% das ca-
vernas denotam a presença de escoamento, poça ou pequena lagoa de 
água perene (5%) ou intermitente/temporária (15%). Quanto à distribui-
ção das cavernas com presença de água, mereceram destaque os platôs 
de N5S e S11D. 

Jaffé et al. (2018) não encontraram um efeito geral sobre as comu-
nidades troglóbias, dos reservatórios de água nas cavernas de Carajás, 
mas esses determinaram a ocorrência de algumas espécies frequentes. 
Diante disso, a água parece ser um importante impulsionador da biodi-
versidade de espécies troglóbias nas cavernas da Flona.

4.6 espécies Troglóbias/Troglomórficas

As cavernas ferríferas se destacam pela riqueza de espécies trogló-
bias (ANDRADE, 2007a, 2007b; FERREIRA et al., 2015), como ficou de-
monstrado no trabalho de Silva, Martins e Ferreira (2011), que revelou 
uma maior riqueza de troglóbios em rochas ferríferas em comparação 
com outras litologias. Segundo Ferreira et al. (2015), a superficialidade 
das cavernas, a rede de canalículos e a severidade ambiental dos habitats 
externos em função da altitude seriam os principais fatores a serem con-
siderados no âmbito de modelos evolutivos. O mesmo autor chama esse 
grupo de “relictos”.

A superficialidade proporciona que sistemas radiculares que che-
gam até as cavernas funcionem como importante recurso trófico para vá-
rias espécies de invertebrados. Por outro lado, grande parte das verten-
tes onde se inserem as cavernas sofre grandes variações de temperatura 
e umidade. Tais características levam muitas espécies a possuírem hábitos 
noturnos e se abrigarem em microhabitats, como a rede de canalículos 
existentes na rocha ferrífera (FERREIRA; OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

É importante ressaltar as dificuldades na determinação de troglo-
morfismos para diagnosticar espécies troglóbias, pois essas características  
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diferem em organismos pertencentes à taxa distintos. Diante disso, é 
importante conhecer a biologia de cada grupo no sentido de apurar a 
existência ou não de troglomorfismos. Conforme Carste Consultores 
Associados (2010), alguns organismos possuem reduções morfológicas  
comuns ou mesmo inerentes ao grupo taxonômico que os inclui, ocor-
rendo em parentes filogenéticos epígeos que geralmente ocupam locais 
com características similares no meio superficial, muito deles edafobiontes 
(CARSTE, 2010). Vários pontos ainda estão em aberto nessa discussão. 

Na Serra dos Carajás essa riqueza de troglóbios é bem reconhe-
cida, como pode ser observado na Figura 9. Primeiramente é possível 
registrar a ocorrência de troglóbios em todos os platôs, mostrando uma 
distribuição generalizada. A maioria das espécies troglóbias está restrita 
a uma ou poucas cavernas, mas algumas foram registradas em mais de 
100 cavernas (JAFFÉ et al., 2018). Também é possível observar uma 
ampla ocorrência de cavernas com troglóbios raros. 

Diante da Figura 10 é possível constatar que algumas áreas 
apresentam mais de 50% de suas cavernas com presença de troglóbios: 
Morro 1, Morro 2, N5 e N4. Quanto aos troglóbios raros, mereceram des-
taques Morro 1 e Morro 2, no entanto, há registros em todos os platôs. 
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Figura 9 – Mapa de distribuição das cavernas com troglóbios na Floresta Nacional de Carajás e Serra da Bocaina
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 10 – Percentual de cavernas com presença de  
troglóbios; discriminado o registro de troglóbios raros

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

As espécies troglomórficas/troglóbias foram encontradas em di-
ferentes grupos taxonômicos na região de Carajás, incluindo Acari, 
Amblypygi (Figura 11), Annelida, Araneae, Coleoptera, Collembola, 
Chilopoda, Diplopoda (Figura 11), Formicidae, Isopoda, Opiliones, 
Pseudoscorpiones e Tricladida.

Figura 11 – Troglóbios encontrados nas cavernas de  
Carajás: a) Glomeridesmus spelaeus; b) Charinus ferreus

Fonte: Marcus Paulo Alves de Oliveira (2017).
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Com relação à distribuição e trânsito de troglóbios, Ferreira et al. 
(2015) têm demonstrado que as cavidades presentes em cada platô pos-
suem alta similaridade de fauna troglóbia, indicando a existência de um 
fluxo de espécies entre as macro cavernas. 

Entretanto, ocorreu uma dissimilaridade observada entre as caver-
nas de serras distintas, o que indicou que não há trânsito de troglóbios 
entre essas áreas. Nessa análise foram utilizados dados das serras Leste, 
Norte e Sul. 

Diante da aplicação do teste Qui-Quadrado para associação – ta-
manho de caverna X presença de troglóbios é possível afirmar que em 
cavidades de alto valor espeleométrico há maior ocorrência de troglóbios. 

4.7 Presença de Quirópteros e Bat Caves

Os morcegos apresentam a maior diversidade alimentar entre os 
mamíferos. Com grupos especializados no consumo de insetos, enquan-
to outros se alimentam de recursos vegetais, ou ainda pequenos verte-
brados e até mesmo pequenos mamíferos, incluindo outros morcegos  
(GARDNER, 1977). Muitas espécies têm hábitos generalistas, consumin-
do os recursos de acordo com sua disponibilidade e abundância no am-
biente (ALTRINGHAM, 2011). 

Essa variedade de hábitos alimentares coloca os quirópteros em 
importantes papéis no controle biológico de populações, na dispersão 
de sementes e polinização (KUNZ et al., 2011). Nas regiões tropicais os 
morcegos ocupam uma vasta gama de ambientes, dentre os quais o ecos-
sistema ferruginoso (GOMES; SILVA; TAVARES, 2015). 

Os morcegos estão entre os poucos vertebrados que utilizam de 
maneira eficiente e permanente as cavernas como abrigo. Desta for-
ma, compreendem um grupo de grande relevância ecológica, já que 
são essenciais à manutenção de muitos ecossistemas subterrâneos (PAL-
MERIM; RODRIGUES, 1992; FERREIRA; PROUS; MARTINS, 2007). 
Contribuem, diariamente, com o aporte energético ao ecossistema sub-
terrâneo (por meio da deposição do guano) e, eventualmente, com seus 
próprios cadáveres. Sendo assim, tais organismos constituem agentes de 
grande importância atuando, diretamente, na importação de energia 
para ecossistemas subterrâneos (FERREIRA; PROUS; MARTINS, 2007).



espeleologia na flona carajás - cenários para conservação e mineração

237

Tavares et al. (2012) registraram na Floresta Nacional de Carajás a 
existência de oito famílias, 46 gêneros e 75 espécies de morcegos. A riqueza 
de espécies é notoriamente alta e coloca a Flona de Carajás como uma das 
áreas que possuem mais espécies registradas por localidade na Amazônia. 

As áreas florestadas e os campos rupestres foram os ambientes 
de maior riqueza de espécies, seguido por campos brejosos e capões de 
mata. Em abrigos diurnos foram registradas 25 espécies, sendo 23 que 
habitavam as cavernas. Três espécies foram registradas exclusivamente 
em cavidades: Lampronycteris brachyotis, Phyllostomus latifolius e Dermanura 
sp. (TAVARES et al., 2012).

É possível registrar a boa distribuição de cavernas com populações 
de quirópteros. No gráfico observado na Figura 12 podem ser visualiza-
das quatro áreas com maior porcentagem de cavernas com população 
residente de quirópteros: N2, N3, N6 e Ps. Entretanto, salienta-se que o 
n amostral para as duas últimas áreas foi baixo (quatro cavernas cada). 
Destaque também para Morro 1, onde não foi considerada nenhuma ca-
verna com população residente de quirópteros. Critérios diferentes para 
análise do atributo podem diferir entre os estudos, influenciado dessa 
forma, os resultados observados.

Figura 12 – Percentual de cavernas com  
presença de populações residentes de quirópteros

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Destaca-se, ainda, que importantes comunidades terrestres em 
cavernas de Carajás são dependentes do guano produzidos pelos mor-
cegos. Diante de dados estatísticos espaciais em cavernas de Carajás,  
Jaffé et al. (2018) destacaram que riqueza de espécies, riqueza ponderada 
de espécies raras e diversidade filogenética foram maiores em cavernas 
contendo guano. Impactos que causem distúrbios nas comunidades de 
morcegos poderão comprometer a qualidade da fauna cavernícola da 
região de Carajás. 

Segundo Trajano e Bichuette (2006), algumas cavernas brasileiras 
podem ser consideradas bat caves ou hot caves, onde se destacam colônias 
numerosas e estáveis de morcegos, as quais produzem grandes quanti-
dades de guano que, por sua vez, sustentam importantes comunidades 
de invertebrados cavernícolas. A presença de um grande número de ani-
mais endotérmicos provoca um aumento da temperatura do ar, influen-
ciando na distribuição dos organismos cavernícolas.

Ladle et al. (2012) citam algumas características que levam à clas-
sificação de uma hot cave: geralmente uma única entrada pequena; baixa 
circulação de ar; temperatura interior entre 28°C a 40°C, quase constante 
ao longo do ano; alta umidade relativa do ar (~90%); concentração ex-
cepcional de morcegos (> 1.000 indivíduos). 

É importante salientar que esse parâmetro não foi definido na IN  
nº 2/2009 da MMA. Na planilha fornecida pela Vale S.A. foram apresen-
tadas cinco cavernas consideradas bat caves: N4WS-0072, N5SM2-0020, 
N5SM2-0101, S11D-0054 e SB-0058. Diante consulta ao relatório espeleo-
lógico de Morro 2 (N5SM2), duas cavernas diferentes foram consideradas 
como bat caves: N5SM2-0019 e N5SM2-0099, segundo a Carste Consulto-
res Associados (2011). No relatório espeleológico do EIA Global de Ser-
ra Norte, foram consideradas cavidades que registraram populações com 
mais de 100 indivíduos nas duas campanhas: N4E-26, N4E-92 e N4WS-72 
e a cavidade N4WS-67. Não foram mencionadas cavernas com populações 
excepcionais (CARSTE CONSULTORES ASSOCIADOS, 2013). 

Essas cavernas, sem dúvida, merecem estudos multidisciplinares. 
Investigações sobre geomorfologia, microclima, cronologia e ecologia de 
comunidades (incluindo as comunidades microbianas) nessas cavernas 
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podem trazer dados novos sobre esses ecossistemas ainda pouco conhe-
cidos na Amazônia. 

4.8 Alta Riqueza de espécies

Segundo a IN nº 2/2009, riqueza de espécie é a estimativa do núme-
ro de espécies presentes na caverna. Ademais, foram indicadas na mes-
ma instrução três variáveis: alta, média e baixa. No entanto, não foram 
definidos os critérios para definição das variáveis. Isso tem proporciona-
do o uso de diferentes critérios para definição das três classes.

É importante salientar que na riqueza poderão estar incorporadas 
espécies epígeas, ou seja, não cavernícolas, que se encontravam na caver-
na durante o inventário faunístico, como pode ser observado em curvas 
de acumulação de espécies com pouca estabilização. 

Os platôs apresentaram uma porcentagem que variou de 13 a 20% 
de cavernas com alta riqueza de espécies, incluindo Morro 1, N3, Morro 
2 e serra da Bocaina (Figura 13). 

Diante do Teste Qui-Quadrado para associação alta riqueza X pre-
sença de troglóbios foi possível afirmar que a proporção de troglóbios é 
maior em cavidades com alta riqueza. Estudo recente sobre cavernas de 
ferro em Carajás também encontrou uma forte correlação entre riqueza 
total de espécies e riqueza de troglóbios (JAFFÉ et al., 2016).
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Figura 13 – Distribuição das cavernas com alta riqueza de espécies
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).



espeleologia na flona carajás - cenários para conservação e mineração

241

4.9 espécies da Fauna Ameaçadas de extinção

O ICMBio finalizou, em dezembro de 2014, a avaliação nacional do 
risco de extinção da fauna brasileira. Entre 2010 e 2014, foram avaliados 
12.256 táxons da fauna, incluindo todos os vertebrados descritos para o país. 

A IN nº 2/2009 apresenta um atributo de análise diretamente rela-
cionado à fauna ameaçada de extinção: abrigo essencial para a preserva-
ção de populações geneticamente viáveis de espécies animais em risco de 
extinção, constantes de listas oficiais. O conceito apresentado na referida 
IN destaca a caverna que compreenda um abrigo ou parte importante 
do habitat de espécies constantes de lista oficial, nacional ou do estado de 
localização da cavidade, de espécies ameaçadas de extinção.

Considerando a Portaria MMA, as espécies registradas em Cara-
jás, de acordo com os dados disponíveis, compreendem seis espécies de 
invertebrados e três de vertebrados: aranhas Drymusa spelunca (Drymu-
sidae) e Harmonicon cerberus (Dipluridae); palpígrado Leptokoenenia tha-
lassophobica; piolho-de-cobra Pseudonannolene spelaea (Pseudonannoleni-
dae); besouros Coarazuphium tapiaguassu (Carabidae) e Copelatus cessaima  
(Dytiscidae); e morcegos Furipterus horrens (Furipteridae), Natalus macrou-
rus (Natalidae) e Lonchorhina aurita (Phyllostomidae). 

A Figura 14 apresenta a distribuição das espécies da fauna ameaçadas. 
As três espécies de morcegos citadas apresentam grande dependência de 
ambientes cavernícolas (BENTO; NOBRE; TAVARES, 2015). Das espé-
cies citadas, o morcego Furipterus horrens apresentou maior frequência de 
registro (111 cavernas) e distribuição ampla, como pode ser observado 
na Figura 15. 

A segunda espécie mais frequente é a aranha Drymusa spelunca, 
com registro em 44 cavernas, a maior parte localizada em serra Norte 
(Figura 16).
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Figura 14 – Cavernas com espécies da fauna ameaçadas,  
de acordo com a Portaria no 444/2014 do MMA

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 15 – Distribuição das cavernas com espécies de Chiroptera  
ameaçadas de extinção, segundo a Portaria nº 444/2014 do MMA

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 16 – Distribuição das cavernas com espécies de invertebrados  
ameaçadas de extinção, segundo a Portaria nº 444/2014 do MMA

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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A média de cavernas com registro de ao menos uma espécie foi de 
14% considerando os diferentes platôs. As áreas N4, N5, Morro 2 e Serra 
da Bocaina apresentaram maior registro de cavernas com espécies amea-
çadas de extinção (cerca de 30% cada). Em uma caverna foram registra-
das três espécies ameaçadas (N5S-0030) e em 34 foram registradas duas. 
Uma espécie ameaçada foi registrada em 138 cavernas. Não há registro 
de espécies ameaçadas nas áreas N2, N6 e Serra Sul, de acordo com os 
documentos consultados. 

Salienta-se que para algumas áreas, como N2, N3 e N6, os relatórios 
técnicos não estão disponíveis para análise, sendo incorporadas apenas as 
espécies de invertebrados presentes na planilha fornecida pela Vale S.A.

5. DIsCussão FINAL

Inicialmente podemos concluir que as variáveis espeleométricas de 
projeção horizontal, área e volume possuem valores extremos (outliers) e 
são assimetricamente distribuídas. N8 e N3 são os platôs com os valores 
dimensionais mais expressivos. N4, Morro 2 e N4WS também apresenta-
ram valores dimensionais que se destacaram em um ou dois parâmetros 
espeleométricos.

Testes de similaridade resultaram na criação de dois grupos com 
base na espeleometria: Serra da Bocaina, Morro 1, N4 e N2 e outro gru-
po formado por Morro 2, N4WS/N6, N5E/N5S/N5W, N3, N1, S11D. N8 
mostrou dissimilaridade com os outros platôs. Este platô apresentou ca-
vidades com valores muito extremos ou com muita variabilidade, o que 
influenciou na falta de similaridade com os outros platôs. N8, N1 e Mor-
ro 2 apresentaram as maiores porcentagens de outliers, ou seja, cavernas 
com aspectos dimensionais que se destacam entre os platôs. Não correu 
um agrupamento de similaridade espeleométrica de platôs contíguos.  
Os agrupamentos também indicaram que não há similaridade espeleo-
métrica entre platôs vizinhos ou dentro de grandes unidades serranas. 
Por exemplo, platôs de serra Sul e serra Norte foram agrupados e Morro 
1 e Morro 2, que são vizinhos, se encontram em agrupamentos distintos.  

Os espeleotemas raros foram registrados em 12 cavernas. N4, Ser-
ra da Bocaina e N3 foram as áreas com maior número de cavernas com 
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espeleotemas raros. Espeleotemas com minerais raros também já foram 
identificados. Diversidade química de espeleotemas, configuração notá-
vel de espeleotemas e depósitos químicos e clásticos de interesse científico 
também foram avaliados. Os platôs de N4, N5 e Morro 1 foram os que 
apresentaram o maior número de cavernas com esses atributos. 

Os troglóbios foram registrados em todos os platôs, mostrando 
uma ampla distribuição. Algumas áreas apresentam mais de 50% de 
suas cavernas com presença de troglóbios: Morro 1, Morro 2, N5 e N4. 
Também foi possível observar uma ampla ocorrência de cavernas com 
troglóbios raros, com destaque para Morro 1 e Morro 2. Teste estatís-
tico constatou que em cavidades de alto valor espeleométrico há maior 
ocorrência de troglóbios. 

Estudos moleculares, já iniciados, poderão trazer avanços na iden-
tificação e descrição das espécies, medindo fluxos genéticos entre espé-
cies e buscando assinaturas moleculares para caracterizar e monitorar o 
ambiente cavernícola da Flona de Carajás. 

Foi possível registrar uma boa distribuição de cavernas com popu-
lações de quirópteros, com realce para N2, N3 e N6. Cavernas denomi-
nadas de bat caves foram registradas em Morro 2, S11D e N4WS. Estudos 
já realizados com telemetria, em outras áreas, têm demonstrado que a 
área de vida de morcegos é variável espacial e temporalmente, é espécie-
-específica, mas pode ser indivíduo-específica e é contexto-dependente. 
O entorno de 250 metros é inadequado e insuficiente para os quirópte-
ros que usam as cavernas. 

Com relação a alta riqueza de espécies, a maioria dos platôs apre-
sentou uma porcentagem que variou de 13 a 20% de cavernas com alta 
riqueza de espécies, incluindo Morro 1, N3, Morro 2 e serra da Bocaina. 
Foi possível constatar diante de testes, que a proporção de troglóbios é 
maior em cavidades com alta riqueza de espécies. 

De acordo com os dados disponíveis e considerando a Portaria  
nº 444/2014 do MMA, as espécies da fauna ameaçada de extinção regis-
tradas em Carajás compreendem seis espécies de invertebrados e três 
de vertebrados. As áreas N4, N5, Morro 2 e Serra da Bocaina apresen-
taram maior proporção de cavernas com registro de espécies ameaça-
das de extinção. 
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5.1 Cenário de Áreas espeleológicas Prioritárias para 
Conservação e Mineração

Inicialmente é importante ressaltar que o cenário espeleológico da 
Floresta Nacional de Carajás ainda é parcial, já que alguns platôs não 
estão totalmente estudados ou os estudos ainda não foram protocolados, 
trazendo ainda uma expressiva lacuna de conhecimento. Entretanto, os 
dados já obtidos trouxeram revelações importantes. 

Salienta-se, ainda, que inicialmente serão apresentados os dados 
gerados para a espeleologia no programa Zonation e, em seguida, esses 
dados serão discutidos no contexto do atual Plano de Manejo da Flona. 

Visando indicar áreas prioritárias para conservação, foi realizada 
uma simulação no programa Zonation com 10 parâmetros espeleológicos 
(ver Tabela 3), em um cenário no qual somente 2% da cobertura de can-
ga seriam destinadas à conservação. Foi possível registrar que mais da 
metade das áreas indicadas (8 de 15 células) para conservação abrange 
uma área contígua representada pelos platôs N5S, Morro 1 e Morro 2  
(Figura 17). As demais áreas importantes para conservação estariam dis-
tribuídas em setores de N3, S11D, N4, e N1, lembrando que os dados 
espeleológicos disponibilizados de N3 e N1 ainda são parciais. 

O platô de Morro 2 foi o que mereceu maior destaque, abrangendo 
cavernas com grandes dimensões de projeção horizontal e área, número 
expressivo de troglóbios, com espécimes raras, além de grande número 
de espécies ameaçadas e alta riqueza de espécies. A segunda área que me-
receu destaque foi N5S com cavernas de alta projeção horizontal, grande 
quantidade de troglóbios raros e espécies ameaçadas. A terceira área foi 
Morro 1, com destaque para os outliers dimensionais, diversidade de es-
peleotemas, trogóbios raros e cavernas com alta riqueza de espécies. 

O platô de Morro 2, inicialmente proposto como área de minera-
ção, foi incluído na Zona de Manejo Florestal, já que se trata de uma área 
considerada de grande significância espeleológica. 
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Figura 17 – Cenário espeleológico e da mineração na Floresta Nacional de Carajás, gerado  
pelo programa Zonation, com somente 2% reservado à conservação da cobertura de canga 

Legenda: Nessa simulação, o programa indicou uma área contígua envolvendo  
os platôs de N5S, Morro 1 e Morro 2 como prioritárias para conservação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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N4, com atividade minerária e incluída na Zona de Mineração, 
também apresenta um cenário atual com áreas bloqueadas para minera-
ção, pois apresentam cavernas de máxima relevância. No platô de N4WS 
ocorre uma área de grande importância espeleológica, incluindo caver-
nas com espeleotemas fosfáticos e troglóbios raros. No setor norte de 
N4, destaca-se outra área com cavernas relevantes, com troglóbios raros. 
Somente estudos para definição de área de influência poderão orientar o 
avanço ou não da mineração nesses dois setores. O avanço da mineração, 
no entanto, para a área sul de N4WS está sem impedimento sob o ponto 
de vista espeleológico.

N2 e N3 também apresentaram áreas de importância para conser-
vação e áreas com indicativo para a mineração. N3 apresentou grandes 
cavernas com espécies de troglóbios raros, neste momento permitindo 
apenas uma pequena faixa passível para a mineração. N3, N2 e N1 foram 
incluídas na Zona de Mineração, a exceção de um pequeno setor de N1. 
No entanto, dados dimensionais das cavernas de N1 e N3 já se mostram 
expressivos, indicando potencialmente importantes cavernas com alta ri-
queza de espécies e de troglóbios. N2 tem indicativo para a mineração, 
apesar da ocorrência de um troglóbio raro. A inclusão de N6, N7 e N8 
na Zona Primitiva foi muito positiva, pois o platô de N8 apresentou os 
valores dimensionais mais expressivos de Carajás até o momento. Salien-
tando que grandes cavernas estão associadas com riqueza de espécies, 
diversidade e presença de troglóbios. 

Na Serra Sul foi indicado, no setor N e W de S11D, uma faixa de 
proteção incluindo cavernas com espeleotemas raros, grandes cavernas e 
um conjunto de lagoas bloqueadas para a mineração pelo licenciamento am-
biental. A mineração está sendo desenvolvida no setor sul e leste de S11D. 

No Cenário 7 do Zonation, parte dessa área localizada entre os 
blocos C e D – exatamente onde se localizam as lagoas do Amendoim e 
do Violão – foi considerada como de conservação. Os platôs de S11C, B e 
A, ainda sem estudos espeleológicos disponíveis, foram inseridos na Zona 
de Manejo Florestal, que permite os diversos tipos de pesquisa. O Cená-
rio 7, indicou ainda a conservação da Serra do Tarzan, onde já foram 
detectadas 70 cavernas, mas ainda não foram disponibilizados os estudos. 
Essa serra foi incluída como Zona de Preservação no Plano de Manejo. 
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A presença expressiva de rochas máficas na serra do Tarzan limita seu 
potencial espeleológico, mas no local já foram identificadas cavernas im-
portantes. 

Em junho de 2017 a serras da Bocaina e do Tarzan foram incluídas 
no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, com 79.029 ha. Essa área 
de proteção integral permitirá a conservação de mais de 300 cavernas 
ferríferas, pois será a UC com o maior número de cavernas no Brasil. 

Todas as áreas com mineração terão cavernas protegidas, em decor-
rência da existência de cavernas com atributos como troglóbios e espeleo-
temas raros, além de grandes cavernas (atributos de relevância máxima). 
Em decorrência disso, algumas dessas áreas poderiam constituir áreas de 
conservação integrando vegetação de canga, cabeceiras de drenagem e 
canais pluviais, além de afloramentos rochosos, criando pequenas unida-
des de paisagem conectadas com a floresta ombrófila. 

A definição de áreas de influência das cavernas de relevância máxi-
ma, ainda inexistentes dentro da Flona, permitirá o avanço da mineração 
em algumas áreas, como também poderá ampliar áreas de conservação 
além dos 250 m atualmente aplicados, tendo em vista que o órgão licen-
ciador ainda não definiu o limite final dessas áreas. As áreas licenciadas 
para mineração certamente serão uma combinação de áreas para explo-
ração mineral e áreas de conservação do ambiente subterrâneo. Esse será 
o principal desafio, ou seja, conservar sistemas subterrâneos de máxima 
relevância dentro de um ambiente de interesse minerário. Seria impor-
tante o aprofundamento dos estudos de efeitos de borda, fragmentação e 
isolamento de áreas com cavernas de máxima relevância, grau de conec-
tividade com outras áreas de campos ferruginosos e floresta. Bons diag-
nósticos ambientais e análises de impactos ambientais são fundamentais. 

Destaca-se, ainda, na região de Carajás, as bat caves, já identificadas 
em N4WS, Morro 2, S11D e Serra da Bocaina. Essas cavernas se dis-
tinguem pelas colônias numerosas e estáveis de morcegos que exercem 
efeitos tais como a elevação da temperatura local e elevada produção de 
guano, influenciando principalmente a distribuição dos invertebrados. 
Consideráveis comunidades terrestres em cavernas são dependentes do 
guano produzidos pelos morcegos. O guano decomposto também gera 
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soluções aquosas extremamente ácidas formando feições morfológicas de 
corrosão (speleogens), como também libera fósforo e ferro para a formação 
dos raros espeleotemas fosfáticos (Figura 18). O guano também tem uma 
importância indireta na espeleogênese dessas cavernas, pois as soluções 
ácidas biogênicas dissolvem a rocha ferruginosa ampliando pisos e pare-
des (SCHERER et al., 2017). Essas cavernas, apesar da falta de proteção 
legal, merecem ações de conservação. 

Figura 18 – Caverna em Serra Norte com depósitos de guano e crostas de fosfato 
Fonte: Ataliba Coelho (2017).

O Projeto Cenários gerou dados que permitiram um avanço na 
formulação do atual Plano de Manejo, pois o Plano de Manejo anterior 
da Floresta Nacional de Carajás estabelecia 100% das áreas de canga no 
interior da Flona como zonas de mineração. No entanto, duas das três 
áreas prioritárias para conservação espeleológica (parte de N5 e Morro 
1) ainda foram incluídas na Zona de Mineração. Essas áreas devem ser 
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monitoradas objetivando a adoção de ações para conservar a integridade 
física e biológica, particularmente de sistemas subterrâneos de máxima 
relevância. 

Ressalta-se que, pela primeira vez, houve uma avaliação do estado 
do conhecimento atual da flora, da fauna, dos geoambientes, das caver-
nas e dos recursos minerais. Isso possibilitou a indicação de áreas impor-
tantes para conservação de cavernas, visando à construção de um cenário 
possível de coexistência com a mineração em uma das áreas espeleológi-
cas mais relevantes do Brasil. 
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C A P Í T U L o  7 

ÁReAs PRIoRITÁRIAs PARA  
PReseRVAção DA FLoRA Do  
AMBIeNTe FeRRuGINoso NA  
FLoResTA NACIoNAL De  
CARAJÁs e PARQue NACIoNAL  
Dos CAMPos FeRRuGINosos,  
PARAuAPeBAs e CANAã Dos  
CARAJÁs – PARÁ

Leonardo Vianna da Costa e Silva | Túlio Batitucci Jorge

1. INTRoDução

Partindo do pressuposto que é “[...] exigência fundamental para a 
manutenção da diversidade biológica a conservação in situ dos ecossiste-
mas e dos habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações 
viáveis de espécies no seu meio natural” (BRASIL, 2000, p. 8) e que, em 
2008, o estado do Pará criou o programa Extinção Zero através do Decre-
to 802 de 20 de fevereiro de 2008 (ALBERMAZ; AVILA-PIRES, 2009), 
este estudo contribui para a formulação de estratégias de preservação 
dos ambientes ferruginosos da região de Carajás.

Considerando que áreas preservadas devem manter populações 
representativas do conjunto de espécies botânicas existentes em determi-
nada região, avaliam-se os dados de distribuição espacial das exsicatas co-
letadas na vegetação ferruginosa da Floresta Nacional de Carajás (Flona 
de Carajás) e Parque Nacional dos Campos Ferruginoso (Parna Campos 
Ferruginosos), como subsídio à preservação do ambiente ferruginoso na 
região de Carajás.
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Ambientes ferruginosos são denominados genericamente como ve-
getação sobre canga (SKIRVZ et al., 2014), sendo constituídos por um 
complexo vegetacional que abrange fisionomias diversas, a exemplo de 
capões florestais, florestas de pequeno porte, campos graminosos, vege-
tação arbustiva, campos rupestres e ambientes brejosos (MOTA et al., 
2015). Ambientes de montanhas são conhecidos pela raridade de plan-
tas que abrigam, destacando-se pela elevada presença de endemismos  
(ALBERT et al., 2001; BURKE, 2003; MARTINELLI, 2007; FERNAN-
DES, 2016). Dentre a diversidade de ambientes de montanhas existentes, 
os associados às rochas ferruginosas são os que, atualmente, encontram-se  
sob maior risco de extinção, dada a pressão de atividades de exploração 
do minério de ferro (JACOBI et al., 2007).

2. oBJeTIVo

Este estudo tem como objetivo contribuir para preservação da flora 
associada ao ambiente ferruginoso na região da Serra de Carajás, Pará. 
Com base na análise da distribuição espacial de exsicatas depositadas no 
herbário da Universidade Federal de Minas Gerais (BHCB), indicam-se  
alguns locais imprescindíveis à flora dos ambientes ferruginosos que de-
vem compor o conjunto de áreas a serem preservadas na Flona de Cara-
jás em função de seus aspectos únicos. 

A triagem e análise das referências de localização das exsicatas ser-
viram para selecionar os dados mais consistentes para alimentar o softwa-
re Zonation (MOILANEN et al., 2005) na modelagem para indicação de 
áreas prioritárias para preservação em Carajás. (Ver Capítulo 3).

Nessa perspectiva, avalia-se a representatividade de populações de 
espécies botânicas endêmicas das serras ferruginosas de Carajás no dese-
nho das zonas de manejo atualmente adotadas para a Flona de Carajás.

3. MÉToDo

3.1 Área de estudo

Como região base de avaliação da relevância botânica no ambien-
te ferruginoso toma-se a distribuição das serras deste embasamento  
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geológico na região de Carajás, as quais ocorrem principalmente na Flo-
na de Carajás, conforme o desenho a seguir (Figura 1). As serras ferrugi-
nosas da região de Carajás se distribuem em platôs isolados constituídos 
por canga laterítica superficial e recobertos por vegetação de fisionomia 
savânica-estépica em meio ao predomínio florestal (MOTA et al., 2015).

Os platôs identificados como N1 a N9 formam um conjunto co-
nhecido como Serra Norte e os nominados em S constituem a porção 
Sul destas serras, a qual é composta pelas Serras da Bocaina, do Tarzan 
e do Bloco S11, o qual é segmentado em S11A, S11B, S11C e S11D para 
fins de localização no platô. Comumente, apenas o conjunto do bloco 
S11 é denominado como Serra Sul, sendo este o conceito adotado neste 
documento.

Cavas de mineração existem em N4, N5 e S11D, já tendo a cober-
tura vegetal sido suprimida em praticamente todo o platô N4 e apro-
ximadamente na metade dos 2 (dois) outros platôs. Tanto as cavas em 
atividade como os demais platôs de embasamento ferruginoso possuem 
como proprietário dos direitos minerários a empresa Vale.
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Figura 1 – Distribuição das serras ferruginosas (preto) na região de Carajás
Legenda: Em cinza Flona de Carajás, em sua forma anterior à criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. 

Fonte: Viana et al. (2016).
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3.2 universo de análise 

As coletas botânicas analisadas são provenientes das serras ferru-
ginosas inseridas na Flona de Carajás e no Parna Campos Ferruginosos 
de Carajás, sendo provenientes do herbário da Universidade Federal de 
Minas Gerais (BHCB). Dados adicionais foram buscados nos herbários 
do Museu Paraense Emílio Goeldi (Herbário-MG), do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro (JABOT) e na coleção botânica mantida pela Vale em 
Carajás, assim como referências existentes no Herbário Virtual INCT – 
Herbário Virtual da Flora e dos Fungos1, tendo como limite temporal da 
consulta o ano de 2015.

Observações de campo qualitativas foram também realizadas em 
2016 e 2017, e informações de alguns especialistas botânicos foram toma-
das neste período, principalmente a respeito de ocorrências botânicas em 
algumas serras ferruginosas no município São Félix do Xingu, a Oeste da 
Flona de Carajás.

Ao utilizar os dados de coordenadas geográficas apresentados pelas 
coletas há de se ponderar sobre sua precisão, pois é comum em excur-
sões botânicas se agruparem algumas coletas próximas em uma coorde-
nada média, dado o volume de plantas processadas em um dia de campo. 
Além desta prática, existe a possibilidade de anotação equivocada e há 
algumas coletas botânicas baseadas em referências gerais de localidade 
sem anotação de coordenada.

Dessa forma, é necessária uma análise crítica dos dados de locali-
zação disponíveis nas exsicatas, descartando aqueles que possam indicar 
ambientes não correspondentes aos próprios da espécie associada. 

Como as referências das exsicatas aos ambientes de coleta não se-
guem nenhum padrão de nomenclatura, estes foram agrupados em 6 
(seis) categorias de acordo com citações contidas nas fichas de coleta das 
plantas e observações em campo, podendo algumas das espécies ocorre-
rem em mais de um ambiente. Logo, as seguintes fitofisionomias são ado-
tadas como referências ao ambiente de ocorrência: Campo Graminoso; 
Ambiente úmido, Floresta, Mata Baixa, Vegetação Rupeste e Ambiente 
antropizado – com base em referências adotadas por Mota et al. (2015).

1 Disponível em: <http://inct.splink.org.br>.
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Toda a coleção de exsicatas de Carajás existente no Herbário BHCB 
foi revisada, organizada e inserida na plataforma operacional (Bhrams), 
onde seus dados estão disponibilizados naquele herbário para consulta. 
As plantas receberam código de barras e grande parte delas foi enviada 
para o Museu Emílio Goeldi onde se está elaborando a flora de Carajás 
sob a coordenação do Doutor Pedro Lage Viana e da Doutora Nara Fur-
tado de Oliveira Mota.

Como o universo de exsicatas de Carajás no herbário BHCB é de-
rivado de coletas aleatórias, que não seguiram critérios de representativi-
dade populacional ou de distribuição espacial, para focar a análise desta 
coleção, selecionaram-se os dados de localização das espécies endêmicas 
das serras ferruginosas regionais, as referidas como ameaçadas de extin-
ção, as raras segundo Giulietti et al. (2009) e as inéditas já assim conside-
radas por especialistas taxonômicos. 

Restringindo-se ao território da Flona de Carajás e Parna Campos 
Ferruginosos, somou-se a estes dados a localização de algumas espécies 
que apesar de possuírem flores de grande visibilidade, o que facilitaria 
sua localização por coletores botânicos, foram coletadas apenas em de-
terminados locais, sendo este um indicativo de serem raras localmente. 
Nesse sentido, são espécies com populações confinadas a uma pequena 
área (área de ocorrência restrita) destas UCs, adotando-se um dos cri-
térios relacionados por Rabinowitz (1981) e Kruckeberg e Rabinowitz 
(1985) para definir raridade. Apesar de estas populações não possuírem 
grande relevância para a conservação da espécie em si, são importantes 
para a manutenção da diversidade botânica das unidades de conservação 
(UC’s) consideradas.

Deste conjunto de táxons selecionados, avaliou-se a distribuição es-
pacial das coletas e a representatividade das exsicatas frente às popula-
ções conhecidas dessas espécies, descartando dados que apresentem dis-
crepâncias com a possibilidade real de ocorrência da espécie, a exemplo 
de alguma espécie típica de habitat rupestre a pleno sol referida para o 
interior de floresta ou o contrário.

Para se evitar a repetição de dados, o número do coletor foi verifi-
cado e, em caso de se tratar de duplicatas de uma mesma coleta, apenas 
uma seria considerada.
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As serras ferruginosas foram comparadas quanto à representativi-
dade de ocorrência das espécies endêmicas e inéditas, por meio de aná-
lises de correlação e similaridades de Jaccard, construindo-se gráficos 
comparativos e dendrogramas com base na planilha Excel e pacote esta-
títico Past (HAMMER et al., 2001).

Para cada uma das espécies consideradas (endêmicas, ameaçadas, iné-
ditas e raras localmente), atribuiu-se um valor categórico para avaliar a rele-
vância de suas coletas na estimativa da distribuição real de suas populações 
em Carajás. Estes valores variam entre “1 e 5”, da menos a mais relevante 
coleta em relação a esse objetivo (Tabela 1), e foram arbitrados com base na 
amplitude espacial das coletas, na menor ou maior conspicuidade de seus 
indivíduos e na experiência adquirida em diversas visitas à região quanto às 
observações de aspectos ambientais e populacionais de cada uma delas.

Tabela 1 – Valor categórico da relevância da coleta para indicação de área a ser preservada

Valor categórico Critérios de valoração

1. Irrelevante Diversas coletas em diferentes locais

2. Baixa relevância Espécie de baixa conspicuidade com poucas coletas em locais 
diferentes

3. Média relevância Poucas coletas em locais distanciados 

4. Alta relevância Coletas restritas a poucos locais e em platôs próximos

5. Máxima relevância Coletas restritas a único local

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Para as espécies provavelmente inéditas avaliadas, a maior rele-
vância de suas coletas como indicadoras de áreas a serem preservadas 
foi considerada como média relevância (valor 3), pelo fato de ainda não 
constituírem espécies descritas, estando intrínseco a este fato o risco de 
que estudos detalhados de suas características venham a considerá-las 
como táxons já descritos.

Os dados de coordenadas das coletas assim selecionados e os pesos 
de relevância atribuídos às espécies são utilizados para compor, junto aos 
dados de fauna, a distribuição dos ambientes e espeleologia, a base de 
informações para indicação de áreas prioritárias para preservação em 
Carajás mediante modelos gerados pelo software Zonation, em elaboração 
pelo ICMBio, o qual é apresentado em detalhes no capítulo três.



266

projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

3.3 A coleção de exsicatas de Carajás no Herbário BHCB

Constitui a coleção de amostras da Flona de Carajás do BHCB 
4.699 (quatro mil seiscentas e noventa e nove) exsicatas coletadas entre 
1983 e 2015. A maior parte da coleção provém de coletas no período 
entre 2007 e 2013, às quais estão associadas a estudos botânicos inseridos 
em processos de licenciamentos ambientais para atividades minerais, em 
especial da mina do “corpo” S11D, localizado na porção leste da Serra 
Sul, no interior da Flona de Carajás. Além de campanhas de campo neste 
corpo mineral em foco, diversas outras serras de substrato ferruginoso 
foram também percorridas por inserirem em Área de Influência Indire-
ta (AII) do empreendimento minerário ou visitadas para produção de 
informações complementares ao Ibama durante a análise do Estudo de 
Impacto Ambiental. 

Nesta coleção de exsicatas do BHCB estão amostras de aproxima-
damente2 1.247 (mil duzentas e quarenta e sete) espécies de 151 (cento e 
cinquenta e uma) famílias botânicas, entre angiospermas (APG IV, 2016) 
e pteridófitas, conforme “The Pteridophyte Phylogeny Group” (PPG I, 
2016). Destas exsicatas, 4.359 (quatro mil trezentas e cinquenta e nove) – 
92,76% – provêm de ambiente ferruginoso ou das florestas das bordas dos 
platôs, perfazendo 1.145 (mil cento e quarenta e cinco) espécies de plantas 
vasculares de 150 (cento e cinquenta) famílias. As demais foram coletadas 
em outros tipos de ambientes e não são consideradas no presente estudo.

De acordo com as referências contidas nessas exsicatas, 20 (vinte) 
coletores botânicos participaram dessas expedições, o que decorre em 
diferentes olhares na procura por plantas férteis para compor as coletas. 
Dentre estes coletores estão alguns especialistas taxonômicos, refletindo 
em maior acuidade aos grupos que estudam. Este é o caso de Alexandre 
Salino, André Arruda e Thaís Elias Almeida, especialistas em pteridófi-
tas; de Pedro Lage Viana para as Poaceae (Gramíneas), Marcos Sobral 
(Myrtaceae), Leandro Giacomin (Solanaceae), Leonardo de Melo Ver-
sieux (Bromeliaceae) e Nara Furtado de Oliveira Mota (Xyridaceae).

2 Refere-se a “aproximadamente” porque muitas espécies ainda estão sendo analisadas 
por especialistas taxonômicos, podendo haver alterações em identificações taxonômicas.
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Na coleção de Carajás do BHCB, há 444 (quatrocentos e quarenta 
e quatro) espécies – 38,77%  representadas por uma coleta e apenas 11 
(onze) espécies estão com mais de 20 (vinte) coletas (Figura 2).
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Figura 2 – Número de exsicatas por espécie  
na coleção de Carajás do Herbário BHCB da UFMG

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Dentre as espécies contempladas por apenas uma amostra na co-
leção de exsicatas de Carajás do Herbário BHCB estão diversas flores-
tais coletadas nas bordas dos platôs, cujas populações se estendem para 
além das serras ferruginosas. Este é o caso, por exemplo, de espécies dos 
gêneros Inga, Bauhinia, Casearia, Ficus, Heliconia, as quais são tipicamente 
florestais e comuns na Flona de Carajás. 

Também entre as espécies com apenas uma coleta estão algumas 
invasoras cosmopolitas, as quais, eventualmente, foram amostradas em 
locais com algum grau de antropização das serras ferruginosas, como 
margem de estradas e acampamentos. Este é caso, por exemplo, de An-
dropogon bicornis, Sida cf. rhombifolia, Sida linifolia e Solanum paniculatum.

Por outro lado, algumas espécies de ambientes associados aos geos-
sistemas ferruginosos também foram coletadas por apenas 1 (uma) amos-
tra, mesmo diante da priorização das campanhas sobre esses ecossistemas.  
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Este é caso, por exemplo, de Hibiscus bifurcatus coletada na Serra da Bo-
caina, Isoetes cangae, em S11D e Parapiqueria cavalcantei, em S11C. 

Das espécies contempladas na coleção por apenas uma amostra, a 
maior parte esta referida como coletada em ambiente florestal: 259 (du-
zentas e cinquenta e nove) – 58,86% –, seguida por vegetação rupestre: 
54 (cinquenta e quatro) – 12,27% – e mata baixa: 50 (cinquenta) – 11,36% 
(Figura 3). 

O fato da maior parte das coletas únicas terem como referência a 
floresta, diz respeito mais à prioridade adotada nas campanhas botânicas 
aos ambientes savânico-estépicos dos topos das serras do que à raridade 
de alguma dessas espécies. Mesmo nos capões e bordas florestais das ser-
ras visitados, a prioridade de coleta foi para as plantas rupícolas, estabele-
cidas em paredões e blocos rochosos. Dessa forma, os dados das espécies 
florestais não rupícolas não foram considerados no presente estudo.

– –

– – –
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Figura 3 – Distribuição das espécies com  
apenas uma amostra por fitofisionomia de coleta

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Na Mata Baixa, deve-se considerar que muitas das espécies com 
apenas uma coleta são tipicamente florestais e, eventualmente, estendem 
sua ocorrência até este ambiente de aspecto mais florestado associado ao 
geossistema ferruginoso.

Já para as fitofisionomias referidas como Vegetação Rupestre, 
Campo Graminoso e Ambiente Úmido deve-se considerar que a maior 
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parte dos esforços dedicados às coletas de Carajás foi direcionada a esses 
ambientes. São fisionomias em geral, abertas, o que permite ampla vi-
sualização e fácil deslocamento, aumentando assim a eficiência da coleta.

Considerando a amplitude temporal e espacial das coletas, refleti-
das por diversas campanhas durante sete anos abrangendo os diversos 
platôs, a probabilidade dessas espécies pouco amostradas nos campos ru-
pestres, graminosos e brejosos possuírem populações de baixa distribui-
ção nos ambientes ferruginosos é considerada.

Por outro lado, para espécies com mais de uma coleta há de consi-
derar que algumas dessas repetições ocorreram em uma mesma popula-
ção, sendo realizadas por diferentes coletores em datas distintas. Muitas 
vezes, o porte elevado dos indivíduos, a proximidade de acessos e a co-
loração intensa das flores tornam algumas espécies mais conspícuas que 
outras, aumentando a probabilidade de serem coletadas.

Para essas plantas de maior visibilidade (conspicuidade), a ausên-
cia de coleta na escala das serras apresenta-se como um dado de maior 
robustez que para aquelas de flores pequenas e pouco coloridas. Essas 
espécies podem ser consideradas raras em Carajás por terem sido encon-
tradas em apenas uma população, apesar de muitas delas possuírem am-
pla distribuição no território brasileiro. Então, 4 (quatro) espécies foram 
incluídas nesta categoria de raras localmente: Lessingianthus monocephalus 
(Asteraceae), Mimosa piresii (Fabaceae) e Nepsera aquatica (Melastomata-
ceae), por apresentarem grandes flores ou inflorescências e terem sido 
coletadas em apenas um local.

4. ResuLTADos

4.1 espécies endêmicas e inéditas

Com base no atual conhecimento botânico, 41 (quarenta e uma) 
espécies são consideradas como endêmicas dos ambientes ferruginosos 
da região de Carajás e 5 (cinco) taxons estão considerados como inéditos, 
estando em processo de descrição por especialistas taxonômicos, sendo 
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avaliadas 615 (seiscentos e quinze) exsicatas deste conjunto (Tabela 2)3. 
Acrescenta-se a esta lista uma forma híbrida entre duas espécies endê-
micas de Carajás (Ipomoea cavalcantei x marabaensis) coletada apenas na 
Serra N4 e N5, totalizando 46 táxons analisados. 

Tabela 2 – Relação de espécies endêmicas e táxons inéditos de ambientes ferruginosos 
das Serras de Carajás número de exsicatas consideradas

Família espécie Ambiente Núm. de 
exsicatas Publicação

Apocynaceae Marsdenia bergii Campo Rupestre 3 Morillo (1993)

Araceae Philodendron 
carajasense 

Floresta 
Encosta/ 
Rupestre

9 Gonçalves e 
Arruda (2013)

Asteraceae

Cavalcantia 
glomerata 

Campo 
Rupestre/Mata 

Baixa
13 Barroso e King. 

(1971)

Lepidaploa 
paraensis. Campo Rupestre 9 Rob (1980)

Monogereion 
carajensis

Campo 
Rupestre/Mata 

Baixa
20 Barroso e King. 

(1971)

Parapiqueria 
cavalcantei 

Campo rupestre 1 King e Robinson 
(1980)

Bignoniaceae

Anemopaegma 
carajasense

Campo 
rupestre/Mata 

Baixa
2 Lohmann et al. 

(2018)

Jacaranda 
carajasensis

Floresta 2 Gentry (1992)

Blechnaceae Blechnum areolatum 
Mata baixa / 

Floresta encosta 
/ Rupestre

9 Dittrich et al. 
(2012)

Convolvulaceae

Ipomoea cavalcantei Campo Rupestre 45 Austin (1981)

Ipomoea cavalcantei 
x marabaensis

Campo Rupestre 6
Simão-Bianchini, 

Vasconcelos e 
Pastore (2016)

3 Salienta-se que após fechamento dos dados de análise, a flora da canga das Serras de Ca-
rajás foi objeto de publicação de 4 volumes na Revista Rodriguésia, nos quais 40 táxons não 
foram completamente identificados, havendo a possibilidade de diversos deles serem novas 
espécies para a ciência (Mota et al 2018). 
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Família espécie Ambiente Núm. de 
exsicatas Publicação

Cyperaceae

Bulbostylis cangae
Campo brejoso/
Campo Rupestre 3 Nunes et al. 

(2017)

Bulbostylis sp. nov 
ined.

Campo brejoso/
Campo Rupestre 2 Inédita

Eleocharis 
pedrovianae 

Campo brejoso 10 Sá Nunes, Gil e 
Trevisan (2016)

Hypolytrum 
paraense

Floresta 7 Alves e Thomas 
(2002)

Eriocaulaceae Eriocaulon 
carajasense 

Savânico-
estépico 8 Moldenke (1973)

Erythroxylaceae

Erythroxylum 
carajasense Mata Baixa 9 Plowman (1984)

Erythroxylum 
nelson-rosae 

Campo 
Rupestre/Mata 

Baixa
13 Plowman (1984)

Fabaceae Mimosa skinneri  
var. carajarum 

Campo Brejoso/
Campo Rupestre 52 Barneby (1991)

Gesneriaceae

Diastema sp. nov 
ined.

Floresta 
Encosta 1 Inédita

Sinningia minima
Floresta 
Encosta 12 Araujo e 

Chautems (2015)

Isoetaceae

Isoetes 
serracarajensis

Lagoa 
Temporária 8 Pereira et al. 

(2016)

Isoetes cangae 
Lagoa do 

Amendoin 1 Pereira et al. 
(2016)

Lentiburiaceae Utricularia 
physoceras 

Campo Brejoso 22 Taylor (1986)

Lythraceae Cuphea carajasensis
Savânico-
estépico 22 Lourteig (1987)

Melastomataceae

Brasilianthus 
carajensis 

Campo Rupestre 25 Almeida et al. 
(2016)

Mouriri cearensis 
subsp carajasica 

Mata Baixa 5 Morley (1985)

Pleroma carajasensis
Campo 

Rupestre/Mata 
Baixa

5 Rocha et al. 
(2017)

Orobanchaceae Buchnera 
carajasensis

Campo Brejoso 9 Scatgna et al. 
(2017)

Picramniaceae Picramnia ferrea Mata Baixa/ 
Floresta 16 Pirani e Tomas 

(1988)
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Família espécie Ambiente Núm. de 
exsicatas Publicação

Piperaceae

Peperomia 
albopilosa

Floresta Encosta 
/ Rupestre 15 Monteiro (2018)

Peperomia 
pseudoserratirhachis

Floresta Encosta 
/ Rupestre 6 Monteiro (2018) 

Poaceae

Axonopus 
carajasensis Campo Brejoso 11 Bastos (1990)

Guadua sp. nov 
ined. Floresta 1 Inédita

Merostachys sp. nov 
ined.

Floresta 6* Inédita

Paspalum cangarum Campo Rupestre 6 Moura et al. 
(2018)

Paspalum 
carajasense 

Campo 
Graminoso 7 Denham (2005)

Sporobolus 
multiramosus Campo Rupestre 24 Longhi-Wagner e 

Boechat (1993)

Rubiaceae

Borreria carajasensis Campo Rupestre 24 Cabral et al. 
(2012)

Borreria elaiosulcata Campo Rupestre 46 Cabral et al. 
(2012)

Borreria 
heteranthera 

Campo Rupestre 8 Sobrado e Cabral 
(2015)

Carajasia cangae Campo Rupestre 14 Salas et al. (2015)

Mitracarpus 
carajasensis

Campo 
Rupestre/Mata 

Baixa
36 Cabral et al. 

(2013)

Perama carajensis
Campo 

Rupestre/Mata 
Baixa

27 Kirkbr (1980)

Spermacoce sp. nov 
ined. Campo Rupestre 3 Inédita

Thymelaeaceae Daphnopsis 
filipedunculata

Florestal 3 Longhi-Wagner e 
Boechat (1993)

Xyridaceae Xyris brachysepala. Campo Brejoso 34 Kral (1988)

ToTAL 615

* outras duas exsicatas são referidas, mas para ambientes não relacionados ao geos-
sistema ferruginoso, as quais não foram consideradas.
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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Destes 46 (quarenta e seis) táxons endêmicas e inéditos das ser-
ras ferruginosas da região de Carajás, identificaram-se 615 (Seiscentos e 
quinze) exsicatas, sendo 448 (quatrocentos e quarenta e oito) provenien-
tes do BHCB e o restante por meio de consulta ao site da rede species-
link4, ao Museu Paraense Emílio Goeldi e de 1 (uma) planta do Herbário 
de Carajás.

A referência às serras de origem dessas exsicatas indica o predo-
mínio de coletas ocorridas em N1 e S11D (Figura 4). Isto se explica por 
N1 ser o platô ferruginoso mais próximo do núcleo urbano de Carajás e 
pelo fato de ali ter funcionado um alojamento nas décadas de 1970-1980, 
quando se iniciou a exploração mineral na região, assim como os estudos 
botânicos pelo Museu Goeldi. Já S11D e N4 devem suas coletas a estudos 
relacionados a licenciamento de atividades de mineração entre os anos 
de 2007 e 2016. Nestes estudos, outros platôs também foram visitados 
enquanto área de influência destes empreendimentos.

Ao analisar o número de espécies endêmicas e inéditas coleta-
das em cada serra, S11D e N1 também se destacam (Figura 5), abran-
gendo 34 (trinta e quatro) – 73,91% – e 30 (trinta) – 65,22% – táxons 
respectivamente, o que reflete o maior esforço de coletas nestes locais 
ocorridas pelas razões anteriormente colocadas. Seguem a estes locais, 
os platôs N4, S11A, S11B e Serra da Bocaina, com riqueza de espécies 
endêmicas e inéditas entre 17 (dezessete) e 23 (vinte e três).

4 Consultar: <http://www.splink.org.br>.
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Figura 4 – Número de exsicatas de espécies endêmicas e  
inéditas por serra Flona de Carajás e Parna Campos Ferruginosos 

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Figura 5 – Distribuição das espécies endêmicas e inéditas coletadas  
por serras: Flona de Carajás e Parna Campos Ferruginosos

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Em sendo o total de espécies endêmicas e inéditas consideradas 
neste estudo para os geossistemas ferruginosos de Carajás estimado em 
46 (quarenta e seis), nota-se pela figura anterior que nenhuma das serras 
contempla todo o conjunto destas categorias de planta, sendo o máximo 
para S11D (74%) e N1 (65%), as quais foram intensamente amostradas. 
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Para abranger todas as espécies indicadas como endêmicas e inédi-
tas das Serras de Carajás, três serras que apresentaram espécies exclusi-
vas teriam que ser incluídas. São elas S11D, pela presença de Isoetes can-
gae, S11C por Parapiqueria cavalcantei e Diastema sp. nov. e zona de colúvio 
na encosta Oeste de N7 por Guadua sp. nov. ined. Também haveria ne-
cessidade de se optar por algumas das localidades de coleta daquelas com 
apenas duas serras citadas, como é o caso de N1 ou N2 pela ocorrência 
de Daphnopsis filipedunculata e N4 ou N5 por Ipomoea cavalcantei x mara-
baensis. Neste último caso, como N4 encontra-se em cava, resta pequena 
área ao lado da cava de N5 para preservar esta população.

Ao correlacionar o número de espécies endêmicas em cada serra com 
o total de exsicatas coletadas em cada uma delas (Figura 6), nota-se que não 
há correlação direta (R2 = 0,62) entre estas variáveis. O número maior de 
coletas não resultou em maior número de espécies endêmicas e inéditas. 

Figura 6 – Número de espécies endêmicas e inéditas representadas por  
exsicatas por serra em relação ao número total de coletas em cada serra

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Da mesma forma, ao relacionar o número de espécies endêmicas 
coletadas com o tamanho do platô, observa-se uma equação positiva, mas 
sem correlação quando incluída a Serra da Bocaina (R2 = 0,31) (Figu-
ra 7) e indicando correlação quando excluída esta serra (Figura 8) com  
R2 = 0,73. 



276

projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

Figura 7 – Correlação entre número de espécies endêmicas  
e inéditas e tamanho do platô (serra) – Serra dos Carajás

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Figura 8 – Correlação entre número de espécies endêmicas e inéditas e  
tamanho do platô (serra), excluída a Serrada Bocaina – Serra dos Carajás

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Considerando que o total de exsicatas coletadas na Serra da Bo-
caina somente é menor que S11D (ver Figura 4), essa baixa presença de 
espécies endêmicas em relação ao tamanho de sua área se explica pelo 
maior grau de antropização e maior proporção de ambientes florestais 
em diferentes estágios no platô em relação às demais serras, o que redu-
ziria a quase metade a extensão de ambientes ferruginosos.

Ao agrupar as serras em uma análise de cluster com base na simi-
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laridade de Jaccard para as espécies endêmicas e inéditas, nota-se a for-
mação de dois grupos (Figura 9), sendo um constituído pelos platôs que 
formam a Serra Norte e outro com os platôs mais a Sul, incluindo a Serra 
Sul propriamente (conjunto S11), Serra do Tarzan e Serra da Bocaina. As 
maiores similaridades (ente 60 e 70%) estão entre N6 e N7, S11A e S11D, 
e entre N4 e N8, platôs situados em regiões próximas.
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Figura 9 – Dendrograma com base na similaridade de  
Jaccard entre as serras quanto à presença de espécies endêmicas e  

inéditas nos ambientes ferruginosos das Serras de Carajás
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

4.2 espécies raras e ameaçadas de extinção

Das 41 (quarenta e uma) espécies endêmicas das Serras ferrugino-
sas de Carajás abordadas neste estudo, 10 (dez) são referidas como amea-
çadas de extinção (SEMA, 2007; IBAMA, 2014) ou raras (GIULIETTI et 
al., 2009), havendo ainda outras 7 (sete) não endêmicas, totalizando 17  
(dezessete), espécies nestas categorias (Tabela 3). Desse total, 12 (doze) 
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são consideradas ameaçadas de extinção na escala nacional, 12 (doze) 
listadas como ameaçadas para o Estado do Pará e 6 (seis) consideradas ra-
ras por Giulietti et al. (2009). Mimosa skinneri var. carajarum e Hypolytrum 
paraense estão presentes nas 3 (três) categorias de referências, enquanto 
Borreria semiamplexicaule, Marsdenia bergiie, Picramnia ferrea e Utricularia 
physoceras estão presentes apenas na lista de raras, sendo todas estas 6 
(seis) consideradas endêmicas das Serras de Carajás.

Das 17 (dezessete) espécies referidas como ameaçadas ou raras, 
apenas 7 (sete) não são endêmicas de Carajás (Blechnum heringeri, Borreria 
semiamplexicaule, Centrosema carajasense, Cissus apendiculata, Ipomoea caraja-
sensis Mimosa acutistipula var. ferrea e Pilocarpus microphyllus) e, portanto, 
não foram referidas nas considerações anteriores. Para essas espécies, há 
coletas em diversas serras, indicando possuírem ampla distribuição nas 
serras ferruginosas de Carajás, não contribuindo, portanto, na indicação 
de locais prioritários à preservação. 

A maior representatividade de N1, N4 e N5 para as coletas dessas es-
pécies não endêmicas, principalmente Mimosa acutistipula var. ferrea, provêm 
de campanhas realizadas na década de 1980 que priorizaram estes platôs. 
Já a ausência de coletas na Serra da Bocaina para Centrosema carajasense, Cis-
sus apendiculata, Ipomoea carajasensis e Pilocarpus microphyllus chama a atenção 
pelo esforço amostral dedicado a este local entre 2007 e 2013, podendo se 
tratar de ausências reais, já que também não foram encontradas em parcelas 
amostradas pela empresa Golder em 2012 (arquivo pessoal).

Além das espécies referidas como raras por Giulietti et al. (2009), 
3 (três) espécies de flores conspícuas foram incluídas como raras local-
mente apesar da distribuição de suas populações apresentarem ampla 
extensão nos trópicos. São elas: Lessingianthus monocephalus como uma 
coleta em S11C; Mimosa piresii com uma coleta em S11A e Nepsera aqua-
tica Melastomataceae com 4 (quatro) coletas ocorridas em um mesmo 
ambiente brejoso de N1 em datas distintas. Possivelmente, muitas outras 
espécies de flores menos conspícuas e, por este motivo, menos coletadas, 
sejam raras localmente, mas se restringe às referidas coletas pelos mo-
tivos apresentados, considerando-as como indicativos da relevância de 
se preservar espécies de ocorrência local restrita para a manutenção da 
biodiversidade do ambiente associado ao embasamento ferruginoso.
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Tabela 3 – Espécies botânicas referidas como ameaçadas ou raras com ocorrência na Serra dos Carajás

espécie Família

Referência  
de ameaça Raridade 

(GIuLIeTTI et 
al., 2009)

Hábito Ambiente
IBAMA sema-

Pará

Axonopus carajasensis* Poaceae EN VU herbáceo Sav.Est.

Blechnum heringeri Blechnaceae VU Floresta 

Borreria semiamplexicaule 
=Spermacoce semiamplexicaule*

Rubiaceae rara herbáceo Sav. Est

Centrosema carajasense Fabaceae VU VU liana Sav.Est.

Cissus apendiculata Vitaceae EN VU liana Sav.Est.

Erythroxylum nelson-rosae * Erythroxylaceae EN EN Sub-arbóreo Sav.Est.

Hypolytrum paraense* Cyperaceae EN VU rara herbáceo Sav. Est.

Ipomoea carajasensis Convolvulaceae VU EN liana Sav.Est.

Ipomoea cavalcantei* Convolvulaceae EN EN liana Sav.Est.

Jacaranda carajasensis* Bignoniaceae CR EN arbóreo Floresta 

Marsdenia bergii* Apocynaceae rara liana Mata baixa

Mimosa acutistipula var. ferrea Fabaceae VU arbusto Sav. Est/Mata 
baixa 

Mimosa skinneri var. carajarum * Fabaceae CR VU rara arbusto Sav. Est

Monogereion carajensis * Asteraceae CR CR herbáceo Sav. Est.

Picramnia ferrea* Picramniaceae rara Sub-arbóreo Mata Baixa

Pilocarpus microphyllus Rutaceae EN EN arbusto FL. Dec./Mata 
baixa

Utricularia physoceras* Lentibulariaceae rara herbáceo Amb. brejoso

Legenda: FL. Dec: Floresta Estacional Decidual; Sav. Est; savana estépica = campo rupestre = savana metalófita = vegetação sobre canga. EN= 
Em perigo; CR= Criticamente em Perigo; VU=Vulnerável; 
*Endêmica da região de Carajás
Fonte: Adaptada de Secretaria Especial do Meio Ambiente (2007), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(2014), União Internacional para Conservação da Natureza (2014) e Giulietti et al. (2009).
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4.3 Populações indicadoras de áreas prioritárias para preservação

As análises da distribuição das coletas a partir de dados das ex-
sicatas indicam que o desenho a ser estabelecido como área de preser-
vação do complexo vegetacional associado ao embasamento ferruginoso 
deve possuir área extensa e se distribuir pelo maior conjunto de serras 
possível, incorporando áreas a norte e a sul.

De forma a indicar áreas prioritárias em Carajás dentro deste con-
ceito geral, apropria-se do conjunto de dados das exsicatas de espécies 
endêmicas, inéditas, ameaçadas e raras e atribui-se a cada uma delas um 
valor categórico para a relevância deste material como referência espa-
cial na indicação desses locais. Considera-se o número de coletas de cada 
uma das espécies, a distribuição espacial de suas coletas e também a cons-
picuidade da planta em flor como um dos fatores que pode indicar a 
relevância da coleta como indicadora de sua ocorrência em Carajás.

Observando-se as coletas de cada uma das 41 (quarenta e uma) 
espécies consideradas endêmicas dos ambientes ferruginosos de Carajás, 
das 5 (cinco) inéditas e das 7 (sete) ameaçadas não endêmicas, nota-se 
que algumas apresentam ampla distribuição nas serras ferruginosas de 
Carajás, enquanto outras possuem coletas em áreas restritas, incluindo as 
três classificadas como raras localmente, sendo este um forte indicador 
de área prioritária para preservação ao considerar o grande volume de 
coletas nas serras ferruginosas de Carajás.

Dentre os 57 (cinquenta e sete)5 táxons destacados, 4 (quatro) rece-
beram o valor máximo de relevância de suas coletas como indicadores de 
locais a serem preservados, enquanto 8 (oito) foram classificados como alta 
relevância e 18 (dezoito) mostram-se irrelevantes (Figura 10 e Tabela 4). 

Dentre as de máxima relevância, estão as exsicatas de Daphnopsis 
filipedunculata, Ipomoea cavalcantei x marabaensis, Isoetes cangae e Parapi-
queria cavalcantei. A razão de classificar as coletas destas espécies como 
relevantes à indicação de locais prioritários para preservação está asso-
ciada à raridade de suas populações em Carajás, não obstante a procura 
direcionada a elas dedicada, considerando-se, por este motivo, impres-
cindível a inserção de seus locais de coleta em zonas de preservação da 
Flona de Carajás.

5 Quando os Cenários foram propostos o número de espécies da flora alvos de conserva-
ção consistia em 50 espécies (ver Loyola, capítulo 9 deste volume). Contudo, as identifi-
cações taxonômicas foram atualizadas conforme os volumes especiais da Flora de Carajás 
da Revista da Rodriguésia.
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Figura 10 – Distribuição de espécies endêmicas das serras ferruginosas  
de Carajás, inéditas, ameaçadas e raras quanto à relevância de suas  

exsicatas na indicação de áreas prioritárias para preservação
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Com um grau um pouco menor de relevância de suas populações 
de coleta para preservação, mas ainda consideradas como de alta rele-
vância, estão 8 (oito) espécies, as quais apresentaram distribuição restrita 
a alguns setores das serras de Carajás: Carajasia cangae, exclusiva de la-
jedos da Serra Sul; Blechnum areolatum encontrada em pequenas popu-
lações distribuídas por 4 (quatro) serras; Bulbostylis cangae coleta apenas 
na Serra Sul e Tarzan, Paspalum cangarum apenas na Serra Sul e Serra da 
Bocaina; Marsdenia bergii com poucos indivíduos dispersos em algumas 
serras e Erythroxylum carajasense, Paspalum carajasense e Ipomoea cavalcantei 
apenas coletadas na Serra Norte.

Para estas de alta relevância, assim como para as de “valor 3 (três)” 
(média relevância), deve-se priorizar algumas de suas populações em um 
desenho que as insira, preferencialmente, em conjunto com os locais das de 
máxima relevância, agregando, assim, maior riqueza às áreas preservadas.

Dentre os 16 (dezesseis) taxons cujos locais de coleta das exsicatas 
são considerados como de média relevância na indicação de prioridade de 
preservação, estão 3 (três) espécies inéditas (Bulbostylis sp. nov. ined., Gua-
dua sp. nov. ined. e Diastema sp. nov. ined.), as quais deverão receber reava-
liações assim que as espécies forem descritas. Salienta-se que para Bulbosty-
lis sp. nov. ined. é referida para S11D, Guadua sp. nov. ined., somente foi  
coletada em floresta sobre colúvio na borda de N7 e Diastema sp., e ape-
nas sobre afloramento em meio à floresta de encosta do platô S11C. 
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Tabela 4 – Relevância das populações coletadas de espécies endêmicas, inéditas, raras e ameaçadas para indicação de locais a 
serem preservados

espécies
Número 

de 
exsicatas

Número 
de serras 

com 
coleta

Conspicuidade 
da planta 

florida

Relevância para 
indicação de área 

de preservação
Justificativa

Anemopaegma 
carajasense1 2 2 4 2

Apesar de poucas exsicatas no BHCB, existem diversas 
coletas no MG com referência para todas as serras 
ferruginosas de Carajás e também São Félix do Xingu 
(Lohmann et al 2018)

Axonopus 
carajasensis1,3,4 11 4 1 2 Espécie de baixa conspicuidade com coletas em serras 

distanciadas (Ex: S11A e N1).

Blechnum 
areolatum1 9 4 2 4

Populações pequenas menos de 3 (três) das coletas 
estão em áreas licenciadas para mineração. Ausência 
nas serras da porção Norte. Para esta espécie, houve 
esforço de coleta por especialistas.

Blechnum heringeri 3 2 2 1 3 Espécie de ampla distribuição no Brasil.

Borreria 
carajasensis1 24 6 3 1 Ampla distribuição em Carajás.

Borreria 
elaiosulcata1 46 11 3 1 Ampla distribuição em Carajás.

Borreria 
heteranthera1 8 5 3 3 Ausência de coleta na porção norte das serras.

Borreria 
semiamplexicaule 4,5 34 11 3 1 Ampla distribuição em Carajás.
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espécies
Número 

de 
exsicatas

Número 
de serras 

com 
coleta

Conspicuidade 
da planta 

florida

Relevância para 
indicação de área 

de preservação
Justificativa

Brasilianthus 
carajensis1 25 12 4 1 Ampla distribuição em Carajás.

Buchnera 
carajasensis 1 9 5 2 3 Pequenas populações disjuntas. Presente em serras 

distantes entre si.

Bulbostylis cangae1 3 3 3 4 Táxon pouco coletado, com apenas 1 (uma) coleta em 3 
(três) serras distintas.

Bulbostylis sp. nov 
ined.2 3 2 3 3

Táxon de baixa conspicuidade com coletas em serras 
distanciadas como N5 e S11D. Há de considerar que 
grande parte de N5 já foi minerado e de que uma das 
áreas de coleta em S11D já é cava de mina.

Carajasia cangae1 14 4 3 4

Apenas encontrada na Serra Sul em poucas e pequenas 
populações, sendo 1 (uma) delas em área licenciada para 
mineração. Estudos recentes indicam ocorrência em 
outros locais da Serra Sul, mas apenas nesta serra.

Cavalcantia 
glomerata1 13 7 3 1 Ampla distribuição em Carajás.

Centrosema 
carajasense 3,4 9 6 5 2 Distribuição ampla em Carajás e fora desta região.

Cissus 
apendiculata3,4 4 4 2 2

Apesar de pouco coletada em Carajás, ocorre em 
borda florestal e possui referências para o Maranhão e 
Tocantins.

Cuphea 
carajasensis1 24 9 4 1 Ampla distribuição em Carajás.

Daphnopsis 
filipedunculata1 3 2 1 5 Apenas encontrada na Serra Norte em N1 e N2 em 

pequenas populações.

Eleocharis 
pedrovianae1 10 5 2 2 Espécie com ocorrência em diversas serras.
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espécies
Número 

de 
exsicatas

Número 
de serras 

com 
coleta

Conspicuidade 
da planta 

florida

Relevância para 
indicação de área 

de preservação
Justificativa

Eriocaulon 
carajense1 8 35 4 2

Apesar de possuir um nível de conspicuidade 
relativamente alto, por sua floração branca em meio a 
campo brejoso, foi encontrado em apenas 3 (três) serras.

Erythroxylum 
carajasense1 10 5 2 4 Coletas apenas na Serra Norte. 

Erythroxylum 
nelson-rosae,3,4 12 9 3 1 Ampla distribuição em Carajás.

Guadua sp. nov 
ined. 2 1 1 3 3 Táxon conhecido por apenas uma população em floresta 

sobre colúvio na borda oeste do platô N7.

Hypolytrum 
paraense 1,3,4,5 7 3 2 2 Espécie florestal, ocorrendo fora dos ambientes 

ferruginosos. 

Ipomoea 
carajasensis 3,4 12 8 4 1 Ampla distribuição em Carajás.

Ipomoea cavalcantei 
1,3,4 42 5 5 4 Apenas encontrada na Serra Norte, onde possui ampla 

distribuição.

Ipomoea cavalcantei 
x marabaensis 1 6 2 5 5 Coletada em N4 e N5, estando ambas as serras com 

licença de mineração.

Isoetes cangae1 1 1 1 5 Conhecida por apenas uma população apesar de buscas 
específicas.

Isoetes 
serracarajensis1 8 6 2 3 Presença em serras distantes como S11D, S Tarzan, 

Bocaina e N7.
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espécies
Número 

de 
exsicatas

Número 
de serras 

com 
coleta

Conspicuidade 
da planta 

florida

Relevância para 
indicação de área 

de preservação
Justificativa

Jacaranda 
carajasensis1,3,4 2 2 3 2

É uma espécie florestal. Além destas 2 (duas) coletas, 
existem diversas referências em inventários florestais 
regionais.

Lepidaploa 
paraensis 1 9 5 3 3 Ampla distribuição em Carajás.

Lessingianthus 
monocephalus 6 1 1 4 3 Apesar da flor vistosa possui apenas uma coleta em 

Carajás em S11C.

Marsdenia bergii1,5 3 3 4 4
Apesar de ter sido coletada em três serras diferentes 
além de um afloramento de granito, sua população é 
representada por pucos indivíduos.

Merostachys sp. 
nov ined.2 6 3 2 1 Espécie florestal e comum.

Mimosa acutistipula 
var. ferrea4 24 9 3 1 Comum em Carajás, ocorrendo como colonizadora de 

beira de estrada.

Mimosa piresii6 5 1 5 3
Segundo especialista, a espécie ocorre com poucas 
populações no Brasil e em Carajás é conhecida apenas 
para S11A.

Mimosa skinneri var. 
carajarum1,3,4,5 52 11 4 1 Ampla distribuição em Carajás.

Mitracarpus 
carajasensis1 36 13 3 1 Ampla distribuição em Carajás.

Monogereion 
carajensis1,3,4 

19 9 3 1 Ampla distribuição em Carajás.

Mouriri cearensis 
subsp carajasica1 5 4 2 2

Espécie da Mata Baixa com coleta em serras distantes 
na Serra Norte e Serra Sul, havendo possibilidade 
de ocorrência em outros locais dada sua baixa 
conspicuidade.
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Número 

de 
exsicatas

Número 
de serras 

com 
coleta

Conspicuidade 
da planta 

florida

Relevância para 
indicação de área 

de preservação
Justificativa

Nepsera aquatica 6 4 1 5 3 Apesar de vistosa quando em flor, foi coletada apenas 
em 1 (um) local de N1.

Parapiqueria 
cavalcantei1

2 2 3 5

Existem apenas 2 (duas) coletas, uma para S11C e o 
typo, o qual é referido para Serra Norte, sem especificar 
local. Apesar de buscas específicas, o local typu não foi 
encontrado e nenhum local a mais foi adicionado.

Paspalum 
cangarum1 6 4 1 4 Táxon referido em Carajás apenas para a Serra Sul e 

Serra da Bocaina. 

Paspalum 
carajasense1 6 4 1 4 Espécie referida apenas para 5 platôs da Serra Norte, 

sendo N4 e N5 já suprimidos. 

Peperomia 
albopilosa

19 9 3 2 Táxon comum nas bordas florestadas dos platôs.

Peperomia 
pseudoserratirhachis1 6 5 3 3 Ocorre em bordas florestadas dos platôs com coleta em 

diferentes serras 

Perama carajensis1 27 11 3 1 Ampla distribuição em Carajás.

Philodendron 
carajasense1 

9 6 2 1 Espécie florestal com ampla distribuição em Carajás.

Pleroma 
carajasensis1 6 3 5 2

Apesar das exsicatas do BHCB serem provenientes de 
apenas 3 serras, Rocha et al (2017) cita a ocorrência em 
diversas serras ferruginosas da região. 

Diastema sp. nov 
ined 2 1 1 4 3

Apesar de ter sido coletada apenas uma vez como 
rupícola na base de encosta em ambiente florestal, 
há de considerar a menor proporção de visitas a estes 
locais.
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espécies
Número 

de 
exsicatas

Número 
de serras 

com 
coleta

Conspicuidade 
da planta 

florida

Relevância para 
indicação de área 

de preservação
Justificativa

Picramnia ferrea1,5 16 6 3 2 Citação para corpos da Serra Sul e Serra Norte.

Pilocarpus 
microphyllus3,4 11 6 2 3

Apesar de sua importância no extrativismo, possui 
ampla distribuição em Carajás, incluindo outros 
geossistemas. 

Sinningia minima1 12 8 4 3 Espécie rupícola frequente nas bordas florestadas dos 
platôs.

Spermacoce sp. nov 
inédita2 3 2 2 3 Presente também no sobre afloramento de granito.

Sporobolus 
multiramosus1 24 11 1 1 Ampla distribuição em Carajás.

Utricularia 
physoceras 1,5 22 10 4 1 Ampla distribuição em Carajás.

Xyris brachysepala 1 34 11 4 1 Ampla distribuição em Carajás.

Legenda:
1: Espécie endêmica das serras ferruginosas de Carajás; 2: Espécie inédita; 3: Espécie referida como ameaçada (IBAMA 2014); 4: Referida como 
ameaçada para o estado do Pará (Sema 2007); 5: Referida como rara por Giulietti et al. (2009); 6: Espécie de ampla distribuição tropical, mas rara 
em Carajás.
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Com baixa relevância dos locais de coleta para indicação como área 
de preservação foram consideradas 18 (dezoito) espécies com menor va-
lor (1) e 12 (doze) com “valor 2”. Essas são espécies amplamente distri-
buídas em Carajás e, com este padrão de ocorrência, qualquer área sig-
nificativa a ser preservada dos ambientes ferruginosos contemplará suas 
populações. Por conseguinte, estudos futuros que indiquem a população 
mínima viável dessas espécies contribuirão para definir um desenho mais 
adequado à preservação.

4.3.1 Locais imprescind́veis à preservação botânica

Considerando que grande parte das espécies botânicas das serras 
ferruginosas de Carajás estaria inserida em qualquer desenho de preser-
vação na região, desde que este inclua extensões expressivas e amostras 
distribuídas por toda a extensão de ocorrência deste ambiente, foca-se 
neste item na indicação de locais únicos quanto à presença de espécies de 
endemismos restritos.

Assim, de acordo com a análise da espacialização das coletas de 
espécies endêmicas, ameaçadas, raras e inéditas, apoiado em diversas 
visitas a campo, informações de especialistas e consulta à literatura, as 
seguintes populações são consideradas imprescindíveis à preservação da 
flora nas serras ferruginosas de Carajás, devendo sua área de ocorrência 
ser incluída em qualquer desenho de zona de preservação da Flona de 
Carajás. Já para o Parna Campos Ferruginosos, por ser esta uma UC  
de Proteção Integral, apenas apontam-se alguns locais de relevância.

4.3.1.1 Daphnopsis filipedunculata (Thymelaeaceae)

Conhecida apenas pela planta tipo coletada em 1982 em N1  
(Sperling 5734) e mais duas coletas recentes: uma de N1 e outra de N2 
(NEVLING; BARRINGER JR., 1993), este arbusto possui flores esver-
deadas e cresce em meio ao emaranhado do sub-bosque da Mata Baixa 
(Figuras 11 e 12), possuindo, por estas características, baixa conspicuida-
de, o que a leva a ser pouco coletada. 
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No entanto, considerando que a fisionomia Mata Baixa foi intensa-
mente estudada durante estudos de similaridade desenvolvidos pela em-
presa Golder em diversos platôs entre os anos de 2009 e 2011 (GOLDER; 
VALE, 2010, 2011), sua citação apenas para os corpos N1 e N2 é um fato 
que se destaca quanto à sua ocorrência.

Tabela 5 – Populações de Daphnopsis filipedunculata a serem incluídas em área de 
preservação da Flona de Carajás

serra Coordenadas (uTM) Considerações

N1 581041-L / 9331810-S
BHCB 159119 / Silva 1263 População pequena

N2 583431-L / 9330028-S
BHCB 160471 / Arruda 1269 População pequena

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Figura 11 – Detalhe da folha e 
inflorescência de Daphnopsis 

filipedunculata. 
Fonte: Nara Furtado de Oliveira Mota (2017).

Figura 12 – Arbusto de Daphnopsis 
filipedunculata

Fonte: Nara Furtado de Oliveira Mota (2017).
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4.3.1.2 Ipomoea cavalcantei x marabaensis (Convolvulaceae)

Populações da espécie endêmica I. cavalvantei apenas são conheci-
das de N4 para norte, enquanto I. marabaensis, que também se distribui 
por algumas serras em Tocantins (SIMÃO-BIANCHINI; VASCONCE-
LOS; PASTORE, 2016), ocorre em Carajás apenas de N4 para sul.

Na porção mais central da zona de ocorrência das serras ferrugi-
nosas, incluindo a porção Sul de N4 e na central de N5, vizinha a cava de 
mina, foram coletadas plantas com características morfológicas interme-
diárias entre essas duas espécies (Figura 13). 

Figura 13 – Gradiente de forma e cores das flores entre  
Ipomoea marabaensis (esquerda) e I. cavalcantei (direita)

Foto: Leonardo Vianna da Costa e Silva  (2017).

A população desta forma híbrida de N4 não foi encontrada na pon-
ta sul deste platô em visita realizada em 2016, a qual foi poupada de 
supressão, enquanto todo o restante de N4 já é cava de mina. Por essa 
situação, acredita-se que esta população tenha sido extinta.
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No entanto, também em 2016, coletas de Ipomoea cavalcantei x ma-
rabaensis foram realizadas em mata baixa ao lado da cava de N5 em 
populações densas das duas espécies e de formas híbridas (coordenadas 
UTM 596903-L/9326920-S). Exsicatas desta população encontram-se 
depositadas no Herbário de Carajás sob número de tombo 4803, 4806, 
4807 e 4808.

Nesta situação de última área com este registro biológico, este local 
torna-se imprescindível a ser inserido como área de preservação. Mesmo 
se localizando ao lado de cava, estando sujeita à poeira gerada pela atual 
cava e considerando uma possível melhoria da logística de mineração 
caso este local fosse minerado, a manutenção deste fragmento de vege-
tação ferruginosa é fundamental para a preservação das formas inter-
mediárias entre estas duas espécies, mantendo um registro evolutivo de 
relevância biológica na região.

4.3.1.3 Isoetes cangae (Isoetaceae)

Trata-se de uma planta aquática do grupo das pteridófitas ape-
nas encontrada na Lagoa do Amendoin, na porção oeste do platô S11D  
(Figuras 14 e 15) (PEREIRA et al., 2016).

Pelas características particulares desta lagoa (ser perene, possuir 
águas claras e ausência de plantas flutuantes), não encontrada em ne-
nhuma outra de Carajás, provavelmente seja o único ambiente adequado 
ao estabelecimento desta planta na região. Buscas intensas nos platôs de 
canga da região foram feitas a esta espécie, mas nenhuma população adi-
cional foi encontrada. Apenas uma coleta: BHCB 162009/Arruda 1329 
Coordenadas UTM 569646-L/9292631-S
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4.3.1.4 Parapiqueria cavalcantei (Asteraceae)

Erva terrestre de pequeno porte (Figura 16 e 17) conhecida apenas 
pela exsicata tipo e por uma amostra do BHCB, além de outras coletas re-
centes em processamento por equipe da empresa Amplo contratada pela 
Vale. Não só a espécie é endêmica de Carajás como também o gênero, o 
qual é monoespecífico (KING; ROBINSON, 1980).

A coleta que decorreu em sua descrição tem como referência de 
local de coleta da planta tipo a região de Serra dos Carajás com coorde-
nadas, provavelmente generalizadas, para o platô N1 (6o00-S /50o18W), 
descrevendo o local de coleta como uma encosta abrupta, o que deve 
tratar-se de borda do platô. Diversas excursões foram realizadas a este 
platô para busca desta população e nenhuma obteve sucesso.

A outra exsicata é do platô S11C (BHCB 157817/Viana 5237) com 
coordenadas UTM 568014-L/9294439-S, referindo-se a uma drenagem 

Figura 14 – Planta de Isoetes cangae 
submersa na lagoa do Amendoim.

Fonte: André Jardim Arruda (2017).

Figura 15 – Detalhe da base  
da folha de Isoetes cangae  

observando-se esporângio 
Fonte: André Jardim Arruda (2017).
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intermitente, sujeita a inundações eventuais na forma de enxurradas. 
Neste local, Parapiqueria cavalcantei ocorre como rupícola sob a sombra de 
pequenas árvores que bordejam esta drenagem, sendo uma planta anual.

Portanto, a manuteção desta espécie e dos processos ecológicos a 
ela associados depende da preservação deste local, incluindo toda a bacia 
que contribui para a drenagem intermitente.

Figuras 16 e 17 – Plantas de Parapiqueria cavalcantei

Foto 16: Fonte: Leonardo Vianna da Costa e Silva (2017).  
Foto 17: Fonte: Nara Furtado de Oliveira Mota (2017).

4.3.2 Locais imprescind́veis à preservação botânica e o Zoneamento 
da Flona de Caraj́s

Plotando-se a localização das populações consideradas como de re-
levância máxima como indicadoras de áreas a serem preservadas tem-se 
Daphnopsis filipedunculata, Ipomoea cavalcantei x marabaensis e Isoetes cangae 
em Zona de Mineração e Parapiqueria cavalcantei em Zona de Manejo Flo-
restal Sustentável (Figura 18). 

Diante desta sobreposição inadequada à conservação destas espé-
cies, decorre na necessidade de readequação dos limites do zoneamento 
diante das informações apresentadas.
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Figura 18 – Localização das populações consideradas como de máxima relevância  
à indicação de áreas a serem preservadas sobre zoneamento da Flona de Carajás

Fonte: Elaborado por Rodrigo Lopes com dados dos autores.
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4.3.3 Populações de alta relevância como indicadoras de ́reas a 
serem preservadas

Algumas espécies endêmicas de Carajás foram coletadas em poucos 
locais, apesar de diversas excursões a campo. Suas populações são poucas 
e de ocorrência restrita a determinados locais das serras ferruginosas, 
devendo se atentar para que algumas de suas populações sejam incluídas 
em zonas de preservação com base em critérios que contemplem maior 
densidade de indivíduos, diversidade de formas e populações mínimas 
viáveis (SHAFFER, 1981). São elas: 

4.3.3.1 Blechnum areolatum (Blechnaceae)

Espécie com populações pequenas distribuídas de forma disjunta 
sobre blocos rochosos em matas baixas e floresta decidual das bordas dos 
platôs ferruginosos (Figura 19). Para esta espécie houve busca ativa com 
presença de especialistas do seu grupo botânico e poucas populações fo-
ram encontradas.

Figura 19 – Planta de Blechnum areolatum 

Fonte: André Jardim Arruda (2017).
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Três referências locacionais de coletas desta espécie foram descon-
sideradas por erro de coordenada ou pelo fato da área já ter sido desma-
tada para mineração. 

Tabela 6 – Populações relevantes de Blechnum areolatum

serra Coordenadas uTM Considerações

Serra da 
Bocaina

622416-L/ 9302066-S
(BHCB 156988/ Salino 15184)

A coordenada constante na exsicata é 
generalizada para a Serra da Bocaina foi 
corrigida com base em anotações de campo

S11-B 563005-L/ 9299058-S
(BHCB 155912/Silva 1188)

População grande alinhada ao longo de 
afloramento rochoso na ruptura de relevo

N8 594900-L / 9316720-S
(BHCB 157346/ Salino 15204) População mais a norte desta espécie

S11D

571083-L /9292734-S (BHCB 
142558/ Silva 879 Próximo à borda oeste da Lagoa do Violão

572008-L / 9293108-S
(BHCB136606/Almeida 2255)
(BHCB 162012/Arruda 1332)

A nordeste da lagoa do Violão. População mais 
próxima à cava de S11D

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

4.3.3.2 Bulbostylis cangae (Cyperaceae)

Coletada apenas na Serra do Tarzan, S11A e S11B, sendo a pri-
meira serra inserida no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos de 
Carajás. 

Tabela 7 – Populações relevantes de Bulbostylis cangae

serra Coordenadas uTM exsicata

S11B 564396-L / 9299105-S BHCB 137677/ Pivari 1490

S11A 569367-L / 9293357-S BHCB 131038/ Silva 597

S .Tarzan 592572-L / 9299496-S BHCB 131080/ Silva 639



áreas prioritárias para preservação da flora do ambiente ferruginoso na floresta nacional de carajás...

297

4.3.3.3 Carajasia cangae (Rubiaceae)

Esta espécie foi descrita por Salas et al. (2015) com base em cole-
tas no platô S11 de Serra Sul, de onde é considerada endêmica, assim 
como o gênero monoespecífico. Esforços de coleta foram realizadas em 
diversas serras da região, incluindo equipes da empresa Vale e do Museu 
Emílio Goeldi, e não se identificou outras ocorrências.

Suas populações se distribuem de forma disjunta sobre aflora-
mentos rochosos laterizados associados a drenagens intermitentes ou 
em porções planas de alto de platôs, em locais totalmente expostos ao 
sol (Figura 20 e 21). 

Por ocorrerem em ambientes abertos, estes locais são visitados com 
maior frequência por botânicos e, apesar das plantas possuírem altura 
inferior a 15 cm, a visibilidade do conjunto nesses locais é grande, au-
mentando a probabilidade de coleta de amostras de suas populações.

Pela ocorrência restrita e pelo risco de supressão do habitat pela 
mineração, na descrição da espécie os autores a classificam como amea-
çada de extinção na categoria em perigo (SALAS et al., 2015).

Apesar de presente em diversos locais ao longo do platô S11 de 
Serra Sul, pela maior representatividade consideram-se as seguintes po-
pulações de Carajasia cangae como relevantes a serem preservadas.

Tabela 8 – Populações relevantes de Carajasia cangae em Carajás

serra Coordenadas 
uTM exsicata observação

S11D 570932-L
9292403-S

BHCB 142824 / Pivari 1504
BHCB 158108 / Arruda 1078

Grande população a montante da 
lagoa do Violão

S11C 568015- L
9295636-S

BHCB 157843 / Viana 5263
BHCB 157661 / Arruda 737
BHCB 155806/ Silva 1081

População ao longo de drenagem 
intermitente e próxima a estrada. 
Nesta mesma drenagem, ocorre 
a única população conhecida de 
Parapiqueria cavalcantei 

S11B 563726-L
9298801-S BHCB 155852 / Silva 1127

Uma das maiores populações da 
espécie, ocorrendo em local plano 
no topo do platô

S11A 560767-L
9301145-S população sem coleta

População distribuída em 
drenagem intermitente, sendo a 
maior entre as mais a oeste da 
área de ocorrência da espécie. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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Figura 20 – Habitat típico de Carajasia canga

Fonte: Leonardo Vianna da Costa e Silva (2017).

Figura 21 – Planta de Carajasia cangae menor que 1 cm e florida
Fonte: Leonardo Vianna da Costa e Silva  (2017).

4.3.3.4 Ipomoea cavalcantei (Convolvulaceae)

Por ser exclusiva da Serra Norte, ocorrendo nos platôs N1, N2, 
N3 e no que resta de N5, é imprescindível que extensões representativas 
deste conjunto de serras sejam preservadas.
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Considerando que em N1 encontra-se a maior população desta es-
pécie e que este representa o platô mais Norte da região de Carajás, este 
local ganha relevância como área a ser preservada em sua totalidade. 

Conhecida como “flor de Carajás” esta planta possui elevado po-
tencial ornamental (Figuras 22 e 23) e tem se tornado referência popular 
dos campos rupestres ferruginosos da Flona de Carajás.

Figura 22 – Arbusto de Ipomoea cavalcantei 

Fonte: Leonardo Vianna da Costa e Silva (2017).

Figura 23 – Flores de Ipomoea cavalcantei

Fonte: Leonardo Vianna da Costa e Silva  (2017).
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4.3.3.5 Erythroxylum carajasense (Erythroxylaceae)

Arbusto de mata baixa ou campos rupestres arbustivos densos  
(Figura 24), possui registro apenas para os platôs N1, N4, N5 e N8 de 
Serra Norte, estando N4 e N5 já desmatados na quase totalidade. Dessa 
forma, ganha relevância os platôs N1 e N8.

Figura 24 – Desenhos de Erythroxylum carajasense,  
antes referido como E. ligustrinum var. carajasense 

Fonte: Plowman (1984).

4.3.3.6 Marsdenia bergii (Apocynaceae)

Coletada em três serras ferruginosas distintas (N1, S11B e S11D), 
sendo esta última população já suprimida pela abertura de cavas de mi-
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neração, esta espécie é representada por poucos indivíduos nesses locais. 
Também foi coletada em uma área sobre rocha granítica.

4.3.3.7 Paspalum cangarum (Poaceae)

Esta espécie apenas é referida para a Serra Sul e Serra da Bocaina, 
indica ser endêmica da porção sul das serras ferruginosas de Carajás.

4.3.3.8 Paspalum carajasense (Poaceae)

Coletado em 5 (cinco) platôs da Serra Norte (N1, N4, N5, N7 e N8) 
indica a possibilidade de que seja endêmico desta porção do ambiente 
ferruginoso. Estando N4 e N5 em processo de mineração, restam N1, 
N7 e N8 como área relevante a ser preservada para a manutenção de 
Paspalum carajasense.

Figura 25 – Planta de Paspalum carajasense 
Fonte: Pedro Lage Viana (2017).
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4.3.4 T́ xons inéditos como indicadores de ́rea de preservação

Apesar de ainda não descritos como espécies, as poucas coletas de 
alguns táxons inéditos dos ambientes ferruginosos de Carajás sugerem 
que estes possuem pequenas populações, merecendo destaque quanto à 
indicação de áreas a serem preservadas. Assim que forem descritos, estas 
informações deverão ser revisadas. São eles:

4.3.4.1 Bulbostylis sp. nov ined. (Cyperaceae)

Apesar de até a presente data ainda não descrita, esta espécie é co-
nhecida por apenas uma coleta no platô N5, sem especificar local, e duas 
coletas com coordenadas de S11D (SÁ NUNES; GIL; TREVISAN, 2016). 

Considerando que grande parte do platô N5 já foi minerado e que 
a possibilidade de seu habitat adequado já ter sido suprimido nesta serra 
é grande, já que no pouco restante não há ambientes brejosos caracterís-
ticos para esta espécie, as populações de S11D ganham relevância.

Das duas referências de coleta de Bulbostylis sp. em S11D, a mais de 
leste já foi extinta pela abertura da cava de mineração; a outra apresenta 
coordenada para ambiente de campo rupestre próximo ao acampamen-
to onde botânicos coletores hospedavam, podendo se tratar de referência 
generalizada para tomada de dados de coleta.

Nesta pressão de supressão por mineração, a delimitação exata de 
populações desta espécie deve ser realizada de forma a ser considerada 
em planejamentos de preservação.

4.3.5 Espécies raras localmente como indicadoras de ́reas 
priorit́rias de preservação

Algumas espécies de flores de grande visibilidade, o que facilitaria 
sua localização por coletores botânicos, foram coletadas em apenas um 
local, indicando serem raras localmente. Apesar da perda destas popu-
lações não representar ameaça à espécie, pois estas ocorrem em diversos 
outros locais além das serras de Carajás, sua preservação local é impor-
tante para a manutenção da biodiversidade das UCs onde se inserem.
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As seguintes espécies raras localmente indicam áreas de relevância 
a serem preservadas:

•	 Lessingianthus monocephalus: possui distribuição nos cerrados do 
Brasil central, mas em Carajás apenas foi encontrada em vegetação 
rupestre arbustiva em encosta do platô S11C (Coordenadas UTM 
567955-L / 9294341-S).

•	 Mimosa piresii: ocorre em Mato Grosso, Pará e Tocantins em ambien-
te savânico. Em Carajás apenas foi encontrada em S11A na borda 
de campo graminoso (Coordenadas UTM 560037-L / 9302795-S).

•	 Nepsera aquatica: possui ampla distribuição nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil. Em Carajás foi encontrada apenas em 1 (um) 
ambiente brejoso de N1, onde foi coletada por 4 (quatro) equipes 
distintas (Coordenadas UTM 578348-L / 9333647-S).

5. CoNCLusões e ReCoMeNDAções

Após análise dos dados provenientes de exsicatas coletadas em Ca-
rajás presentes até o ano de 2015 nos herbários BHCB (UFMG), RB (Jar-
dim Botânico do Rio de Janeiro), MG (Museu Paraense Emílio Goeldi) e 
na coleção mantida em Carajás pela Vale, dando ênfase às espécies endê-
micas das Serras de Carajás, às consideradas como ameaçadas e raras, as 
inéditas e a algumas raras localmente, os seguintes itens configuram-se 
como premissas básicas a serem adotadas para a preservação da flora 
associada ao ambiente ferruginoso regional:

•	 Considerando que nenhuma serra (platô) possui populações de to-
das as espécies botânicas endêmicas de Carajás e que serras próxi-
mas tendem a ser mais similares entre si que serras mais distantes, 
tem-se que o desenho de áreas de preservação da flora associada 
ao ambiente ferruginoso deve abranger serras distribuídas em to-
dos os extremos de sua ocorrência em Carajás.

•	 Considerando a máxima relevância atribuída às coletas de 3 (três) 
espécies endêmicas – Daphnopsis filipedunculata (NEVLING; BAR-
RINGER JR., 1993), Isoetes cangae (PEREIRA et al., 2016) e Para-
piqueria cavalcantei (KING; ROBINSON, 1980) – e à forma híbrida 
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Ipomoea cavalcantei x marabaensis, tem-se que todos os locais com 
referência de coleta para essas espécies devem ser incluídos em 
áreas a serem preservadas. 

•	 O fato da população de 3 (três) destas espécies (D. filipedunculata, 
I. cavalcantei x marabaensis e I. cangae) ocorrerem em Zona de Mi-
neração conforme Plano de Manejo da Flona de Carajás e P. caval-
cantei em Zona de Manejo Sustentável pressupõe necessidade de 
alteração dos limites destas Zonas para que estas populações de 
relevância sejam incluídas em Zona de Preservação ou Primitiva. 

•	 Considerando a possibilidade de efeito de borda e que a preserva-
ção das espécies botânicas depende da manutenção da dinâmica 
ecológica do ambiente em que ocorrem, em um desenho da área a 
ser preservada deve-se considerar, no mínimo, a bacia de drena-
gem onde essas espécies de máxima relevância estão presentes. 
Salienta-se que, associadas à espécie focada, diversas outras pode-
rão estar também sendo preservadas por compartilharem áreas de 
ocorrência ou possuírem habitats similares.

•	 Para as espécies com relevância entre os “valores 3 e 4”, ao menos, 
deve-se proceder a estudos que indiquem sua população míni-
ma viável, evitando-se qualquer supressão até que se estabeleça a 
área a ser preservada.

•	 Áreas próximas a serem preservadas devem permanecer unidas de 
forma a manter a dinâmica ecológica o mais próxima possível da 
original.

•	 Para as espécies com valores de relevância das coletas entre “1 e 
2”, considera-se que qualquer desenho de área a ser preservada 
nos ambientes ferruginosos de Carajás contemplará populações 
dessas espécies.

•	 Salienta-se que estudos de variabilidade genética devem ser elabo-
rados para as populações das espécies endêmicas, de forma que de-
senhos de áreas a serem preservadas em Carajás incluam possíveis 
variações.

•	 A Serra da Bocaina, inserida no Parque Nacional dos Campos Fer-
ruginosos de Carajás, mostrou-se relevante para a preservação da 
biodiversidade regional, em especial pela significativa população 
de Blechnum areolatum e presença de Paspalum cangarum. 
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•	 Como estudos botânicos ainda continuam sendo feitos na região 
de Carajás, muito provavelmente, devem surgir novas espécies, 
assim como outras populações das espécies destacadas no presen-
te documento devem ser conhecidas. Estes prováveis novos dados 
devem ser incluídos na política de conservação e preservação da 
Flona de Carajás.

•	 Associada à preservação das populações in situ, é relevante pro-
mover a conservação ex-situ através da reprodução em viveiros, 
salientando que esta segunda opção não substitui a relevância de 
se manter os processos ecológicos e evolutivos associados a cada 
uma delas.
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C A P Í T U L o  8 

ÁReAs PRIoRITÁRIAs PARA  
FAuNA DA FLoNA CARAJÁs:  
AVes, MAMÍFeRos De GRANDe,  
MÉDIo e PeQueNo PoRTe,  
MAMÍFeRos VoADoRes,  
ANFÍBIos e RÉPTeIs

Daniela Tomasio Apolinario da Luz | Katia Maria Paschoaletto Micchi de 
Barros Ferraz

1. INTRoDução

A Floresta Nacional de Carajás (Flona de Carajás) encontra-se hoje 
no centro de discussões que colocam frente a frente características eco-
nômicas e ambientais. Por um lado, existe o enorme potencial de explo-
ração mineral da área que é mundialmente reconhecido; por outro lado, 
tem-se o despertar do quão particulares são as características ambientais 
locais e do quanto isso precisa ser preservado. Desde a sua criação, em 
1998, toda a atividade a ser realizada na Floresta Nacional passou a ne-
cessitar de licenciamento ambiental, o que levou ao desenvolvimento de 
estudos que considerassem, além do potencial mineral, o levantamento 
das características ambientais locais. Por esse motivo, diversos projetos 
foram realizados entre os anos de 2000 e 2011 com o fim de licenciar 
ambientes para a exploração mineral. Além desses projetos, pesquisas de 
cunho científico também foram realizadas com o fim de se conhecer as 
particularidades da biodiversidade existente, sobretudo nos ambientes 
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de canga. Embora grande quantidade de estudos já tenha sido desenvol-
vida, a maior parte deles foi feita de forma independente uma da outra, 
apresentando dados fragmentados e, muitas vezes, deficientes em infor-
mações cruciais para o desenvolvimento de análises mais acuradas.

Tendo em vista a pressão para a continuidade dos procedimentos de 
exploração mineral e, portanto, a crescente necessidade de entendimento 
da situação ambiental local, decidiu-se por reunir os dados obtidos pelos 
diversos estudos realizados até o momento e que pudessem ser disponibi-
lizados. Com isso, objetivou-se esclarecer o conhecimento que se tem sobre 
as áreas de canga da Floresta Nacional de Carajás, possibilitando, a partir 
daí, a definição dos aspectos de maior relevância para a conservação destes 
ambientes, aspectos estes aqui denominados “alvos de conservação”.

Dessa forma, este trabalho traz uma compilação dos dados da fauna 
de vertebrados terrestres obtidos por esses estudos e faz uma explora-
ção do que se tem disponível, mostrando, portanto, o que existe até o 
momento, quais informações podem ser obtidas a partir do que se tem 
e quais lacunas precisam ser preenchidas. Com isso, espera-se colaborar 
com a síntese do conhecimento que se tem sobre a fauna encontrada nas 
áreas de canga da Floresta Nacional de Carajás e fornecer subsídios para 
os próximos estudos, provendo informações para que sejam feitos com 
maior rigor, seguindo um protocolo de coleta, gerando, portanto, uma 
base de dados mais completa e com maior potencial de utilização.

2. HIsTÓRICo De esTuDo

Preservar ou explorar? Esta é uma questão que vem norteando a 
humanidade nos últimos anos. Os processos históricos de evolução da 
humanidade levaram o homem a ser considerado um dos principais 
agentes perturbadores do equilíbrio natural do planeta (DIAMOND, 
2005). Os recursos naturais foram afetados por diferentes processos de-
correntes das atividades humanas e estão hoje cada vez mais limitados 
e escassos, ficando cada vez mais caros e legalmente mais protegidos  
(PANDEFF; SILVA, 2010).

No Brasil destacam-se os casos de áreas com potencial para explo-
ração mineral e que se encontram no centro destas discussões. Este é o 
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caso de algumas regiões do estado de Minas Gerais e da Amazônia, mais 
especificamente no Quadrilátero Ferrífero (centro do estado de Minas 
Gerais) e na Floresta Nacional de Carajás (sudeste do estado do Pará). Es-
tas áreas possuem afloramentos rochosos (localmente conhecidos como 
“canga”) que lhe conferem inúmeras particularidades econômicas e am-
bientais. De um lado, abrigam um típico ecossistema caracterizado pela 
presença de espécies vegetais com altas concentrações de metais em seus 
tecidos, conferindo-lhes relevante singularidade ambiental devido à alta 
diversidade e alto grau de especiação que apresentam. Porém, por outro 
lado, estas áreas evidenciam um altíssimo potencial de exploração mi-
neral a céu aberto o que as tornam, portanto, sujeitas à degradação am-
biental irrecuperável (PORTO; SILVA, 1989; GIARETTA; KOKUBUM, 
2003; MPEG, 2005; RAYOL, 2006; JACOBI et al., 2007; CARMO; CAM-
POS; JACOBI, 2012). 

Os impactos ambientais deixados pela mineração no Quadrilátero 
Ferrífero, localizado na porção central de Minas Gerais, por exemplo, 
vêm alertando a população e aumentando sua preocupação com a pre-
servação ambiental (MARENT et al., 2011; FERREIRA, 2013; ROJAS, 
2014). Ao mesmo tempo em que houve a intensificação econômica local, 
desde o início das atividades de exploração mineral no final do século 
XVII, questionamentos que apontavam o Quadrilátero Ferrífero como 
de grande importância ecológica foram surgindo, aumentando os con-
flitos já existentes entre a economia e o meio ambiente (CARMO, 2010; 
LAMOUNIER et al., 2011; MARENT et al., 2011).

Estudos relacionados à biodiversidade de fauna e flora nessa região 
ainda são escassos, tendo em vista as particularidades oferecidas pelo am-
biente de canga (CARMO; CAMPOS; JACOBI, 2012). A maior parte das 
informações tem sido obtida através de Estudos de Impactos Ambientais 
(EIA) e de Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA) de empreendimen-
tos dentro dos limites das áreas de interesse (LAMOUNIER et al., 2011).

Os EIA-RIMAs analisados por Lamounier et al. (2011), apontam 
uma rica biodiversidade de fauna que inclui diversas espécies ameaçadas 
e levantam a possibilidade da existência de espécies ainda não conheci-
das. Outras pesquisas realizadas no interior do Quadrilátero Ferrífero 
mostram levantamentos em áreas de vegetação do tipo Campo Rupestre 
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sobre a canga (MOURÃO; STEHMANN, 2007) e enfatizam a presença 
de espécies de vertebrados endêmicos e ameaçados em áreas de ocorrên-
cia deste tipo de vegetação (SILVA; BATES, 2002; VASCONCELOS et al., 
2008; OLIVEIRA et al., 2009; CARRARA; FARIA, 2012; COSTA; RODRI-
GUES, 2012). Estes estudos, no entanto, enfatizam uma grande potencia-
lidade e fragilidade local, mostrando a necessidade de realização de novos 
estudos que possam fornecer maior subsídio para tomadas de decisões. 

Os argumentos apresentados evidenciam a quase unanimidade em 
se considerar a canga como um importante alvo de conservação. Porém, 
também ressaltam a falta de conhecimento existente para esse ambiente 
tão restrito e já tão ameaçado, principalmente em relação aos vertebra-
dos terrestres. A região que abrange a Floresta Nacional de Carajás, si-
tuada na porção sudeste do estado do Pará, não é diferente.

Historicamente, entre 1966 e 1967, houve um programa de pros-
pecção geológica de Carajás onde foram descobertas grandes jazidas mi-
nerais, que tornaram a região conhecida como principal província mine-
ral do mundo (SILVA; SECCO; LOBO, 1996). Posteriormente, a partir 
de 1980, iniciou-se o Projeto Minério de Ferro Carajás, controlado pela 
Companhia Vale do Rio Doce, onde houve a implementação de minas a 
céu aberto com capacidade prevista de extração de 35 milhões de tone-
ladas de minério de ferro por ano (REIS, 2001). Em 1998 foi criada a 
Floresta Nacional de Carajás, pelo Decreto n° 2.486, de 2 de fevereiro de 
1998 e, dessa forma, toda a atividade a ser realizada na área passou a ser 
motivo de licenciamento ambiental em âmbito federal, intermediado pelo  
IBAMA, devendo todo procedimento estar de acordo com o Plano de Ma-
nejo da Unidade (STCP, 2003). A partir de então, iniciaram-se os processos 
de licenciamento ambiental, os quais, dentre outras coisas, exigiam um 
levantamento faunístico das áreas onde havia o interesse de minerar.

Desde então, os principais estudos realizados em áreas de canga e 
demais áreas de interesse situadas dentro da Floresta Nacional de Cara-
jás foram realizados com o fim de licenciar estes ambientes para a explo-
ração mineral. Sendo assim, foram desenvolvidos diversos projetos entre 
os anos de 2000 e 2011, os quais mostraram uma grande diversidade de 
espécies da fauna, ressaltando a presença de espécies ameaçadas e endê-
micas, como o Arapaçu-de-loro-cinza (Hylexetastes brigidai) que aparece 
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praticamente em todos os levantamentos sendo classificado como uma 
espécie endêmica do Centro de Endemismo Xingu-Tocantis e que, em 
2014, foi inserido na categoria de ameaça “vulnerável” pelo Ministério 
do Meio Ambiente (BRASIL, 2014). 

Algumas pesquisas de cunho científico também foram realizadas 
e promoveram a análise de riqueza, composição e abundância de aves 
(PACHECO et al., 2007), anfíbios e répteis (CUNHA; NASCIMENTO; 
ÁVILA-PIRES, 1985; NASCIMENTO et al., 1987; PINHEIRO et al.,  
2012), mamíferos terrestres de médio e grande porte (CARVALHO  
et al., 2014) e mamíferos terrestres de pequeno porte (ARDENTE, 2012), 
bem como uma publicação do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG, 
2005) que sintetizou o conhecimento de fauna obtido até a sua publica-
ção em 2005, culminando na publicação de um livro, em 2012, que con-
centrou o conhecimento da fauna de vertebrados terrestres obtido até a 
sua publicação (MARTINS et al., 2012). Além destes, perturbações sobre 
a fauna também foram avaliadas em estudos relacionados aos impactos 
da mineração (ARDENTE, 2012) e atropelamentos em estradas e rodo-
vias que atravessam a Floresta Nacional de Carajás (GUMIER-COSTA; 
SPERBER, 2009; CARVALHO; PEREIRA, 2014). 

De uma forma geral, as áreas de canga estudadas na Floresta Na-
cional de Carajás possuem grande relevância regional, representando 
um refúgio para diversas espécies, muitas das quais, ocorrem estritamen-
te nesses ambientes. Prova disso tem sido a descrição de novas espécies 
e subespécies com base em exemplares coletados em Carajás em poucas 
décadas de pesquisas (CUNHA; NASCIMENTO; ÁVILA-PIRES, 1985; 
OREN, 1985; OREN; NOVAES, 1985; SILVA et al., 2002 apud ALEIXO 
et al., 2012; GIARETTA; KOKUBUM, 2003).

Milhares de hectares de canga já foram irreversivelmente destruí-
dos para a abertura de cavas de extração de ferro e, em situações extre-
mas como no Quadrilátero Ferrífero e em Carajás quilômetros contínuos 
de montanhas já foram totalmente tomados pela mineração (CARMO, 
2010; CARMO; CAMPOS; JACOBI, 2012). No entanto, intensificam-se 
estudos e argumentos que colocam este ambiente como centro de rari-
dade e endemismos de espécies (CUNHA; NASCIMENTO; ÁVILA-PI-
RES, 1985; OREN, 1985; SILVA et al., 2002 apud ALEIXO et al. 2012; 
GIARETTA; KOKUBUM, 2003; MPEG, 2005; RAYOL, 2006; CARMO; 
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CAMPOS; JACOBI, 2012). Ao mesmo tempo, cresce a certeza de que 
a destruição e a degradação de áreas naturais podem causar o colapso 
das funções, serviços e processos ecológicos existentes levando inclusive à 
extinção de espécies. Nesse contexto, fica evidente a necessidade de pre-
servação das cangas como estratégia para conservar importante parcela 
da biodiversidade brasileira, não apenas para o benefício de plantas e 
animais, mas também para garantir a manutenção dos serviços e funções 
ecossistêmicas essenciais à sustentação da vida humana.

3. CoNsoLIDAção Dos DADos

Seis grupos de vertebrados foram selecionados para compor este 
capítulo, sendo eles: aves, mamíferos terrestres de médio e grande porte, 
mamíferos terrestres de pequeno porte, mamíferos voadores (i.e. mor-
cegos), anfíbios e répteis. O ponto de partida foi a compilação de um 
grande conjunto de dados provenientes de diversos trabalhos realizados 
nas áreas de interesse, abrangendo estudos de licenciamento ambiental e 
de pesquisas realizadas na Floresta Nacional de Carajás e seu entorno, os 
quais são apresentados na Tabela 1.

Um total de 44.508 registros foram catalogados e disponibilizados 
desde 1969 até 2012. Porém, já em um primeiro momento, 2.196 regis-
tros foram excluídos das análises por mostrarem alguma inconsistência 
como dúvida taxonômica, definição apenas do gênero ou duplicidade de 
informação. Restaram 42.312 registros válidos, a partir dos quais foram 
selecionados apenas aqueles com especificações das coordenadas geográ-
ficas, que poderiam fornecer maiores possibilidades de análises, totali-
zando 37.380 registros, sendo 23.677 de aves, 5.392 de morcegos, 3.632 
de anfíbios, 2.119 de répteis, 1.360 de pequenos mamíferos e 1.200 de 
médios e grandes mamíferos. Os pontos de registros foram plotados so-
bre o mapa das áreas de estudo, considerando-se uma área (i.e., buffer) de 
10 km no entorno da Flona, com inclusão da área da Bocaina, conforme 
pode ser visto na Figura 1.
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Tabela 1 – Lista de trabalhos desenvolvidos na Floresta Nacional de Carajás relacionados 
à fauna de vertebrados, onde NI significa “não informado”

Fonte Responsável Ano Início* Ano Fim**

100 Mtpa. ERM/ Golder NI NI

118 Brandt NI NI

Aleixo, Dantas, Carneiro 2011 Aleixo, Dantas, Carneiro NI NI

Alemão Golder 2007 2009

Andréa Siqueira Carvalho Andréa Siqueira Carvalho NI NI

Área Mínima de Canga Golder 2007 2008

Bahia Fase IV Brandt NI NI

Consultor da Golder Golder 2010 2012

Estudo Global Amplo 2009 2010

Ferro Carajás S11D Golder 2007 2008

LT – Estrada (Serra Sul) Amplo 2009 2009

Mina de Manganês Golder NI NI

Monitoramento de Fauna UFRA 2000 2010

Museu Goeldi Goeldi 1969 2003

Museu UFES UFES NI NI

Museu UFMT UFMT NI NI

Museu UNICAMP UNICAMP NI NI

Pacheco et. al 2007 Pacheco NI NI

Ramal Sudeste do Pará TetraPlan 2007 2007

Salvamento e Afugentamento IAVRD/ Foco 2004 2010

Sossego Brandt NI NI

Tamy Mott 2011 Tamy Mott NI NI

Valéria Tavares Valéria Tavares 2008 2010

*Ano no qual consta o primeiro registro
**Ano no qual consta o último registro
Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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Figura 1 – Os mapas “A” a “F” ilustram os registros de ocorrência de seis  
grupos de vertebrados na Floresta Nacional de Carajás e entorno de 10 km

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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4. MATeRIAIs e MÉToDos

4.1 unidades amostrais

O presente trabalho foi desenvolvido considerando as áreas delimi-
tadas pela vegetação de canga e seu entorno, composto, principalmente, 
por uma mata de transição. A nomeação dos corpos de canga foi mantida, 
conforme classificação já existente (Figura 2A). No entanto, considerando 
que algumas divisões desses corpos se sobrepunham umas as outras, fez-se  
uma separação das unidades de análise, para se evitar a sobreposição 
de dados e a alta similaridade entre os mesmos. Dessa forma, as análises 
relacionadas aos registros das espécies foram feitas para dois conjuntos 
de unidades amostrais, sendo: a) corpos de canga, separados individual-
mente (Figura 2B) e b) corpos de canga somados à mata de transição, 
compondo uma única unidade amostral (Figura 2C). As demais análises 
consideraram apenas o cenário exposto na Figura 2C, uma vez que, para 
a interpretação de dados de fauna, a divisão não faria sentido já que as 
espécies possuem capacidade de movimento entre essas áreas. 

Além disso, considerando-se a influência das áreas de entorno so-
bre a composição de espécies nos corpos, estabeleceu-se um buffer de 150 
m de largura para além dos corpos de canga, para garantir a inclusão 
de todos os registros na análise de cada corpo, conforme evidenciado na 
Figura 3. Essa medida foi adotada analisando-se estudos onde os efeitos 
de transição entre um ambiente e outro são percebidos mais intensa-
mente nos primeiros 150 m, de modo que, dentro dessa faixa, o ambien-
te A pode influir sobre o ambiente B e vice-versa (LAURANCE, 1991; 
LAURANCE et al., 2002). Assim, considerou-se que 150 m para além 
dos corpos de canga poderiam garantir a inclusão de espécies que ainda 
estariam sobre influência deste ambiente.
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Figura 2 – Localização das unidades amostrais (corpos) em relação à Flona de 
Carajás, mostrando: (A) delimitação e nomeação de todos os corpos de estudo; 

(B) delimitação e nomeação dos corpos que enfatizam a canga; (C) delimitação e 
nomeação dos corpos que envolvem a canga somada à mata de transição

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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Figura 3. Corpo de canga “N2”, exemplificando o 

 

Figura 3 – Corpo de canga “N2”, exemplificando o buffer de 150 metros criado ao redor 
de seus limites para garantir a inclusão de dados que estejam sob influência da canga

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

4.2 Análise de dados

Todas as espécies foram classificadas de acordo com o grau de 
ameaça constante na lista vermelha da International Union for Conservation  
of Nature (IUCN 2015), na Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, 
que reconhece as espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 
(BRASIL, 2014) e na Resolução SEMA 54/2007, que homologa a lista de 
espécies da flora e da fauna ameaçadas no Estado do Pará (SEMA, 2007). 
A existência de espécies com algum grau de ameaça presente nos corpos 
foi usada para elevar a importância da área para a manutenção das mes-
mas. Portanto, a quantidade dessas espécies foi somada para cada corpo, 
tendo-se atribuído maior peso de acordo com o grau de ameaça, sendo 
peso 4 para “criticamente em perigo”, peso 3 para “em perigo”, peso 2 
para “vulnerável” e peso 1 para “quase ameaçada”, obtendo-se o “Valor 
de Ameaça”.
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Da mesma forma, as espécies foram classificadas quanto ao grau 
de endemismo. A presença de espécies com endemismo restrito à região 
da Serra dos Carajás e do estado do Pará também foi usada para elevar 
a importância dos corpos de canga onde fossem registradas. Para tanto, 
efetuou-se o cálculo de soma do valor do número de espécies endêmicas 
por corpo, atribuindo-se maior peso para as classificações com endemis-
mo mais restrito (peso 2 para “Pará”, “Carajás”, “População vicariante 
em Carajás” e “Subespécie restrita a Carajás” e peso 1 para “Amazônia”, 
“Amazônia oriental” e “Xingu-Tocantins”).

Analisou-se a riqueza e composição da comunidade de vertebra-
dos para cada uma das unidades amostrais (i. e., corpos). No entanto, 
os blocos S11A, S11B, S11C e S11D (Figura 2B) não foram analisados 
individualmente, assim como N6, N7 e N9 (Figura 2B), uma vez que 
eles estão unidos, formando corpos maiores, denominados Serra Sul e 
N8 (Figura 2C) respectivamente. Logo, a comparação entre os corpos 
foi feita usando a área do corpo maior bem como a riqueza para o todo, 
pois, conforme já foi mencionado, para interpretar os dados de fauna, a 
divisão não faria sentido já que as espécies possuem capacidade de movi-
mento entre essas áreas. 

A similaridade entre os corpos foi analisada através da Análise de 
Agrupamento (Cluster Analysis), usando-se o método de Ligação Simples, 
com distância Euclidiana e sem estandardização das variáveis, com o au-
xílio do software BioEstat®. Para tanto, foram utilizadas informações de 
“Valor de Ameaça”, “Valor de Endemismo”, “Riqueza total” e “Área”, 
sendo esta última calculada para cada corpo em km2. Considerando a 
diferença na amplitude dos valores destas variáveis, efetuou-se a norma-
lização destes dados, dividindo-se o valor de cada variável obtido para 
cada corpo pelo desvio padrão da respectiva variável.

5. ResuLTADos e DIsCussão

5.1 Deficiência de dados

Dentre os 42.312 registros considerados válidos, várias foram as 
lacunas encontradas que acabaram por dificultar a utilização dos dados 
e realização de análises. Primeiramente, 15,76% (N = 6.670) dos dados 



áreas prioritárias para fauna da flona carajás

325

não apresentaram a data em que foi feito o registro, não mostrando se-
quer o ano em que foi feita a coleta. A ausência dessa informação dificulta 
a análise temporal dos dados, não permitindo que sejam feitas interpre-
tações mais acuradas. A inexistência do ano de coleta impede que se saiba 
se o dado foi coletado há cinco ou há cinquenta anos, por exemplo. Um 
dado coletado há 50 anos pode ser interessante para se analisar o histó-
rico de mudanças na área, mas pode não condizer com a realidade atual. 
A identificação do ano de coleta é, portanto, essencial quando se pensa 
na criação de um banco de dados para uma determinada área, pois influi 
diretamente no tipo de análise que se pode fazer. Além disso, o período 
do ano em que foi feita a coleta, identificado pelo mês ou ao menos pela 
estação do ano, também é essencial para se entender a dinâmica de uma 
comunidade. A maior parte das espécies de vertebrados mostra diferen-
ças comportamentais de acordo com a época do ano. Algumas espécies 
migratórias oriundas do Hemisfério Norte – a Juruviara-barbuda (Vireo 
altiloquus) (CBRO, 2014), por exemplo, que inclusive já foi registrada na 
Flona Carajás – podem ser vistas na Amazônia brasileira e em todo o 
norte da América do Sul frequentando áreas alagadas entre os meses 
de setembro e fevereiro (SIGRIST, 2009); mas, se a coleta de dados for 
feita nos meses seguintes, dificilmente essa espécie será amostrada. Isso 
não significa que esta e outras espécies de comportamento semelhan-
te não ocorram em determinado local, apenas que o pesquisador não 
esteve na época adequada para amostrá-la. Da mesma forma, a hora em 
que a amostragem foi feita também interfere na facilidade ou dificuldade 
que se tem em encontrar determinadas espécies e muitos dos registros 
apresentados não mostraram essa informação. É de consenso entre os 
ornitólogos, por exemplo, que o grupo das aves deve ser amostrado no 
início da manhã ou no final da tarde que é o período de maior atividade 
desse grupo e isso pode garantir maior probabilidade de detecção de es-
pécies. A disponibilidade deste tipo de informação, portanto, pode forne-
cer maior ou menor credibilidade ao dado que está sendo apresentado. 
Poucas foram as pesquisas que apresentaram ao menos o número total 
de horas de amostragem. Entretanto, para se delimitar o esforço amos-
tral utilizado, essa informação é primordial. A partir da determinação do 
esforço amostral, pode-se decidir se o número de horas utilizadas para 
amostrar determinado local foi suficiente para se obter os resultados que 
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estão sendo apresentados, dando maior suporte para se decidir se um 
trabalho é confiável ou não.

A especificação e o detalhamento da metodologia que está sendo 
utilizada na amostragem também determinam se os resultados apresen-
tados podem ser confiáveis ou não. Porém, 18,04% (N = 7.634) dos re-
gistros constantes no banco de dados não mostravam essa informação. 
Sabe-se que, dependendo do tipo de resposta que se quer obter, um 
tipo específico de metodologia precisa ser utilizada, sendo assim, como 
confiar em um resultado que não tem essa especificação? A metodologia 
apresentada por um relatório ou trabalho científico precisa ser altamente 
detalhada para que se possa entender exatamente como o trabalho foi 
desenvolvido. Dessa maneira, dados como o tipo de método de amostra-
gem, equipamento de coleta, número de pontos e sua distribuição dentro 
da área de estudo, dentre outras, facilitam a interpretação dos dados e 
permitem comparações de estudos e definição de possíveis lacunas que 
precisam ser suprimidas. De acordo com Silveira et al. (2010), para se ob-
ter um bom inventário de fauna do local, um maior número de metodo-
logias precisa ser usado, garantindo-se que diferentes espécies que, por 
sua vez, apresentam diferentes características comportamentais, possam 
ter igual chance de serem registradas. Mas, se não se sabe qual a meto-
dologia usada, como acreditar que já se tem um bom conhecimento da 
comunidade existente na área de interesse?

Da mesma forma, não indicar o local onde a espécie foi registrada 
impede a concretização de análises mais aprofundadas. Se você não sabe 
onde a espécie foi encontrada, como pode entender o tipo de ambiente 
que ela utiliza, ou o extrato da vegetação que habita ou ainda mais, como 
pode saber se a destruição de determinada área pode ou não influir sobre 
a ocorrência desta espécie? Considerando o que foi mencionado, 11,66% 
(N = 4.932) dos registros disponibilizados foram excluídos das análises 
porque não mostraram informação de coordenada geográfica. 

5.2 Descrição da comunidade

Foram selecionados 37.380 registros por apresentarem especifica-
ção de coordenada geográfica, os quais foram então, classificados quanto 
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à sua presença em cada uma das unidades de estudo (i. e., corpo de can-
ga mais buffer de 150 m) e separados dos demais pontos cujos registros 
não estavam inseridos nas áreas de interesse. Selecionou-se, portanto, 
22.144 registros que se encontravam no interior das unidades mencio-
nadas, sendo 15.067 de aves, 3.286 de morcegos, 1.673 de anfíbios, 965 
de mamíferos de pequeno porte, 603 de répteis e 550 de mamíferos de 
médio e grande porte (Figura 4). 

Figura 4 – Anta (Tapirus terrestris), exemplo de mamífero de  
médio e grande porte encontrado nas unidades de estudo

Fonte: João Marcos Rosa (2017).

O corpo Serra Sul mostrou maior número total de registros de es-
pécies, ao se considerar a canga mais a mata de transição1 (Figura 5A), 
abrangendo quase 50% de todos os registros (especificamente 47,11%), 
seguido pelo corpo N4, com 11,99% do total de registros. Observando-se  
apenas as áreas de canga, nota-se maior quantidade de registros para o 
corpo S11D, seguido pelas demais áreas pertencentes a S11, além de Bo-
caina, N4 e N1 (Figura 5B). No corpo N8, incluindo N6, N7 e N9, foram 
obtidos poucos registros de espécies, sendo que em N9 não se obteve 
nenhum registro de espécies, uma vez que não houve estudos de fauna 
realizados nessa área (Tabela 2).

1 Neste caso, foram incluídos dados de espécies na mata de transição, não pelo recorte de 
geoambientes, mas pelo buffer no entorno dos corpos.
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Foram registradas 665 espécies de vertebrados dentro dos corpos 
analisados, com 416 espécies de aves, 76 de morcegos, 75 de répteis, 44 
de anfíbios, 29 de mamíferos de médio e grande porte e 25 de mamífe-
ros de pequeno porte, cuja lista encontra-se no Anexo A. Os corpos N4 
e Serra Sul apresentaram maior riqueza de espécies e incluíram mais de 
50% das 665 espécies encontradas no total, mais especificamente 56,39% 
para N4 e 55,79% para Serra Sul, o que pode estar atrelado ao fato de 
ambos terem recebido maior esforço de coleta. N3 mostrou a menor ri-
queza total de espécies, abrangendo apenas 10,08% do total de espécies 
amostradas nos corpos (Figura 6, Tabela 3).

Tabela 2 – Número de registros de todos os grupos de vertebrados por corpo

Corpos

Número de registros

Aves
Mamíferos  
(médios e  
grandes)

Mamíferos 
(pequenos) Morcegos Anfíbios Répteis Total

N1 467 5 79 809 415 322 2097

N2 921 143 46 97 105 37 1349

N3 0 45 15 57 25 15 157

N4 1735 203 138 328 210 41 2655

N5 897 107 28 234 91 31 1388

N6 134 33 8 52 24 9 260

N7 363 0 0 0 0 0 363

N8 497 33 8 88 24 11 661*

N9 0 0 0 0 0 0 0

S11A 1855 0 115 217 122 10 2319

S11B 1758 0 127 195 72 14 2166

S11C 2376 0 113 106 142 28 2765

S11D 2710 7 107 349 139 38 3350

Serra 
Sul 8524 14 462 867 475 90 10432**

Tarzan 408 0 144 294 34 24 904

Bocaina 1618 0 45 512 294 32 2501

* Soma dos registros de N6, N7 e N9 é diferente de N8, porque este recorte inclui mais alguns 
registros que estavam situados no buffer de 150m gerado ao redor da área total de N8. 
**A soma de S11A, B, C e D também não dá exatamente o valor de Serra Sul, pois alguns regis-
tros que estão contidos entre uma e outra subdivisão acabam coincidindo entre elas devido ao 
buffer de 150m gerado ao redor de cada um, ou seja, o buffer dessas áreas se sobrepõe entre 
uma divisão e outra, causando duplicação nos registros.
Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).



áreas prioritárias para fauna da flona carajás

329

 

 

(A) 

 

(B) 

 

 
Figura 5 – Número total de registros por corpo, onde  

(A) inclui canga e mata de transição e (B) apenas canga
Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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Figura 6 – Riqueza total de espécies por corpo
Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

Tabela 3 – Riqueza de espécies de todos os grupos de vertebrados por corpo

Corpos

Riqueza

Aves
Mamíferos
(Médios e 
grandes)

Mamíferos 
(pequenos) Morcegos Anfíbios Répteis Total

N1 89 3 3 31 26 46 198

N2 263 16 6 13 17 16 331

N3 0 16 5 17 20 9 67

N4 266 22 12 39 24 12 375

N5 190 21 5 31 22 13 282

N8 120 9 3 29 14 9 184

Serra Sul 267 8 20 30 26 20 371

Tarzan 84 0 9 25 7 6 131

Bocaina 194 0 8 37 24 12 275

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

Todos os corpos mostraram espécies classificadas em algum grau 
de ameaça de extinção. No entanto, N4 foi aquele que abrigou maior 
quantidade de espécies ameaçadas (Tabelas 4 e 5). 
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Figura 7 – Riqueza por grupo de espécies separada por corpo
Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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Tabela 4 – Resumo do número de espécies classificadas em categorias de grau de 
ameaça de acordo com critérios internacional, nacional e estadual, em relação à 
ocorrência nos corpos

Número de espécies por corpo

 N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Grau de ameaça IUCN(1)

Em perigo (EN) 0 2 0 1 3 0 2 0 0

Vulnerável (VU) 1 7 4 10 7 3 9 0 1

Quase Ameaçada (NT) 1 5 1 7 2 1 3 2 3

Grau de ameaça Ministério do Meio Ambiente – Brasil(2)

Criticamente Em 
Perigo (CR) 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Em Perigo (EN) 0 0 0 1 1 0 1 0 0

Vulnerável (VU) 3 14 4 20 14 3 15 1 3

Quase Ameaçada (NT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grau de ameaça no estado do Pará (Brasil)(3)

Em Perigo (EN) 1 6 1 7 2 1 4 2 2

Vulnerável (VU) 4 7 0 9 6 2 5 0 2

Quase Ameaçada (NT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1  InternatIonal UnIon for ConservatIon of natUre IUCn . The IUCN Red List of 
Threatened Species, Versão 2015-3. 2015. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org>. Acesso 
em: 5 mar. 2018.
2  BRASIL. Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014. Reconhece como espécies da fauna 
brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da “Lista Nacional Oficial de Espécies da 
Fauna Ameaçadas de Extinção” – Lista, conforme Anexo I da presente Portaria, em observância 
aos arts. 6º e 7º, da Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
Seção 1, 245, 18 dez. 2014, p. 121-126.
3  SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ (SEMA). Resolução nº 54, de 24 de ou-
tubro de 2007. Homologa a lista de espécies da flora e da fauna ameaçadas no Estado do Pará.
Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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Tabela 5 – Número de espécies por grupo classificadas em categorias de grau de 
ameaça de acordo com critérios internacional, nacional e estadual, em relação à 
ocorrência nos corpos, considerando: Av – aves, MGM – mamíferos de médio e grande 
porte, PM – mamíferos de pequeno porte, Mo – morcegos, An – anfíbios, R – répteis

Corpos

N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

G
ra

u 
de

 a
m

ea
ça

 Iu
CN

(1
)

eM PeRIGo  
(eN)

Av - 1 - 1 2 - 1 - -

MGM - 1 - - 1 - 1 - -

PM - - - - - - - - -

Mo - - - - - - - - -

An - - - - - - - - -

R - - - - - - - - -

VuLNeRÁVeL  
(Vu)

Av 1 4 - 6 4 1 6 - 1

MGM - 3 4 3 3 2 3 - -

PM - - - - - - - - -

Mo - - - - - - - - -

An - - - - - - - - -

R - - - 1 - - - - -

QuAse  
AMeAçADA 

(NT)

Av - 3 - 3 1 1 2 2 3

MGM - 1 - 3 1 - - - -

PM - - - - - - - - -

Mo 1 1 1 1 - - 1 - -

An - - - - - - - - -

R - - - - - - - - -
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Corpos

N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

G
ra

u 
de

 a
m

ea
ça

 M
in

is
té

ri
o 

do
 M

ei
o 

A
m

bi
en

te
 –

 B
ra

si
l(2

)

CRITICAMeNTe 
eM PeRIGo 

(CR)

Av - 1 - 1 - - 1 - -

MGM - - - - - - - - -

PM - - - - - - - - -

Mo - - - - - - - - -

An - - - - - - - - -

R - - - - - - - - -

eM PeRIGo 
(eN)

Av - - - 1 1 - 1 - -

MGM - - - - - - - - -

PM - - - - - - - - -

Mo - - - - - - - - -

An - - - - - - - - -

R - - - - - - - - -

VuLNeRÁVeL 
(Vu)

Av - 8 - 11 6 - 8 - 1

MGM - 6 4 7 6 2 4 - -

PM - - - - - - - - -

Mo 3 - - 2 2 1 3 1 2

An - - - - - - - - -

R - - - - - - - - -

QuAse 
AMeAçADA 

(NT)

Av - - - - - - - - -

MGM - - - - - - - - -

PM - - - - - - - - -

Mo - - - - - - - - -

An - - - - - - - - -

R - - - - - - - - -
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Corpos

N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

G
ra

u 
de

 a
m

ea
ça

 n
o 

es
ta

do
 d

o 
Pa

rá
 (B

ra
si

l)(
3)

eM PeRIGo 
(eN)

Av - 5 - 6 1 - 3 1 1

MGM - - - - - - - - -

PM - - - - - - - - -

Mo - - - - - - - - -

An 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R - - - - - - - - -

VuLNeRÁVeL 
(Vu)

Av - 3 - 5 2 - 3 - 2

MGM - 3 - 2 3 1 1 - -

PM - - - - - - - - -

Mo - - - - - - - - -

An - - - - - - - - -

R 4 1 - 2 1 1 1 - -

QuAse 
AMeAçADA 

(NT)

Av - - - - - - - - -

MGM - - - - - - - - -

PM - - - - - - - - -

Mo - - - - - - - - -

An - - - - - - - - -

R - - - - - - - - -

1  InternatIonal UnIon for ConservatIon of natUre IUCn . The IUCN Red List of 
Threatened Species, Versão 2015-3. 2015. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org>. Acesso 
em: 5 mar. 2018.
2  BRASIL. Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014. Reconhece como espécies da fauna 
brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da “Lista Nacional Oficial de Espécies da 
Fauna Ameaçadas de Extinção” – Lista, conforme Anexo I da presente Portaria, em observância 
aos arts. 6º e 7º, da Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
Seção 1, 245, 18 dez. 2014, p. 121-126.
3  SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ (SEMA). Resolução nº 54, de 24 de ou-
tubro de 2007. Homologa a lista de espécies da flora e da fauna ameaçadas no Estado do Pará.
Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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Crax fasciolata, conhecida popularmente como mutum-de-penacho, 
é uma ave pertencente à família Cracidae. Sua subespécie C. fasciolata 
pinima foi a espécie encontrada em maior grau de ameaça, sendo con-
siderada em estado “criticamente em perigo” pelo Ministério do Meio 
Ambiente (BRASIL, 2014). Esta é a categoria de maior risco atribuído a 
espécies selvagens dentro desta classificação e indica que a espécie está 
enfrentando um risco extremamente alto de extinção na natureza. Esta su-
bespécie pode ser encontrada no Maranhão e no Pará, utilizando-se de cer-
rados, matas de galeria, buritizais, áreas abertas, plantações, campos sujos, 
praias fluviais e matas secas (SIGRIST, 2009) e foi amostrada em N2, N4 e 
Serra Sul, mais especificamente em S11D. Trata-se, porém, de uma espé-
cie sensível ao desmatamento e que tem também como principal ameaça a 
destruição de seu habitat, além da caça predatória (SILVEIRA; STRAUBE, 
2008). Está inserida na lista da IUCN como “vulnerável” (IUCN, 2015) e 
na lista do estado do Pará como “em perigo” (SEMA, 2007).

Além desta, sete subespécies de aves também estão classificadas na 
mesma categoria que a anterior pelo estado do Pará, sendo elas: Celeus 
torquatus pieteroyensi, Dendrocincla merula badia, Phlegopsis nigromaculata pa-
raensis, Pyrrhura lepida lepida, Synallaxis rutilans omissa, Thamnophilus ae-
thiops incertus e Tolmomyias assimilis paraensis. A subespécie Celeus torquatus 
pieteroyensi também se encontra categorizada como “em perigo” pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente (BRASIL, 2014), ocorrendo em bordas de 
matas de terra firme e de várzea, matas de galeria, matas secundárias e 
clareiras do leste do estado do Pará ao oeste do Maranhão (OREN, 1992; 
SIGRIST, 2009), tendo sido registrada apenas em N4. Dendrocincla meru-
la badia também classificada como “vulnerável” pelo Ministério do Meio 
Ambiente (BRASIL, 2014), habita matas de terra firme, penetrando oca-
sionalmente em florestas sazonalmente alagadas na região Amazônica, do 
rio Tocantins para leste até a Amazônia maranhense (SILVEIRA; STRAU-
BE, 2008) e também foi registrada apenas em N4. Phlegopsis nigromaculata 
paraensis, também classificada como “vulnerável” pelo Ministério do Meio 
Ambiente (BRASIL 2014), ocorre no sub-bosque da floresta madura de 
terra firme e de várzea além de fitofisionomias secundárias tardias do 
leste do Pará, da margem leste do rio Tocantins até o oeste amazônico 
do Maranhão (Silveira & Straube 2008), tendo sido amostrada em N2, 
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N4 e Serra Sul. Pyrrhura lepida lepida é um periquito de pequeno por-
te, que foi amostrado nos mesmos corpos que a espécie anterior. Habita 
florestas primárias ou em elevado grau de regeneração, também estan-
do inserida na categoria “vulnerável” pelo Ministério do Meio Ambiente 
e pela IUCN (SIGRIST, 2009; BRASIL, 2014; IUCN, 2015). Synallaxis 
rutilans omissa, amostrado em N2, N4 e Tarzan, habita matas de terra 
firme no extremo leste da Amazônia (SIGRIST, 2009). Thamnophilus ae-
thiops incertus ocorre em matas de terra firme e em bambuzais na Amazô-
nia (SIGRIST, 2009), sendo encontrado apenas em N2 e N5. Tolmomyias  
assimilis paraensis ocorre praticamente em toda a Amazônia, em quase to-
dos os tipos de florestas, frequentando a copa e o subdossel de florestas 
altas (SIGRIST, 2009). No entanto, foi registrado apenas em Bocaina. 
Estas sete subespécies utilizam-se das florestas como único ou principal 
habitat, tendo como principal causa de declínio de suas populações, a 
destruição, fragmentação e degeneração destas florestas (SILVEIRA; 
STRAUBE, 2008; SIGRIST, 2009; IUCN, 2015).

Considerando a mesma categoria “em perigo”, porém agora, atri-
buída pela IUCN (2015), foram encontradas três espécies de aves e uma 
de mamífero. Chiropotes utahickae é um primata de porte médio, frugívoro 
e com especializações morfológicas para a predação de sementes, o que 
o torna um importante agente dispersor. A perda e a fragmentação de 
habitat são, atualmente, as principais ameaças à espécie, além da pressão 
da caça, classificando-a também como “vulnerável” no Brasil e no estado 
do Pará (SEMA, 2007; BRASIL, 2014; CHIARELLO et al., 2008). Foi 
encontrado em N2, N5 e Serra Sul e é endêmico das áreas que nor-
teiam o Xingu-Tocantins. Já o araçari-de-pescoço-vermelho (Pteroglossus 
bitorquatus) foi amostrado apenas em N2 e N4. Trata-se de uma pequena 
espécie de araçari que possui hábitat florestal, podendo frequentar matas 
secundárias e capoeiras, alimentando-se de frutos, insetos e pequenos 
vertebrados. A perda de hábitat no leste Amazônico, em detrimento do 
desmatamento, tornou a subespécie Pteroglossus bitorquatus bitorquatus clas-
sificada como “vulnerável” no Brasil e no estado do Pará (SEMA, 2007, 
SILVEIRA; STRAUBE, 2008; BRASIL, 2014). Psophia dextralis também 
foi incluída na lista de espécies ameaçadas como “vulnerável” pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente em 2014 (BRASIL, 2014). É uma espécie de 
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ave pouco conhecida de jacamim (ordem: Gruiformes, família: Psophiidae), 
que tem ocorrência na Amazônia brasileira, tendo sido encontrado somente 
em N5. Por fim, Pionites leucogaster é um Psittacideo que vive em copas de 
matas de terra firme, de várzea e matas ribeirinhas ao sul do Rio Amazonas  
(SIGRIST, 2009), ocorrendo em N5 e Serra Sul. Ambas as espécies P. dextralis 
e P. leucogaster se encontram na lista da IUCN pela sua vulnerabilidade ao 
desmatamento e à pressão de caça que, de acordo com o órgão interna-
cional, tendem a aumentar futuramente na Amazônia (IUCN, 2015). Além 
dessas, somam-se ainda outras espécies classificadas em grau “vulnerável” 
ou “quase ameaçada”, conforme Tabelas 4 e 5. 

O detalhamento das espécies mostra que, na maioria dos casos, 
aquelas que se encontram classificadas em algum grau de ameaça pos-
suem um habitat restrito e são vulneráveis à degradação de seu ambien-
te, respondendo de forma sensível à descaracterização do habitat em que 
vivem, o que realça a importância da manutenção desses ambientes para 
manter as comunidades dessas espécies. Dessa forma, esse ambiente pre-
cisa ser valorizado já que apresenta características atrativas a espécies tão 
vulneráveis. O “Valor de Ameaça”, constante no Quadro 1, evidencia, 
portanto, que o corpo N4, seguido por N2 e Serra Sul abrigam maior 
quantidade de espécies em grau mais elevado de ameaça, ressaltando a 
possibilidade desses ambientes serem importantes alvos de conservação.

Quadro 1 – Valor de classificação dos corpos, calculado com base no número de 
espécies por grau de ameaça, atribuindo-se maiores pesos para graus de ameaça 
mais elevados

Corpos

N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra sul Tarzan Bocaina

Valor de ameaça 20 89 20 116 74 20 86 10 21

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

O grau de endemismo mostrado por algumas espécies também ele-
va a importância do ambiente em que vivem para a perpetuação das 
comunidades das quais fazem parte. Ao todo, 13 espécies, com algum 
grau de endemismo, foram amostradas no interior dos corpos de canga.  
Destas, seis espécies possuem maior restrição de habitat, sendo endêmi-
cas do estado do Pará e mais especificamente da Floresta Nacional de 
Carajás, conforme apresenta a Tabela 6. 
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Tabela 6 – Lista de espécies endêmicas de acordo com o tipo de endemismo e o grupo 
a que pertencem em relação à presença nos corpos, onde 1 = presença e 0 = espécie 
não registrada

Corpo

N1 N2 N3 N4 N5 N8
serra 

sul
Tarzan Bocaina

AVes

subespécie restrita a Carajás

Procnias albus 0 1 0 1 1 0 1 0 0

Synallaxis scutata 1 1 0 1 1 1 1 0 0

Zonotrichia capensis 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Xingu-Tocantins

Hylexetastes brigidai 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Psophia dextralis 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Xiphocolaptes carajaensis 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Amazônia

Xipholena lamellipennis 0 1 0 0 0 1 0 0 1

MAMÍFeRos – MÉDIos e GRANDes

Xingu-Tocantins

Chiropotes utahickae 0 1 0 0 1 0 1 0 0

MAMÍFeRos – PeQueNos

(Não há espécies endêmicas)

MoRCeGos

(Não há espécies endêmicas)

ANFÍBIos

Amazônia oriental

Adelphobates  
galactonotus

0 0 0 0 0 0 0 1 0

Leptodactylus paraensis 1 0 1 1 1 0 1 0 0

Pará

Pseudopaludicola canga 1 1 1 1 1 1 1 1 1

População vicariante em Carajás

Ameerega cf. flavopicta 1 1 1 1 1 0 1 0 0

RÉPTeIs

Carajás

Liophis carajasensis 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Total de espécies  
endêmicas:

6 8 3 8 9 4 8 3 4

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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Três espécies pertencentes à herpetofauna mostraram endemismo 
restrito à região da Serra de Carajás e do estado do Pará. Pseudopaludicola 
canga foi a única espécie caracterizada como endêmica amostrada em 
todos os corpos de canga (Figura 8). Ameerega cf. flavopicta apenas não foi 
amostrada em N8, Tarzan e Bocaina. Já Liophis carajasensis foi amostrada 
apenas em N1 e Bocaina. Ambas as espécies A. cf. flavopicta e L. carajasen-
sis, são consideradas fora de perigo pela IUCN (2015), não constando nas 
listas de ameaças nacional e estadual. P. canga, no entanto, encontra-se na 
categoria “em perigo” de acordo com a lista estadual (SEMA, 2007).

Figura 8 – Pseudopaludicola canga

Fonte: João Marcos Rosa (2017).

 
Procnias albus wallacei (Figura 9), Synallaxis scutata teretiala e Zono-

trichia capensis novaesi são subespécies de aves que também se encontram 
como endêmicas da Serra dos Carajás, embora ainda sejam necessários 
mais estudos que avaliem o grau de diferenciação e isolamento genéticos 
destes táxons em relação às demais populações das respectivas espécies 
(ALEIXO et al., 2012). Apenas a primeira se encontra classificada em 
algum grau de ameaça, mais especificamente como “vulnerável” pelo 
Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2014). As três espécies foram 
encontradas concomitantemente em N2, N4, N5 e Serra Sul.
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Figura 9 – Araponga-da-amazônia (Procnias albus)
Fonte: João Marcos Rosa (2017).

Considerando o grau de endemismo das espécies, efetuou-se o cál-
culo do “Valor de Endemismo”, obtendo-se os valores expostos no qua-
dro 2, no qual se nota que N5, N2, N4 e Serra Sul abrigam maior quanti-
dade de espécies endêmicas em maior grau de restrição de habitat. 

Quadro 2 – Valor de classificação dos corpos, calculado com base no número de 
espécies por grau de endemismo, atribuindo-se maior peso para graus de endemismo 
mais restritos

Corpos

N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra sul Tarzan Bocaina

Valor de 
endemismo 11 13 5 13 14 7 13 5 7

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

Além das variáveis de ameaça e de endemismo, variáveis como a 
área do corpo e a riqueza total de espécies podem juntas fornecer in-
formações do quanto determinado corpo pode ser importante na con-
servação da comunidade de fauna da Flona Carajás. Por esse motivo 
e, sabendo que o tamanho da área está diretamente relacionado com 
a disponibilidade de habitat para as espécies e, ainda, que a redução 
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dessa área poderia aumentar a probabilidade de extinção das mesmas  
(FAHRIG, 2003), efetuou-se o cálculo da área de cada corpo, para que 
esta variável também fosse utilizada na avaliação dos corpos de canga 
(Quadro 3), mostrando grandes diferenças de tamanho entre as áreas de 
canga ao sul e ao norte da Flona Carajás. 

Quadro 3 – Valor de classificação dos corpos considerando a área total de cada corpo 
expressa em km2

Corpos

N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Área 
(km2) 12,11 1,24 2,42 5,84 3,78 26,53 98,40 42,56 44,23

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

Utilizando-se da riqueza total de espécies por corpo (Tabela 3), do 
valor de classificação pelas espécies ameaçadas (Valor de Ameaça) (Qua-
dro 1), do valor de classificação pelas espécies endêmicas (Valor de ende-
mismo) (Quadro 2) e da área total de cada corpo (Quadro 3), efetuou-se 
o cálculo do desvio padrão para cada variável, obtendo-se os seguintes 
valores: σ valor de ameaça = 40,13; σ valor de endemismo = 3,73; σ riqueza total = 107,84;  
σ área = 31,84km2. A partir disso, pode-se efetuar a normalização dos da-
dos, gerando a Tabela 7.

Tabela 7 – Valor de ameaça, riqueza total, valor de endemismo e área (km2) por corpo, 
normalizados pelo desvio padrão obtido para cada variável

N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Valor de 
Ameaça 0,498 2,218 0,498 2,890 1,844 0,498 2,143 0,249 0,523

Riqueza 
total 1,836 3,069 0,621 3,477 2,615 1,706 3,440 1,215 2,550

Valor de 
Endemismo 2,946 3,481 1,339 3,481 3,749 1,875 3,481 1,339 1,875

Área (km2) 0,380 0,039 0,076 0,183 0,119 0,833 3,091 1,337 1,389

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

A análise de agrupamento, conseguida a partir dos dados constan-
tes na Tabela 7, mostrou maiores semelhanças entre os corpos N2 e Serra 
Sul e, destes, com N5 (Figura 10).
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Figura 10 – Dendrograma de similaridade entre os corpos considerando a  
riqueza total de espécies, o valor de ameaça, o valor de endemismo e a área

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

Retirando-se a variável de área das análises, maiores semelhanças 
continuaram sendo obtidas entre N2 e Serra Sul, porém, agora, maior 
semelhança foi encontrada entre N1 e N8 (Figura 11).

Figura 11 – Dendrograma de similaridade entre os corpos considerando a  
riqueza total de espécies, o valor de ameaça e o valor de endemismo

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).
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Mantendo-se apenas as variáveis de valor de ameaça e de endemis-
mo, maiores semelhanças continuaram sendo obtidas entre N2 e Serra 
Sul e também entre N3 e Bocaina (Figura 12).

Figura 12 – Dendrograma de similaridade entre os corpos  
considerando o valor de ameaça e o valor de endemismo

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

De uma forma geral, N2 e Serra Sul mostraram alta similaridade 
para todos os testes de agrupamentos feitos. Dois grupos foram forma-
dos, sendo um por N2, Serra Sul, N5 e N4 e outro pelos demais (N1, 
N3, N8, Bocaina e Tarzan), evidenciando que há diferenças entre ambos 
e sugerindo a conservação de pelo menos um corpo de canga de cada 
grupo. É preciso considerar, no entanto, que houve grandes diferenças 
de esforço de amostragem realizado para cada grupo de vertebrado e 
corpo de canga. Sendo assim, é possível que, com o aumento do esforço 
de amostragem, outras similaridades fossem obtidas. Embora seja possí-
vel inferir algumas tendências, maior esforço amostral e outros métodos 
de levantamentos para cada grupo deverão ser usados para analisar a 
comunidade destas áreas.

Considerando a utilização do software Zonation (Conservation Plan-
ning Software) como forma de gerar um cenário onde haja compatibilização 
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de áreas com maior ganho econômico e menor perda de biodiversida-
de, algumas decisões foram necessárias para permitir o uso do melhor 
modelo. Dessa forma, o alvo “fauna” foi representado por 40 atributos 
determinados pela presença de espécies endêmicas ou classificadas em 
algum grau de ameaça de extinção, atribuindo-se maior peso para graus 
de ameaça mais elevados (Anexo B). Esses fatores foram considerados 
importantes para a seleção de áreas de conservação de canga e, para tan-
to, cada espécie classificada em alguma dessas categorias foi analisada in-
dividualmente. Para a seleção destas espécies considerou-se o número de 
registros, sendo excluídas aquelas com poucos registros, além da análise 
do tipo de habitat ocupado pela mesma, considerando-se como de maior 
relevância as espécies que se utilizam da canga como área de forrageio 
ou de descanso.

6. CoNsIDeRAções FINAIs

1.  Grandes diferenças foram encontradas no esforço amostral aplica-
do para cada corpo de canga, evidenciando a necessidade de au-
mento do esforço de coleta para todos os corpos, especialmente N3, 
N8 e Tarzan, que no geral, foram os menos amostrados.

2.  O corpo Serra Sul mostrou número de registros muito superior aos 
demais corpos de canga, seguido por N4.

3.  Os corpos N4 e Serra Sul mostraram maior riqueza de espécies em 
relação aos demais, o que pode estar atribuído ao fato de ambos 
terem recebido maior esforço de coleta.

4.  N4, N2 e Serra Sul abrigaram maior quantidade de espécies classi-
ficadas em algum grau de ameaça de extinção.

5.  N5 foi o corpo de canga que mostrou maior quantidade de espécies 
endêmicas, seguido por N2, N4 e Serra Sul.

6.  N4 foi o único corpo de canga que abrigou Celeus torquatus pietero-
yensi e Dendrocincla merula badia.

7.  N5 foi o único corpo de canga que abrigou Psophia dextralis.
8.  Bocaina foi o único corpo de canga em que Tolmomyias assimilis pa-

raensis foi amostrado.
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9.  Tarzan foi o único corpo de canga que registrou Adelphobates galac-
tonotus.

10. N2 e Serra Sul mostraram alta similaridade para todos os testes de 
agrupamentos feitos.

11. Os testes de agrupamento mostraram diferenças entre os corpos 
de canga, evidenciando a formação de dois grupos, sendo um for-
mado por N2, Serra Sul, N5 e N4 e outro pelos demais (N1, N3, 
N8, Bocaina e Tarzan).

12. Todos os estudos que disponibilizaram o banco de dados mostra-
ram alguma deficiência de informação

13. A fim de se contribuir com a seleção de áreas de conservação de 
canga na região da Flona Carajás, foram selecionados 40 atributos 
de fauna (Anexo B), para serem utilizados na geração de modelos 
pelo software Zonation (Conservation Planning Software). Estes atri-
butos foram determinados pela presença de espécies endêmicas ou 
classificadas em algum grau de ameaça de extinção, atribuindo-se 
maior peso para graus de ameaça mais elevados;

14. Um protocolo de coleta de dados precisa ser seguido pelos próximos 
estudos para que se possa gerar um banco de dados completo e uni-
forme, conforme sugestão constante no Anexo C. Esta padronização 
auxiliará na disponibilização das informações necessárias à resolução 
de questões cruciais ao entendimento da dinâmica da comunidade 
de vertebrados presente nas áreas de canga da Flona Carajás.

AGRADeCIMeNTos

Agradecemos, primeiramente, ao ICMBio pelo convite para desenvol-
vermos esse trabalho, em especial à Katia Torres Ribeiro, pelo apoio, e 
ao Frederico Martins, pelas contribuições nas interpretações dos dados e 
na seleção de espécies como aportes para os modelos. Agradecemos tam-
bém à Laise Silva, pela contribuição na interpretação do esforço amostral 
utilizado pelos diversos estudos, bem como ao Samir Rolim, pela orien-
tação nas análises estatísticas. Somos gratas ao CNPq, pela concessão de 
Bolsa Produtividade à KMPMB Ferraz (308503/2014-7); ao Laboratório 
de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre (LEMaC) e ao 
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP.



áreas prioritárias para fauna da flona carajás

347

ReFeRÊNCIAs

ALEIXO, A.; CARNEIRO, L. S.; DANTAS, S. M. Aves. In: MARTINS, F. 
D.; CASTILHO, A.; CAMPOS, J.; HATANO, F. M.; ROLIM, S. G. (Org.). 
Fauna da Floresta Nacional de Carajás: estudos sobre vertebrados terrestres. 
São Paulo: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
Companhia Vale do Rio Doce, 2012. p. 99-139.

ALENCAR, L. R. V. Ecomorfologia em serpentes neotropicais: um estudo 
de caso com a tribo Pseudoboini. 2010. 86f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010.

ARDENTE, N. C. A comunidade de pequenos mamíferos em áreas de savana 
metalófila e floresta ombrófila densa na Floresta Nacional de Carajás, PA: 
Estrutura, estratificação e impacto da mineração. 2012. 96f. Dissertação 
(Mestrado em Ecologia e Evolução) – Instituto de Biologia Roberto 
Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2012.

BODMER, R. E. Fruit patch size and frugivory in the lowland tapir 
(Tapirus terrestris). Journal of Zoology, v. 222, p. 121-128, 1990.

BONATO, V.; FACUREAND, K. J.; UIEDA, W. Food habits of bats of 
subfamily Vampyrinae in Brazil. Journal of Mammalogy, v. 85, n. 4, p. 708-
713, 2004.

BRASIL. Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014. Reconhece como 
espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes 
da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção”  
– Lista, conforme Anexo I da presente Portaria, em observância aos arts. 
6º e 7º, da Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, Seção 1, 245, 18 dez. 2014, p. 121-126.

BUENO, R. S. Frugivoria e efetividade de dispersão de sementes dos últimos 
grandes frugívoros da Mata Atlântica: a anta (Tapirus terrestris) e o muriqui 
(Brachyteles arachnoides). 2010. 169 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Biológicas) – Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, 2010.



348

projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

CARMO, F. F. Importância ambiental e estado de conservação dos ecossistemas 
de cangas no Quadrilátero Ferrífero e proposta de áreas-alvo para a investigação 
e proteção da biodiversidade em Minas Gerais. 2010. 190 f. Dissertação 
(Mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre) – 
Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2010.

______.; CAMPOS, I. C.; JACOBI, C. M. Cangas: Ilhas de ferro estratégicas 
para a conservação. Ciência Hoje, v. 50, n. 295, p. 49-53, 2012.

CARRARA, L. A.; FARIA, L. C. P. Aves de floresta montana da Serra do 
Cipó: Mata Atlântica da Cadeia do Espinhaço. Cotinga, v. 34, p. 43-56, 2012.

CARVALHO, A. S.; MARTINS, F. D.; DUTRA, F. M.; GETTINGER, D.; 
MARTINS-HATANO, F.; DE GODOY BERGALLO, H. 2014. Large and 
medium-sized mammals of Carajás National Forest, Pará state, Brazil. 
Check List, v. 10, n. 1, p. 1-9, 2014.

______.; PEREIRA, L. G. Análise espaço-temporal da distribuição de 
hotspots de atropelamento de fauna em uma rodovia localizada na região 
amazônica brasileira. Road Ecology Brazil, Lavras, n. 14, p. 6-10, 2014.

COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS (CBRO). 
Listas das aves do Brasil. 11. ed. Florianópolis: Comitê Brasileiro de 
Registros Ornitológicos, 2014. 41p.

CHIARELLO, A. G.; AGUIAR, L. M. S.; CERQUEIRA, R.; MELO, F. R.; 
RODRIGUES, F. H. G.; SILVA, V. M. F. MAMÍFEROS. In: MACHADO, 
A. B. M.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P. (Org.). Livro vermelho 
da fauna brasileira ameaçada de extinção. 1. ed. São Paulo: Fundação 
Biodiversitas, 2008. p. 681-883.

COSTA, L. M.; RODRIGUES, M. Bird community structure and 
dynamics in the campos rupestres of southern Espinhaço Range, Brazil: 
diversity, phenology and conservation. Revista Brasileira de Ornitologia,  
v. 20, n. 2, p. 132-147, 2012.

CUNHA, O. R.; NASCIMENTO, F. P. Ofídios da Amazônia: XIX – As 
espécies de Oxyrhopus Wagler, com uma subespécie nova de Pseudoboa 



áreas prioritárias para fauna da flona carajás

349

Schneider, na Amazônia oriental e Maranhão (Ophidia: Colubridae). 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Zoologia, v. 122, p. 1-42, 1983.

______.; NASCIMENTO, F. P.; ÁVILA-PIRES, T. C. S. Os répteis da área 
de Carajás, Pará, Brasil (Testudines e Squamata). I. Publicações Avulsas do 
Museu Paraensi Emilio Goeldi, v. 40, p. 9-92, 1985.

DIAMOND, J. Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o 
sucesso. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005

FAHRIG, L. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annu. Rev. 
Ecol. Evol. Syst., v. 34, p. 487-515, 2003.

FERREIRA, M. A. Mineração, direito humano e da natureza à água: estudo 
sobre o conflito ambiental na Serra do Gandarela. 2013. 225 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável) – 
Instituto de Pesquisa Dom Helder, Escola Superior Dom Helder Câmara, 
Belo Horizonte, 2013.

GALETTI, M.; KEUROGHLIAN, A.; HANADA, L.; MORATO, M. I. 
Frugivory and seed dispersal by the Lowland Tapir (Tapirus terrestris) in 
Southeast Brazil. Biotropica, v. 33, p. 723-726, 2001.

GIARETTA, A. A.; KOKUBUM, M. N. C. A new species of Pseudopaludicola 
(Anura, Leptodactylidae) from northern Brazil. Zootaxa, v. 383, p. 1-8, 
2003.

GUIMARÃES, M. M. Morcegos cavernícolas do Brasil: composição, 
distribuição e serviços ambientais. 2014. 130 f. Dissertação (Mestrado 
em Ecologia Aplicada) – Universidade Federal de Lavras, Universidade 
Federal de Lavras, Lavras, 2014.

GUMIER-COSTA, F.; SPERBER, C. F. Atropelamentos de vertebrados 
na Floresta Nacional de Carajás, Pará, Brasil. Acta Amazonica, v. 39, n. 2, 
p. 459-466, 2009.

HADDAD, C. F. B.; MARTINS, M. Notes on four species of frogs related 
to Epipedobates pictus. Herpetologica, v. 50, p. 282-295, 1994.

HOFFMANN, D. Biologia de Polystictus superciliaris Wied, 1831 (Aves, 
Tyrannidae) em área de canga no sudeste do Brasil. 2006. 93 f. Dissertação 



350

projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

(Mestrado em Ecologia Conservação e Manejo da Vida Silvestre) – 
Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2006.

______.; VASCONCELOS, M. F.; LOPES, L. E.; RODRIGUES, M. 
Comportamento de forrageamento e dieta de Polystictus superciliaris (Aves, 
Tyrannidae) no sudeste do Brasil. Iheringia, Série Zoologia, v. 97, n. 3,  
p. 296-300, 2007.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE (ICMBIO). Proposta de Criação do Parque Nacional 
Serra do Gandarela, 2010.

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE 
(IUCN). The IUCN Red List of Threatened Species, Versão 2015-3. 2015. 
Disponível em: <http://www.iucnredlist.org>. Acesso em: 5 mar. 2018.

JACOBI, C. M.; CARMO, F. F., VINCENT, R. C.; STEHMANN, J. R. 
Plant communities on ironstone outcrops: a diverse and endangered 
Brazilian ecosystem. Biodiversity and Conservation, v. 16, n. 7, p. 2185-
2200, 2007.

LAMOUNIER, W. M; CARVALHO, V. L. M.; SALGADO, A. A. R. Serra 
do Gandarela: Possibilidade de Ampliação das Unidades de Conservação 
no Quadrilátero Ferrífero-MG. Revista do Departamento de Geografia – USP, 
v. 22, p. 171-192, 2011. 

LAURANCE, W. F. Edge effects in tropical forest fragments: application 
of a model for the design of nature reserves. Biological Conservation, v. 57, 
p. 205-219, 1991.

______.; LOVEJOY, T. E.; VASCONCELOS, H. L.; BRUNA, E. M.; 
DIDHAM, R. K.; STOUFFER, P. C.; GASCON, C.; BIERREGAARD, R. 
O.; LAURANCE, S. G.; SAMPAIO, E. Ecosystem decay of Amazonian 
forest fragments: a 22-year investigation. Conservation Biology, v. 16, n. 3, 
p. 605-618, 2002.

MARENT, B. R.; LAMOUNIER, W. L.; GONTIJO, B. M. Conflitos 
ambientais na Serra do Gandarela, Quadrilátero Ferrífero – MG: 
mineração x preservação. Geografias, v. 7, n. 1, p. 99-113, 2011.



áreas prioritárias para fauna da flona carajás

351

MARTINS, F. D.; CASTILHO, A.; CAMPOS, J.; HATANO, F. M.; ROLIM, 
S. G. Fauna da Floresta Nacional de Carajás: Estudos sobre vertebrados 
terrestres. São Paulo: Nitro Imagens, 2012. 116p.

MASCHIO, G.; GALATTI, U.; NECKEL-OLIVEIRA, S.; GORDO, M.; 
BITAR, Y. O. C. Répteis. In: MARTINS, F. D.; CASTILHO, A.; CAMPOS, J.; 
HATANO, F. M.; ROLIM, S. G. Fauna da Floresta Nacional de Carajás: estudos 
sobre vertebrados terrestres. São Paulo: Nitro Imagens, 2012. p. 81-97.

MEDICI, E. P.; FLESHER, K.; BEISIEGEL, B. M.; KEUROGHLIAN, 
A.; DESBIEZ, A. L. J.; GATTI, A.; PONTES, A. R. M.; CAMPOS, C. B.; 
TÓFOLI, C. F., MORAES JUNIOR, E. A.; AZEVEDO, F. Avaliação do 
risco de extinção da Anta brasileira Tapirus terrestris Linnaeus, 1758, no 
Brasil. Revista Científica Biodiversidade Brasileira, v. 2, n. 3, p. 103-116, 2012.

MOURÃO, A.; STEHMANN, J. R. Levantamento da flora do campo 
rupestre sobre canga hematítica couraçada remanescente na Mina do 
Brucutu, Barão de Cocais, Minas Gerais, Brasil. Rodriguésia, v. 58, n. 4, 
p. 775-786, 2007.

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI (MPEG). Diagnóstico do “estado 
da arte” do conhecimento sobre a fauna da região da Serra de Carajás. Carajás: 
MPEG, 2005. 

NASCIMENTO, F. P. D.; ÁVILA-PIRES, T. C. S. D.; CUNHA, O. R. D. Os 
répteis da área de Carajás, Pará, Brasil (Squamata). II. Boletim do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, Série Zoologia, v. 3, n. 1, p. 33-65, 1987.

NECKEL-OLIVEIRA, S.; GALATTI, U.; GORDO, M.; PINHEIRO, L. 
C.; MASCHIO, G. F. Anfíbios. In: MARTINS, F. D.; CASTILHO, A.; 
CAMPOS, J.; HATANO, F. M.; ROLIM, S. G. Fauna da Floresta Nacional de 
Carajás: estudos sobre vertebrados terrestres. São Paulo: Nitro Imagens, 
2012, p. 67-79.

OLIVEIRA, V. B.; CÂMARA, E. M. V. C.; OLIVEIRA, L. C. Composição 
e caracterização da mastofauna de médio e grande porte do Parque 
Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Mastozoología Neotropical, 
v. 16, n. 2, p. 355-364, 2009.



352

projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

OREN, D. C. Two new subspecies of birds from the canga vegetation, Serra dos 
Carajás, Pará, Brazil, and one from Venezuela. Publicações Avulsas Museu 
Paraensse Emílio Goeldi, v. 40, p. 93-100, 1985.

______. Celeus torquatus pieteroyensi, a new subespecies of ringed woodpecker 
(Aves, Picidae) from eastern Pará and western Maranhão, Brazil. Boletim 
do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Zoologia, v. 8, n. 2, p. 385-389, 1992.

______.; NOVAES, F. C. A new subspecies of White Bellbird Procnias alba 
(Hermann) from southeastern Amazonia. Bull. Brit. Orn. Club, v. 105,  
p. 23-25, 1985.

PACHECO, J. F.; KIRWAN, G. M.; ALEIXO, A.; WHITNEY, B. M.; 
WHITTAKER, A.; MINNS, J.; ZIMMER, K. J.; FONSECA, P. S. M.; 
LIMA, M. F. C.; OREN, D. C. An avifaunal inventory of the CVRD Serra 
dos Carajás project, Pará, Brazil. Cotinga, v. 27, p. 15-30, 2007.

PANDEFF, P. A.; SILVA, J. G. Gestão ambiental aplicada à exploração 
sustentável de recursos naturais em unidades de conservação. Ingepro – 
Inovação, Gestão e Produção, v. 2, n. 6, p. 82-100, 2010.

PARKER III, T. A.; STOTZ, D. F.; FITZPATRICK, J. W. Ecological and 
distribution databases. In: STOTZ, D. F.; FITZPATRICK, J. W.; PARKER 
III, T. A.; MOSKOVITS, D. K. (Org.). Neotropical birds: ecology and 
conservation. University of Chicago Press, 1996. p. 131-436.

PINHEIRO, L. C.; BITAR, Y. O. C.; GALATTI, U.; NECKEL-OLIVEIRA, 
S.; SANTOS-COSTA, M. C. Amphibians from southeastern state of Pará: 
Carajás Region, northern Brazil. Check List, v. 8, n. 4, p. 693-702, 2012.

PORTO, M.; SILVA, M. F. F. Tipos de vegetação metalófila da área da 
Serra dos Carajás e Minas Gerais. Acta Botânica Brasílica, v. 3, n. 2, p. 13-
21, 1989.

RAYOL, B. P. Análise Florística e Estrutural da Vegetação Xerofítica das Savanas 
Metalófilas na Floresta Nacional de Carajás: Subsídios à Conservação. 2006. 
87 f. Dissertação (Mestrado em Botânica) – Museu Paraense Emílio 
Goeldi, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2006.



áreas prioritárias para fauna da flona carajás

353

REIS, E. J. Os impactos do polo siderúrgico de Carajás no desflorestamento 
da Amazônia brasileira. Parcerias Estratégicas, v. 6, n. 12, p. 276-293, 2001.

ROJAS, C. M. O. Os conflitos ambientais da Serra do Gandarela na perspectiva 
das comunidades locais. 2014. 119 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) 
– Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2014.

ROSA, J. M. Acervo fotográfico pessoal. Belo Horizonte: [s.n.], 2017.

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ (SEMA). 
Resolução nº 54, de 24 de outubro de 2007. Homologa a lista de espécies da 
flora e da fauna ameaçadas no Estado do Pará. 

SIGRIST, T. Guia de campo Avis Brasilis: avifauna brasileira. 1. ed. São 
Paulo: Avis Brasilis, 2009.

SILVA, J. M. C.; BATES, J. M. Biogeographic patterns and conservation 
in the SouthAmerican Cerrado: a tropical savanna hotspot. BioScience,  
v. 52, p. 225-233, 2002.

SILVA, M. F. F.; SECCO, R. S.; LOBO, M. G. A. Aspectos ecológicos da 
vegetação rupestre da Serra dos Carajás, estado do Pará, Brasil. Acta 
Amazônica, v. 26, n. 1/2, p. 17-44, 1996.

SILVEIRA, L. F.; BEISIEGEL, B. M.; CURCIO, F. F.; VALDUJO, P. H.; 
DIXO, M.; VERDADE, V. K.; MATTOX, G. M. T.; CUNNINGHAM, P. 
T. M. Para que servem os inventários de fauna? Estudos Avançados, v. 24, 
n. 68, p. 173-207, 2010.

_____.; STRAUBE, F. C. AVES. In: MACHADO, A. B. M.; DRUMMOND, 
G. M.; PAGLIA, A. P. (Org.). Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de 
extinção. 1. ed. Fundação Biodiversitas, 2008. p. 378-679.

STCP ENGENHARIA DE PROJETOS. Plano de manejo para uso múltiplo 
da Floresta Nacional de Carajás. 2003. [Manuscrito elaborado pelo IBAMA 
– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, CVRD – Companhia Vale do Rio Doce e STCP Engenharia 
de Projetos LTDA em 2003]. 736p.



354

projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

TAVARES, V. C.; PALMUTI, C. F. S.; GREGORIN, R.; DORNAS, T. T. 
Morcegos. In: MARTINS, F. D.; CASTILHO, A.; CAMPOS, J.; HATANO, 
F. M.; ROLIM, S. G. Fauna da Floresta Nacional de Carajás: estudos sobre 
vertebrados terrestres. São Paulo: Nitro Imagens, 2012. p. 157-173.

TEIXEIRA, D. M.; LUIGI, G. Notas sobre Poecilurus scutatus (Sclater, 
1859) (Aves, Furnariidae). Série Zoologia, v. 74, p. 117-124, 1993.

VASCONCELOS, M. F.; LOPES, L. E.; MACHADO, C. G.; RODRIGUES, 
M. As aves dos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço: diversidade, 
endemismo e conservação. Megadiversidade, v. 4, n. 1/2, p. 221-24, 2008.



á
r

ea
s p

r
io

r
itá

r
ia

s pa
r

a fa
u

n
a d

a flo
n

a ca
r

a
já

s

355

ANeXo A - LIsTA De esPÉCIes ReGIsTRADAs, CLAssIFICADAs De ACoRDo CoM o GRAu De AMeAçA e 
PReseNçA PoR CoRPo.

Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

AVeS

ACCIPITRIFoRMes             

Accipitridae

Accipiter bicolor LC NC NC x

Accipiter superciliosus LC NC NC

Buteo brachyurus LC NC NC x

Buteo nitidus LC NC NC x x x

Buteogallus schistaceus LC NC NC

Elanoides forficatus LC NC NC x x x x x

Elanus leucurus LC NC NC

Gampsonyx swainsonii LC NC NC

Geranoaetus albicaudatus LC NC NC x x x

Geranospiza caerulescens LC NC NC x

Harpagus bidentatus LC NC NC x

Harpagus diodon LC NC NC x

Harpia harpyja NT VU NC x

Ictinia plumbea LC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Pseudastur albicollis LC NC NC x x x

Rostrhamus sociabilis LC NC NC

Rupornis magnirostris LC NC NC x x x x x x x

Spizaetus melanoleucus LC NC NC x

Spizaetus ornatus LC NC NC x

Spizaetus tyrannus LC NC NC x x

Urubitinga urubitinga LC NC NC x x

ANseRIFoRMes

Anatidae

Amazonetta brasiliensis LC NC NC x x

Cairina moschata LC NC NC x

Dendrocygna viduata LC NC NC x x

Anhimidae

Anhima cornuta LC NC NC x x x

APoDIFoRMes

Apodidae

Chaetura brachyura LC NC NC x x x x x

Chaetura cinereiventris LC NC NC

Chaetura meridionalis LC NC NC

Chaetura spinicaudus LC NC NC x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Chaetura viridipennis LC NC NC

Cypseloides sp. NC NC NC x

Panyptila cayennensis LC NC NC x x x

Streptoprocne zonaris LC NC NC

Tachornis squamata LC NC NC x x x

Trochilidae

Amazilia fimbriata LC NC NC x x x x x x x x

Amazilia versicolor LC NC NC x x x x x

Anthracothorax nigricollis LC NC NC x x x x

Campylopterus largipennis LC NC NC x x x x x x x x

Chlorostilbon notatus LC NC NC

Chrysolampis mosquitus LC NC NC x

Florisuga mellivora LC NC NC x x

Glaucis hirsutus LC NC NC x x x x

Heliomaster longirostris LC NC NC x x x x x

Heliothryx auritus LC NC NC x x x x

Hylocharis cyanus LC NC NC x x x

Hylocharis sapphirina LC NC NC x x

Phaethornis hispidus LC NC NC x

Phaethornis ruber LC NC NC x x x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Phaethornis superciliosus LC NC NC x x x x x x x

Thalurania furcata LC NC NC x x x x x x x x

CAPRIMuLGIFoRMes

Caprimulgidae

Antrostomus rufus LC NC NC x x x x

Antrostomus sericocaudatus LC NC NC

Chordeiles acutipennis LC NC NC

Hydropsalis albicollis LC NC NC x x x x

Hydropsalis leucopyga LC NC NC x

Hydropsalis nigrescens LC NC NC x x x

Hydropsalis parvula LC NC NC x

Hydropsalis torquata LC NC NC x x x x x x

Lurocalis semitorquatus LC NC NC

Nyctiphrynus ocellatus LC NC NC

CATHARTIFoRMes

Cathartidae

Cathartes aura LC NC NC x x x x x x

Cathartes melambrotus LC NC NC x x x x x

Coragyps atratus LC NC NC x x x x x

Sarcoramphus papa LC NC NC x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

CHARADRIIFoRMes

Charadriidae

Vanellus chilensis LC NC NC x x x x x x

Jacanidae

Jacana jacana LC NC NC x x x x x x

scolopacidae

Actitis macularius LC NC NC x x x x

Calidris fuscicollis LC NC NC

Calidris himantopus LC NC NC

Gallinago paraguaiae LC NC NC x x x x x

Tringa flavipes LC NC NC

Tringa solitaria LC NC NC x x x x x x

CICoNIIFoRMes

Ciconiidae

Jabiru mycteria LC NC NC

Mycteria americana LC NC NC x

CoLuMBIFoRMes

Columbidae

Claravis pretiosa LC NC NC x x x x x x x

Columbina minuta LC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Columbina passerina LC NC NC

Columbina squammata LC NC NC x

Columbina talpacoti LC NC NC x x x x x x x

Geotrygon montana LC NC NC x x x x x x

Geotrygon violacea LC NC NC

Leptotila rufaxilla LC NC NC x x x x x x x

Leptotila verreauxi LC NC NC x x x x x x x x

Patagioenas cayennensis LC NC NC x x

Patagioenas picazuro LC NC NC x

Patagioenas plumbea LC NC NC x x x x

Patagioenas speciosa LC NC NC x x x x x x

Patagioenas subvinacea VU NC NC x x x x x x

CoRACIIFoRMes

Alcedinidae

Chloroceryle aenea LC NC NC x x

Chloroceryle amazona LC NC NC

Chloroceryle inda LC NC NC

Megaceryle torquata LC NC NC x x

Momotidae

Momotus momota LC NC NC x x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

CuCuLIFoRMes

Cuculidae

Coccycua minuta LC NC NC x

Coccyzus melacoryphus LC NC NC

Crotophaga ani LC NC NC x x x x x x

Crotophaga major LC NC NC x x x x x

Dromococcyx phasianellus LC NC NC x x x

Guira guira LC NC NC

Piaya cayana LC NC NC x x x x x x x

Tapera naevia LC NC NC x x x x x x x x

FALCoNIFoRMes

Falconidae

Caracara plancus LC NC NC

Daptrius ater LC NC NC x

Falco rufigularis LC NC NC x x x x x

Falco sparverius LC NC NC x

Herpetotheres cachinnans LC NC NC x x x x x

Ibycter americanus LC NC NC x x x x

Micrastur mintoni LC NC NC x

Micrastur mirandollei LC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Micrastur ruficollis LC NC NC x x x x

Micrastur semitorquatus LC NC NC x x x

Milvago chimachima LC NC NC x

GALBuLIFoRMes

Bucconidae

Bucco capensis LC NC NC x x

Bucco tamatia LC NC NC x

Chelidoptera tenebrosa LC NC NC x x x

Malacoptila rufa LC NC NC

Monasa morphoeus LC NC NC x x x x x

Monasa nigrifrons LC NC NC x x x

Nonnula ruficapilla LC NC NC x x

Notharchus hyperrhynchus LC NC NC

Notharchus tectus LC NC NC x

Nystalus striolatus LC NC NC

Galbulidae

Brachygalba lugubris LC NC NC x

Galbula cyanicollis LC NC NC x x x x x

Galbula dea LC NC NC

Galbula ruficauda LC NC NC x x x

Jacamerops aureus LC NC NC x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

GALLIFoRMes

Cracidae

Aburria cujubi LC NC NC x

Crax fasciolata VU CR EN x x x

Ortalis motmot LC NC NC x x x x

Pauxi tuberosa LC NC NC x x

Penelope pileata VU VU NC x x

Penelope superciliaris LC NC NC x x x x

odontophoridae

Odontophorus gujanensis NT NC NC x x x x

GRuIFoRMes

Aramidae

Aramus guarauna LC NC NC

Heliornithidae

Heliornis fulica LC NC NC x x

Psophiidae

Psophia dextralis EN VU NC x

Rallidae

Aramides cajaneus LC NC NC x x x x x

Gallinula galeata LC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Laterallus exilis LC NC NC x

Laterallus melanophaius LC NC NC

Laterallus viridis LC NC NC x x x x x

Neocrex erythrops LC NC NC x

Porphyrio martinicus LC NC NC

Porzana albicollis LC NC NC x x

NYCTIBIIFoRMes

Nyctibiidae

Nyctibius griseus LC NC NC x x x x

oPIsTHoCoMIFoRMes

opisthocomidae

Opisthocomus hoazin LC NC NC

PAsseRIFoRMes

Cardinalidae

Caryothraustes canadensis LC NC NC x

Cyanoloxia rothschildii LC NC NC x x

Granatellus pelzelni LC NC NC

Habia rubica LC NC NC x

Conopophagidae

Conopophaga aurita LC NC NC x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Conopophaga melanogaster LC NC NC

Corvidae

Cyanocorax cyanopogon LC NC NC x x x x x x x x

Cotingidae

Cotinga cayana LC NC NC x x

Lipaugus vociferans LC NC NC x x x x x x

Procnias albus LC VU NC x x x x

Querula purpurata LC NC NC x x x x x

Xipholena lamellipennis NT NC NC x x x

Dendrocolaptidae

Campylorhamphus procurvoides LC NC NC x

Certhiasomus stictolaemus LC NC NC x x

Deconychura longicauda NT NC VU x x

Dendrexetastes rufigula LC EN EN

Dendrocincla fuliginosa LC NC NC x x x x

Dendrocincla merula LC VU EN x

Dendrocolaptes certhia LC NC NC x

Dendrocolaptes picumnus LC VU NC

Dendroplex picus LC NC NC x x x x x x x x

Glyphorynchus spirurus LC NC NC x x x x x x



366

p
r

o
jeto cen

á
r

io
s: co

n
ser

va
çã

o d
e ca

m
p

o
s fer

r
u

g
in

o
so

s d
ia

n
te d

a m
in

er
a

çã
o em

 ca
r

a
já

s 

Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Hylexetastes brigidai VU VU NC x x

Lepidocolaptes albolineatus LC NC NC

Nasica longirostris LC NC NC x

Sittasomus griseicapillus LC NC NC x

Xiphocolaptes carajaensis LC VU NC x x x

Xiphorhynchus guttatus LC NC NC x x x x x x x

Xiphorhynchus obsoletus LC NC NC x x

Xiphorhynchus spixii LC NC NC x x x x x

Donacobiidae

Donacobius atricapilla LC NC NC x x x x

Formicariidae

Formicarius analis LC NC NC x x x x x

Formicarius colma LC NC NC x x

Fringillidae

Euphonia chlorotica LC NC NC x x x x x x x x

Euphonia chrysopasta LC NC NC

Euphonia minuta LC NC NC

Euphonia rufiventris LC NC NC x

Euphonia violacea LC NC NC x x x x

Euphonia xanthogaster LC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Furnariidae

Anabacerthia ruficaudata LC NC NC

Automolus ochrolaemus LC NC NC x x x

Automolus paraensis LC NC NC x x x x x

Automolus rufipileatus LC NC NC x x x

Certhiaxis cinnamomeus LC NC NC x

Philydor erythrocercum LC NC NC x x x x

Philydor pyrrhodes LC NC NC x x

Synallaxis albescens LC NC NC x x x x x x x

Synallaxis cherriei NT NC NC x x

Synallaxis frontalis LC NC NC x x x x x x x x

Synallaxis gujanensis LC NC NC

Synallaxis rutilans LC NC EN x x x

Synallaxis scutata LC NC NC x x x x x x

Syndactyla ucayalae NT NC NC

Grallariidae

Grallaria varia LC VU NC x x x x x

Hylopezus berlepschi LC NC NC x x x

Hylopezus macularius LC NC NC x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Hirundinidae

Atticora fasciata LC NC NC x

Hirundo rustica LC NC NC x

Progne chalybea LC NC NC x x x x

Progne subis LC NC NC x x

Progne tapera LC NC NC x x

Pygochelidon melanoleuca LC NC NC x

Stelgidopteryx ruficollis LC NC NC x x x x x x

Tachycineta albiventer LC NC NC x

Icteridae

Cacicus cela LC NC NC x x x

Cacicus haemorrhous LC NC NC

Icterus cayanensis LC NC NC x x x x x

Molothrus bonariensis LC NC NC x x

Molothrus oryzivorus LC NC NC x x

Psarocolius bifasciatus LC NC NC x x

Psarocolius decumanus LC NC NC x x

Psarocolius viridis LC NC NC x x x x

Sturnella militaris LC NC NC x x x x
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Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Mimidae

Mimus saturninus LC NC NC x

Mitrospingidae

Lamprospiza melanoleuca LC NC NC x x

onychorhynchidae

Myiobius barbatus LC NC NC x x x x

Onychorhynchus coronatus LC NC NC x x x x

Terenotriccus erythrurus LC NC NC x x

oxyruncidae

Oxyruncus cristatus LC NC NC

Parulidae

Basileuterus culicivorus LC NC NC x x x x x x x

Myiothlypis flaveola LC NC NC x x x x x x x x

Myiothlypis mesoleuca LC NC NC x x

Passerellidae

Ammodramus humeralis LC NC NC x x x x x x

Arremon taciturnus LC NC NC x x x x x x x x

Zonotrichia capensis LC NC NC x x x x x x x x

Passeridae

Passer domesticus LC NC NC
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Pipridae

Ceratopipra rubrocapilla LC NC NC x x x x x x x

Chiroxiphia pareola LC NC NC x x x x x x

Dixiphia pipra LC NC NC

Lepidothrix iris VU EN NC x x

Machaeropterus pyrocephalus LC NC NC x x

Manacus manacus LC NC NC x x x

Neopelma pallescens LC NC NC x x x x x

Pipra fasciicauda LC NC NC x x x

Tyranneutes stolzmanni LC NC NC x x

Pipritidae

Piprites chloris LC VU VU x x x x

Platyrinchidae

Platyrinchus coronatus LC NC NC

Platyrinchus platyrhynchos LC NC NC

Platyrinchus saturatus LC NC NC

Polioptilidae

Polioptila plumbea LC NC NC

Ramphocaenus melanurus LC NC NC x x x x x

Rhynchocyclidae

Corythopis torquatus LC NC NC x x
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Hemitriccus griseipectus LC NC NC x

Hemitriccus margaritaceiventer LC NC NC x x x x x x x x

Hemitriccus minimus LC NC NC x x x

Hemitriccus minor LC NC NC x x x x x

Leptopogon amaurocephalus LC NC NC x x

Lophotriccus galeatus LC NC NC x x x

Mionectes macconnelli LC NC NC x x

Mionectes oleagineus LC NC NC x x

Myiornis ecaudatus LC NC NC x

Poecilotriccus capitalis LC NC NC x

Poecilotriccus sylvia LC NC NC x

Rhynchocyclus olivaceus LC NC NC x

Taeniotriccus andrei LC NC NC

Todirostrum chrysocrotaphum LC NC NC

Todirostrum cinereum LC NC NC x x x x x x

Todirostrum maculatum LC NC NC x

Tolmomyias assimilis LC NC EN x

Tolmomyias flaviventris LC NC NC x x x x x x x x

Tolmomyias poliocephalus LC NC NC x

Tolmomyias sulphurescens LC NC NC x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

scleruridae

Sclerurus caudacutus LC NC NC x

Sclerurus macconnelli LC NC NC x

Sclerurus rufigularis LC NC NC x

Thamnophilidae

Cercomacra cinerascens LC NC NC x x x x x

Cercomacra manu LC NC NC

Cercomacra nigrescens LC NC NC x x x

Cymbilaimus lineatus LC NC NC x x x

Dichrozona cincta LC NC NC

Epinecrophylla leucophthalma LC NC NC x x x x

Epinecrophylla ornata LC NC NC x x x x

Formicivora grisea LC NC NC x x x x x x x x

Herpsilochmus rufimarginatus LC NC NC x x x x x x x

Hylophylax naevius LC NC NC x x x

Hypocnemis cantator NT NC NC x

Hypocnemis striata LC NC NC x x x x x

Hypocnemoides maculicauda LC NC NC

Isleria hauxwelli LC NC NC x x x

Microrhopias quixensis LC NC NC
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Myrmelastes rufifacies LC NC NC

Myrmoborus leucophrys LC NC NC x

Myrmoborus myotherinus LC NC NC x x x x x x

Myrmornis torquata NT NC NC x

Myrmotherula axillaris LC NC NC x x x

Myrmotherula brachyura LC NC NC x x x

Myrmotherula longipennis LC NC NC x x x x x

Myrmotherula menetriesii LC NC NC x x x x

Myrmotherula multostriata LC NC NC

Myrmotherula sclateri LC NC NC

Phlegopsis nigromaculata LC VU EN x x x

Pygiptila stellaris LC NC NC

Pyriglena leuconota LC NC NC x x x x x

Sakesphorus luctuosus LC NC VU

Sclateria naevia LC NC NC

Taraba major LC NC NC x x x x x

Thamnomanes caesius LC NC NC x x x x

Thamnophilus aethiops LC NC EN x x

Thamnophilus amazonicus LC NC NC x

Thamnophilus doliatus LC NC NC x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Thamnophilus palliatus LC NC NC x x

Thamnophilus schistaceus LC NC NC x x x x

Thamnophilus stictocephalus LC NC NC x x x x x x x x

Thamnophilus torquatus LC NC NC x x x

Willisornis poecilinotus LC NC NC x x x x x

Thraupidae

Chlorophanes spiza LC NC NC x

Cissopis leverianus LC NC NC x x x

Coereba flaveola LC NC NC x x x x x x x

Cyanerpes caeruleus LC NC NC x

Cyanerpes cyaneus LC NC NC x x x x x

Dacnis cayana LC NC NC x x x x x x x

Dacnis lineata LC NC NC

Emberizoides herbicola LC NC NC

Hemithraupis guira LC NC NC x x x x x x

Lanio cristatus LC NC NC x x x x

Lanio cucullatus LC NC NC x

Lanio luctuosus LC NC NC x x

Lanio surinamus LC NC NC x x

Lanio versicolor LC NC NC
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Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Paroaria gularis LC NC NC x

Ramphocelus carbo LC NC NC x x x x x x

Saltator coerulescens LC NC NC x x

Saltator grossus LC NC NC x x x x

Saltator maximus LC NC NC x x x x x x x x

Schistochlamys melanopis LC NC NC x x x x x x x x

Sicalis flaveola LC NC NC x

Sporophila americana LC NC NC x x x

Sporophila angolensis LC NC NC x x x x x x x

Sporophila caerulescens LC NC NC x x x

Sporophila castaneiventris LC NC NC x

Sporophila lineola LC NC NC

Sporophila nigricollis LC NC NC x x x x x x x x

Sporophila schistacea LC NC NC x

Tachyphonus rufus LC NC NC x x x x x x x x

Tangara chilensis LC NC NC x

Tangara episcopus LC NC NC x x x x x x x

Tangara gyrola LC NC NC x x

Tangara mexicana LC NC NC x x

Tangara nigrocincta LC NC NC
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Tangara palmarum LC NC NC x x x x x x

Tangara punctata LC NC NC x x x x x

Tangara sayaca LC NC NC x x

Tersina viridis LC NC NC

Tiaris fuliginosus LC NC NC x

Volatinia jacarina LC NC NC x x x x x x x x

Tityridae

Iodopleura isabellae LC NC NC x

Laniocera hypopyrra LC NC NC x

Pachyramphus castaneus LC NC NC x x

Pachyramphus marginatus LC NC NC x

Pachyramphus minor LC NC NC

Pachyramphus polychopterus LC NC NC x x x x x x x x

Pachyramphus rufus LC NC NC x x

Pachyramphus validus LC NC NC x x

Schiffornis turdina LC NC NC x x x x

Tityra cayana LC NC NC

Tityra inquisitor LC NC NC x

Tityra semifasciata LC NC NC x x x

Troglodytidae

Campylorhynchus turdinus LC NC NC x x x x
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Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Cantorchilus leucotis LC NC NC x x x

Microcerculus marginatus LC NC NC x x x x x x

Pheugopedius coraya LC NC NC x x x x x

Troglodytes musculus LC NC NC x x x x x x x

Turdidae

Catharus fuscescens LC NC NC x x x x x x x x

Turdus albicollis LC NC NC x x x x x x

Turdus amaurochalinus LC NC NC x x x x

Turdus fumigatus LC NC NC x x

Turdus leucomelas LC NC NC x x x x x x x x

Turdus nudigenis LC NC NC x

Tyrannidae

Arundinicola leucocephala LC NC NC

Attila cinnamomeus LC NC NC

Attila spadiceus LC NC NC x x x

Camptostoma obsoletum LC NC NC x x x x x x x x

Casiornis fuscus LC NC NC x x

Casiornis rufus LC NC NC x

Cnemotriccus fuscatus LC NC NC x

Colonia colonus LC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Contopus cinereus LC NC NC

Contopus cooperi LC NC NC x

Contopus nigrescens LC NC NC

Elaenia chiriquensis LC NC NC x x x x x x

Elaenia cristata LC NC NC x x x x x x x x

Elaenia flavogaster LC NC NC x x x x x x x x

Elaenia parvirostris LC NC NC x x x x x

Empidonomus varius LC NC NC x x x x x x x

Euscarthmus meloryphus LC NC NC x x x x

Fluvicola albiventer LC NC NC

Griseotyrannus aurantioatro-
cristatus

LC NC NC x x x

Hirundinea ferruginea LC NC NC x x x

Inezia subflava LC NC NC x x

Lathrotriccus euleri LC NC NC x x x

Legatus leucophaius LC NC NC x x x x x x

Megarynchus pitangua LC NC NC x x x x x x

Myiarchus ferox LC NC NC x x x x x x x

Myiarchus swainsoni LC NC NC x x x

Myiarchus tuberculifer LC NC NC x x x

Myiarchus tyrannulus LC NC NC x x x
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sul Tarzan Bocaina

Myiodynastes maculatus LC NC NC x x x x x x

Myiopagis caniceps LC NC NC x x

Myiopagis gaimardii LC NC NC x x x x

Myiopagis viridicata LC NC NC x x x x

Myiophobus fasciatus LC NC NC x x x x x x x x

Myiornis ecaudatus LC NC NC x x x x

Myiozetetes cayanensis LC NC NC x x x x x x x x

Myiozetetes luteiventris LC NC NC

Myiozetetes similis LC NC NC x x x x x x

Ornithion inerme LC NC NC x x x

Phaeomyias murina LC NC NC x x x x x x x

Philohydor lictor LC NC NC x x x x x

Phyllomyias fasciatus LC NC NC x x x x x x x

Pitangus sulphuratus LC NC NC x x x x x x x x

Ramphotrigon ruficauda LC NC NC x

Rhytipterna immunda LC NC NC x

Rhytipterna simplex LC NC NC x x x

Sirystes sibilator LC NC NC

Sublegatus obscurior LC NC NC

Tyrannopsis sulphurea LC NC NC x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Tyrannulus elatus LC NC NC x

Tyrannus albogularis LC NC NC x x x x

Tyrannus melancholicus LC NC NC x x x x x x x x

Xolmis cinereus LC NC NC

Zimmerius gracilipes LC NC NC x x x

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis LC NC NC x x x x x x x x

Hylophilus hypoxanthus LC NC NC x

Hylophilus ochraceiceps LC VU NC

Hylophilus semicinereus LC NC NC x x

Vireo altiloquus LC NC NC x

Vireo olivaceus LC NC NC x x x x x x x x

Vireolanius leucotis LC NC NC x x x

Xenopidae

Xenops minutus LC NC NC x x x x x

Xenops tenuirostris LC NC NC

PeLeCANIFoRMes

Ardeidae

Ardea alba LC NC NC

Ardea cocoi LC NC NC
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Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Bubulcus ibis LC NC NC x

Butorides striata LC NC NC x x x x x x

Egretta thula LC NC NC x x

Nycticorax nycticorax LC NC NC

Pilherodius pileatus LC NC NC x x

Tigrisoma lineatum LC NC NC x

Threskiornithidae

Mesembrinibis cayennensis LC NC NC

PICIFoRMes

Picidae

Campephilus melanoleucos LC NC NC

Campephilus rubricollis LC NC NC x x x

Celeus elegans LC NC NC

Celeus flavescens LC NC NC

Celeus flavus LC NC NC x x

Celeus torquatus LC EN EN x

Celeus undatus LC NC NC x

Colaptes melanochloros LC NC NC x x x

Dryocopus lineatus LC NC NC x x x x x

Melanerpes candidus LC NC NC



382

p
r

o
jeto cen

á
r

io
s: co

n
ser

va
çã

o d
e ca

m
p

o
s fer

r
u

g
in

o
so

s d
ia

n
te d

a m
in

er
a

çã
o em

 ca
r

a
já

s 
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Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Melanerpes cruentatus LC NC NC x x x x x

Piculus chrysochloros LC NC VU x

Piculus flavigula LC NC NC x x

Piculus leucolaemus LC NC NC x

Picumnus albosquamatus LC NC NC x

Picumnus aurifrons LC NC NC x x x

Veniliornis affinis LC NC NC x x x x x

Veniliornis passerinus LC NC NC x x x

Ramphastidae

Pteroglossus aracari LC NC NC x x

Pteroglossus bitorquatus EN VU VU x x

Pteroglossus inscriptus LC NC NC x

Ramphastos tucanus LC NC NC x x x x x x x

Ramphastos vitellinus LC NC NC x x x x x

Selenidera gouldii LC NC NC x x x x

PoDICIPeDIFoRMes

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus LC NC NC x x x x x

PsITTACIFoRMes

Psittacidae

Amazona amazonica LC NC NC x x
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Amazona farinosa LC NC NC x x

Amazona ochrocephala LC NC VU x x x x

Anodorhynchus hyacinthinus VU NC VU x x

Ara ararauna LC NC NC x x

Ara chloropterus LC NC NC x x x x x x

Ara macao LC NC NC x x x x x

Ara severus LC NC NC x x x

Aratinga jandaya LC NC NC x x x x x x

Brotogeris chrysoptera LC NC NC x x x x x x

Deroptyus accipitrinus LC NC NC x x

Diopsittaca nobilis LC NC NC

Orthopsittaca manilatus LC NC NC x

Pionites leucogaster EN NC NC x x

Pionus menstruus LC NC NC x x x x x x x

Psittacara leucophthalmus LC NC NC x x x x x x x

Pyrilia vulturina VU VU NC

Pyrrhura amazonum LC NC NC x x x x x

Pyrrhura lepida VU VU EN x x x

Touit huetii VU NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

sTRIGIFoRMes

strigidae

Asio clamator LC NC NC

Glaucidium hardyi LC NC NC x x x

Lophostrix cristata LC NC NC x

Megascops choliba LC NC NC x x x x x

Pulsatrix perspicillata LC NC NC

Tytonidae

Tyto furcata LC NC NC x

suLIFoRMes

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus LC NC NC x

TINAMIFoRMes

Tinamidae

Crypturellus cinereus LC NC NC x x x x

Crypturellus parvirostris LC NC NC x x x x x x x

Crypturellus soui LC NC NC x x x x x x

Crypturellus strigilosus LC NC NC x x x x

Crypturellus tataupa LC NC NC x x x x x x

Crypturellus undulatus LC NC NC x x x
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Crypturellus variegatus LC NC NC x x

Tinamus guttatus NT NC NC

Tinamus major NT NC NC x x

Tinamus tao VU VU NC x x x

TRoGoNIFoRMes

Trogonidae

Trogon melanurus LC NC NC x x

Trogon ramonianus LC NC NC x

Trogon rufus LC NC NC x x x

Trogon viridis LC NC NC x x x x x x x

MAMMALIA

CARNIVoRA

Canidae

Cerdocyon thous LC NC NC x x x x x x

Speothos venaticus NT VU NC x

Felidae

Leopardus pardalis LC NC NC x x x x

Leopardus wiedii NT VU NC x x

Panthera onca NT VU VU x x

Puma concolor LC VU VU x x x
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Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Puma yagouaroundi LC VU NC

Mustelidae

Eira barbara LC NC NC

Galictis vittata LC NC NC x

Procyonidae

Nasua nasua LC NC NC x x x

Procyon cancrivorus LC NC NC x x x

CeTARTIoDACTYLA

Cervidae

Mazama americana DD NC NC x x x x x

Mazama nemorivaga LC NC NC x

Tayassuidae

Pecari tajacu LC NC NC x x x x x x

Tayassu pecari VU VU NC x

CINGuLATA

Dasypodidae

Cabassous unicinctus LC NC NC

Dasypus novemcinctus LC NC NC x x

Priodontes maximus VU VU VU x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

CHIRoPTeRA

emballonuridae

Centronycteris maximiliani LC NC NC

Diclidurus albus LC NC NC x

Peropteryx kappleri LC NC NC x x x x x x

Peropteryx macrotis LC NC NC x x x

Saccopteryx leptura LC NC NC x x x

Furipteridae

Furipterus horrens LC VU NC x x x x x

Molossidae

Neoplatymops mattogrossensis LC NC NC x

Mormoopidae

Pteronotus gymnonotus LC NC NC x x x x x

Pteronotus parnellii LC NC NC x x x x x x x x

Pteronotus personatus LC NC NC x x x x x x x

Natalidae

Natalus macrourus NT VU NC x x

Phyllostomidae

Ametrida centurio LC NC NC x x x x x x

Anoura caudifer LC NC NC x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Anoura geoffroyi LC NC NC x x x x x x x x

Artibeus aff. glaucus LC NC NC x

Artibeus concolor LC NC NC x x x x x x x x

Artibeus lituratus LC NC NC x x x x x x x x x

Artibeus obscurus LC NC NC x x x x x x x x

Artibeus planirostris LC NC NC x x x x x x

Carollia benkeithi LC NC NC

Carollia brevicauda LC NC NC x x x x x x x

Carollia perspicillata LC NC NC x x x x x x x x x

Chiroderma villosum LC NC NC x x x x x x

Choeroniscus aff. godmani LC NC NC

Choeroniscus minor LC NC NC

Chrotopterus auritus LC NC NC x

Dermanura cinerea LC NC NC

Dermanura gnoma LC NC NC x

Dermanura sp. NC NC NC x x

Desmodus rotundus LC NC NC x x x x x

Diphylla ecaudata LC NC NC x x x x x x

Glossophaga soricina LC NC NC x x x x x x x x

Glyphonycteris sylvestris LC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Lampronycteris brachyotis LC NC NC x

Lichonycteris degener NC NC NC x

Lionycteris spurrelli LC NC NC x x x

Lonchophylla aff. mordax LC DD NC x

Lonchophylla thomasi LC NC NC x x x x x x

Lonchorhina aurita LC VU NC x x x x x x x

Lophostoma brasiliense LC NC NC x x

Lophostoma silvicolum LC NC NC x x x x x

Mesophylla macconnelli LC NC NC x x x x

Micronycteris aff. microtis LC NC NC x

Micronycteris hirsuta LC NC NC

Micronycteris homezi NC DD NC x x

Micronycteris megalotis LC NC NC x x

Micronycteris microtis LC NC NC x x x

Micronycteris schmidtorum LC NC NC x

Mimon crenulatum LC NC NC x x x

Phylloderma stenops LC NC NC x

Phyllostomus discolor LC NC NC

Phyllostomus elongatus LC NC NC x x x x x

Phyllostomus hastatus LC NC NC x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Phyllostomus latifolius LC DD NC x

Platyrrhinus brachycephalus LC NC NC x x

Platyrrhinus incarum LC NC NC x x x x x

Rhinophylla fischerae LC NC NC

Rhinophylla pumilio LC NC NC x

Sturnira lilium LC NC NC x x x x x x x

Sturnira tildae LC NC NC x x x

Tonatia saurophila LC NC NC x

Trachops cirrhosus LC NC NC x x x x x x x x x

Trinycteris nicefori LC NC NC x

Uroderma bilobatum LC NC NC x x x x x x x x

Uroderma magnirostrum LC NC NC x x x x x x x

Vampyriscus bidens LC DD NC x x

Vampyriscus brocki LC DD NC x x x

Vampyriscus sp. LC NC NC x

Vampyrodes caraccioli LC NC NC x x x

Vampyrum spectrum NT DD NC x x x

Thyropteridae

Thyroptera discifera LC NC NC x

Thyroptera tricolor LC NC NC
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Vespertilionidae

Eptesicus brasiliensis LC NC NC x x

Eptesicus chiriquinus LC NC NC

Lasiurus blossevillii LC NC NC x x

Lasiurus ega LC NC NC x

Myotis nigricans LC NC NC

Myotis riparius LC NC NC x

DIDeLPHIMoRPHIA

Didelphidae

Caluromys philander LC NC NC

Chironectes minimus LC NC NC

Didelphis marsupialis LC NC NC x

Glironia venusta LC NC NC

Marmosa murina LC NC NC x x x x x x x

Marmosops pinheiroi LC NC NC x x x x

Metachirus nudicaudatus LC NC NC x x x x x

Micoureus demerarae LC NC NC x x x x x

Monodelphis aff. kunsi LC DD NC x

Monodelphis aff. sp. NC NC NC x x

Monodelphis glirina LC NC NC x x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Monodelphis gr. brevicaudata LC NC NC x

Philander opossum LC NC NC x

LAGoMoRPHA

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis LC NC NC x x x x x x x

PeRIssoDACTYLA

Tapiridae

Tapirus terrestris VU VU NC x x x x x x

PILosA

Bradypodidae

Bradypus variegatus LC NC NC

Cyclopedidae

Cyclopes didactylus LC NC NC

Megalonychidae

Choloepus didactylus LC NC NC

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla VU VU VU x

Tamandua tetradactyla LC NC NC x x x

PRIMATes

Atelidae

Alouatta belzebul VU VU NC x x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Callitrichidae

Saguinus niger VU VU NC x x x x

Cebidae

Cebus apella LC NC NC x x x x

Saimiri sciureus LC NC NC x x

Pitheciidae

Callicebus moloch LC NC NC x x x x x

Chiropotes utahickae EN VU VU x x x

RoDeNTIA

Caviidae

Hydrochoerus hydrochaeris LC NC NC x

Cricetidae

Akodon aff. cursor LC NC NC

Euryoryzomys emmonsae DD NC NC x

Holochilus sciureus LC NC NC x x

Hylaeamys megacephalus LC NC NC x x x

Neacomys aff. paracou LC NC NC x x

Necromys lasiurus LC NC NC x x x x x x x

Nectomys rattus LC NC NC x

Neusticomys sp. LC NC NC
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Oecomys bicolor LC NC NC x x

Oecomys catherinae LC NC NC x

Oecomys cf. concolor LC NC NC x

Oecomys cf. paricola DD NC NC x

Oligoryzomys microtis LC NC NC x x x

Oxymycterus amazonicus LC NC NC x x x x

Rhipidomys emiliae LC NC NC x x x

Cuniculidae

Cuniculus paca LC NC NC x x x x

Dasyproctidae

Dasyprocta croconota LC NC NC

Dasyprocta leporina LC NC NC x x x x x x

echimyidae

Dactylomys dactylinus LC NC NC

Echimys chrysurus LC NC NC

Makalata didelphoides LC NC NC x x x x

Mesomys stimulax LC NC NC

Proechimys roberti LC NC NC x x x x x

erethizontidae

Coendou prehensilis LC NC NC
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Muridae

Rattus rattus LC NC NC x

sciuridae

Guerlinguetus gilvigularis DD NC NC x x x

AMPHIBIA

ANuRA

Allophrynidae

Allophryne ruthveni LC NC NC

Aromobatidae

Allobates femoralis LC NC NC

Allobates gr. marchesianus LC NC NC x x x x x x x

Colostethus sp. LC NC NC

Bufonidae

Atelopus hoogmoedi LC NC NC

Dendrophryniscus minutus LC NC NC

Rhaebo guttatus LC NC NC x

Rhinella castaneotica LC NC NC

Rhinella gr. margaritifera LC NC NC x x

Rhinella marina LC NC NC x x x x x x x

Rhinella mirandaribeiroi LC NC NC x x x x x x x



396

p
r

o
jeto cen

á
r

io
s: co

n
ser

va
çã

o d
e ca

m
p

o
s fer

r
u

g
in

o
so

s d
ia

n
te d

a m
in

er
a

çã
o em

 ca
r

a
já

s 

Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Centrolenidae

Cochranella sp. LC NC NC

Ceratophryidae

Ceratophrys cornuta LC NC NC

Craugastoridae

Pristimantis aff. fenestratus LC NC NC x x x

Pristimantis aff. zeuctotylus LC NC NC x

Pristimantis fenestratus LC NC NC x

Dendrobatidae

Adelphobates galactonotus LC NC NC x

Ameerega cf. flavopicta LC NC NC x x x x x x

Ameerega hahneli LC NC NC

Ameerega picta LC NC NC

Hylidae

Dendropsophus aff. minutus LC NC NC x x x x x x x

Dendropsophus cf. braneri LC NC NC

Dendropsophus gr. microcephalus LC NC NC x x x x x x x

Dendropsophus leucophyllatus LC NC NC x x x

Dendropsophus melanargyreus LC NC NC x x x x x

Dendropsophus minutus LC NC NC x



á
r

ea
s p

r
io

r
itá

r
ia

s pa
r

a fa
u

n
a d

a flo
n

a ca
r

a
já

s

397

Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Hypsiboas boans LC NC NC x x

Hypsiboas cinerascens LC NC NC x

Hypsiboas fasciatus LC NC NC

Hypsiboas geographicus LC NC NC x x

Hypsiboas multifasciatus LC NC NC x x x x x

Osteocephalus leprieurii LC NC NC x

Osteocephalus oophagus LC NC NC x

Osteocephalus taurinus LC NC NC x x x x x

Phyllomedusa bicolor LC NC NC

Phyllomedusa hypochondrialis LC NC NC x x x x x x x x x

Phyllomedusa vaillantii LC NC NC x x

Scinax boesemani LC NC NC x x

Scinax cf. garbei LC NC NC

Scinax fuscomarginatus LC NC NC x x x x x x

Scinax gr. ruber LC NC NC x x x x x x x x

Scinax nebulosus LC NC NC x

Scinax x-signatus LC NC NC

Sphaenorhynchus lacteus LC NC NC

Trachycephalus resinifictrix LC NC NC

Trachycephalus typhonius LC NC NC x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Leptodactylidae

Engystomops petersi LC NC NC

Leptodactylus andreae LC NC NC x x x x x x x

Leptodactylus fuscus LC NC NC x x x x x x x x

Leptodactylus gr. pentadactylus LC NC NC x

Leptodactylus hylaedactylus LC NC NC x x x

Leptodactylus knudseni LC NC NC x

Leptodactylus lineatus LC NC NC

Leptodactylus macrosternum LC NC NC x x

Leptodactylus mystaceus LC NC NC x x x x x

Leptodactylus paraensis LC NC NC x x x x x

Leptodactylus pentadactylus LC NC NC x x

Leptodactylus petersii LC NC NC x x x

Leptodactylus podicipinus LC NC NC

Leptodactylus rhodomystax LC NC NC x x x

Leptodactylus stenodema LC NC NC

Leptodactylus syphax LC NC NC x

Physalaemus cf. centralis LC NC NC x x x

Physalaemus ephippifer LC NC NC x x x x x x

Pseudopaludicola canga DD NC EN x x x x x x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Microhylidae

Chiasmocleis avilapiresae LC NC NC x x

Ctenophryne geayi LC NC NC

Elachistocleis carvalhoi LC NC NC x x x x x x x

odontophrynidae

Proceratophrys concavitympa-
num

LC NC NC x x x

Pipidae

Pipa arrabali LC NC NC x

Pipa pipa LC NC NC

siphonopidae

Siphonops annulatus LC NC NC

GYMNoPHIoNA

Caeciliidae

Caecilia tentaculata LC NC NC

siphonopidae

Microcaecilia aff. taylori LC NC NC

Typhlonectidae

Potomotyphlus kaupii LC NC NC
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

RePTILIA

CRoCoDYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus NC NC NC x x x x

Paleosuchus cf. NC NC NC x

Paleosuchus trigonatus NC NC NC

LACeRTILIA

Gymnophthalmidae

Cercosaura argulus NC NC NC

Cercosaura ocellata NC NC NC x x

Colobosaura modesta NC NC VU x

sQuAMATA

Amphisbaenidae

Amphisbaena alba NC NC NC

Amphisbaena amazonica NC NC NC x

Amphisbaena brasiliana NC NC NC

Amphisbaena mitchelli NC NC NC x

Aniliidae

Anilius scytale NC NC NC x
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Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Boidae

Boa constrictor NC NC NC x

Corallus batesii NC NC NC x

Corallus hortulanus NC NC NC x

Epicrates cenchria NC NC NC

Colubridae

Chironius carinatus NC NC NC

Chironius exoletus NC NC NC x

Chironius flavolineatus NC NC VU x x

Chironius fuscus NC NC NC

Chironius multiventris NC NC NC x

Chironius scurrulus NC NC NC x

Dendrophidion dendrophis NC NC NC x

Drymarchon corais NC NC NC x

Drymoluber dichrous NC NC NC x

Helicops angulatus NC NC NC x x

Leptophis ahaetulla NC NC NC

Liophis almadensis NC NC NC x x

Liophis anomalus NC NC NC

Liophis carajasensis NC NC NC x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Liophis miliaris NC NC NC

Liophis reginae NC NC NC

Liophis typhlus NC NC NC

Mastigodryas boddaerti NC NC NC x x x x

Oxybelis aeneus NC NC NC x x x

Oxybelis fulgidus NC NC NC x

Philodryas argentea NC NC NC

Philodryas viridissima NC NC NC x

Phimophis guerini NC NC NC x

Pseudoboa coronata NC NC NC

Pseudoboa nigra NC NC VU x x

Pseustes poecilonotus NC NC NC

Pseustes sexcarinatus NC NC NC

Pseustes sulphureus NC NC NC x x

Rhinobothryum lentiginosum NC NC NC x

Sibon nebulata NC NC NC

Siphlophis cervinus NC NC NC x

Siphlophis compressus NC NC NC

Spilotes pullatus NC NC NC x x x

Taeniophallus occipitalis NC NC NC
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Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Tantilla melanocephala NC NC NC

Dipsadidae

Apostolepis nigroterminata NC NC NC

Apostolepis pymi NC NC NC

Atractus albuquerquei NC NC NC

Atractus latifrons NC NC NC

Clelia clelia NC NC NC x

Dipsas catesbyi LC NC NC x x x x

Dipsas indica NC NC NC x x

Dipsas pavonina NC NC NC

Erythrolamprus aesculapii NC NC NC x

Imantodes cenchoa NC NC NC x x

Leptodeira annulata NC NC NC x x x x

Oxyrhopus melanogenys LC NC NC x

Oxyrhopus petola NC NC NC

Oxyrhopus trigeminus NC NC NC x x

Thamnodynastes aff. LC NC NC x

Xenodon rabdocephalus NC NC NC x

Xenodon severus NC NC NC x

Xenopholis scalaris NC NC NC
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Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Xenopholis undulatus NC NC NC x

elapidae

Micrurus hemprichii NC NC NC

Micrurus lemniscatus NC NC NC x

Micrurus paraensis NC NC NC

Micrurus spixii NC NC NC x x

Gekkonidae

Hemidactylus mabouia NC NC NC x x

Thecadactylus rapicauda NC NC NC x x

Gymnophthalmidae

Arthrosaura kockii NC NC NC

Arthrosaura reticulata NC NC NC

Bachia flavescens NC NC NC

Neusticurus bicarinatus NC NC NC x

Potamites ecpleopus NC NC NC x x

Rhachysaurus brachylepis NC NC NC

Tretioscincus agilis NC NC NC x

Hoplocercidae

Hoplocercus spinosus NC NC NC

Iguanidae

Iguana iguana NC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Leiosauridae

Enyalius lechii NC NC NC x

Leptotyphlopidae

Siagonodon septemstriatus NC NC NC

Polychrotidae

Anolis fuscoauratus NC NC NC x

Anolis nitens NC NC NC x x x x x

Anolis ortonii NC NC NC x x

Anolis punctatus NC NC NC x x x

Polychrus acutirostris NC NC NC x x

Polychrus marmoratus NC NC NC x

scincidae

Mabuya bistriata NC NC NC

Mabuya frenata NC NC NC

Mabuya nigropunctata NC NC NC x x

sphaerodactylidae

Coleodactylus amazonicus NC NC NC x x x x x

Gonatodes eladioi NC NC NC

Gonatodes humeralis NC NC NC x x x

Teiidae

Ameiva ameiva NC NC NC x x x x x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Cnemidophorus cryptus NC NC NC

Cnemidophorus lemniscatus NC NC NC

Kentropyx calcarata NC NC NC x

Tupinambis merianae NC NC VU x x x x x

Tropiduridae

Plica plica NC NC NC x x

Plica umbra NC NC NC x x

Tropidurus oreadicus NC NC NC x x x x x x x x x

Uranoscodon superciliosus NC NC NC

Typhlopidae

Typhlops brongersmianus NC NC NC

Typhlops reticulatus LC NC NC x

Viperidae

Bothriopsis bilineata NC NC NC

Bothriopsis taeniata NC NC NC x x

Bothrops atrox NC NC NC

Bothrops brazili NC NC NC

Lachesis muta NC NC NC x

TesTuDINes

Chelidae

Mesoclemmys gibba NC NC NC x
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Táxon(1)

Grau de Ameaça Corpos

Internacional(2) Nacional(3) estadual(4) N1 N2 N3 N4 N5 N8 serra 
sul Tarzan Bocaina

Phrynops geoffroanus NC NC NC

Geoemydidae

Rhinoclemmys punctularia NC NC NC x x

Kinosternidae

Kinosternum scorpioides NC NC NC x x x

Pelomedusidae

Podocnemis unifilis NC NC NC x

Testudinidae

Chelonoidis carbonaria NC NC NC x x

Chelonoidis denticulata VU NC NC x

Nota: Classe, Orde , Fa ília e o e cie íico das espécies registradas.
(1) Táxon: Classe, Ordem, Família e nome científico das espécies registradas. (conforme MARTINS et al., 2012).
(2) Grau de Ameaça Internacional: NC – Não consta; LC – Não ameaçada; NT – Quase ameaçada; EN – Em perigo; VU – Vulnerável. Fonte: IUCN, 2015.
(3) Grau de Ameaça Nacional: NC – Não consta; NT – Quase ameaçada; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; CR – Criticamente em perigo. Fonte: 
MMA, 2014.
(4) Grau de Ameaça estadual: NC – Não consta; NT – Quase ameaçada; EN – Em perigo; VU – Vulnerável. Fonte: SEMA, 2007.
Fonte: SEMA, 2007.
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projeto cenários: conservação de campos ferruginosos diante da mineração em carajás 

anexo B – aPortes Para os Modelos

Segue a descrição das espécies inicialmente selecionadas como atributos 
para os modelos a serem gerados pelo software Zonation: 

Xipholena lamellipennis (Anambé-de-rabo-branco)

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Cotingidae

Categoria de ameaça: Quase ameaçado (IUCN, 2015)

Endemismo: Endêmica da Amazônia

Número total de registros: 7

Registros em canga: 4 (N2 = 2, N8 = 1, Bocaina = 1)

Descrição da espécie: Considerada, por alguns autores, espécie endêmi-
ca da Amazônia (SIGRIST, 2009; IUCN, 2015), ocupando áreas próxi-
mas ao Rio Tapajós, estado do Pará e regiões que vão do leste ao norte do 
Maranhão (IUCN, 2015). Habita o dossel de florestas úmidas, possuin-
do dieta essencialmente frugívora (PARKER III et al., 1996; SIGRIST, 
2009). Trata-se de uma espécie altamente sensível aos distúrbios causa-
dos em seu habitat natural, sendo considerada uma espécie rara, dificil-
mente encontrada devido a sua baixa abundância relativa (PARKER III 
et al., 1996).

Justificativa para utilização: A espécie consta em grau “quase ameaçado” 
de extinção pelo critério internacional (IUCN, 2015), onde a perda de 
habitat vem a ser a principal causa de declínio populacional. Tendo em 
vista a existência de quatro registros em áreas de canga de um total de 
sete, considera-se a possibilidade deste ambiente ser importante para a 
ecologia da espécie.
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Patagioenas subvinacea (Pomba-botafogo)

Classe: Aves

Ordem: Columbiformes

Família: Columbidae

Categoria de ameaça: Vulnerável (IUCN, 2015)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 53

Registros em canga: 21 (N2 = 3, N4 = 3, N5 = 1, N8 = 1, Serra Sul = 8,  
Bocaina = 5)

Descrição da espécie: Possui ampla distribuição na região amazônica, 
vivendo em dosséis de matas de terra firme e de várzea, bem como em 
áreas abertas arborizadas e matas secas, se alimentado de grãos e frutos 
(PARKER III et al., 1996; SIGRIST, 2009). É uma espécie razoavelmente 
comum de ser encontrada, porém, possui alta sensibilidade a destruição 
de seu habitat natural (PARKER III et al., 1996), razão pela qual sua po-
pulação encontra-se em declínio, de acordo com IUCN (2015).

Justificativa para utilização: Espécie classificada em grau “vulnerável” 
de extinção pela IUCN (2015), apresentando tendência de declínio para 
as próximas gerações. Ao mesmo tempo, mostrou boa quantidade de re-
gistros em canga para prover o software de modelagem escolhido. 
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Synallaxis cherriei (Puruchém)

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Furnariidae

Categoria de ameaça: Quase ameaçado (IUCN, 2015)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 15

Registros em canga: 7 (Serra Sul = 5, Bocaina = 2)

Descrição da espécie: Habita o subosque de florestas secundárias e bam-
buzais (principalmente aqueles dominados por Guadua sp.) na Amazô-
nia centro-meridional, onde se alimenta de insetos e outros artrópodes 
(PARQUER III et al., 1996; SIGRIST, 2009). É uma espécie de distribui-
ção irregular, com uma população pouco numerosa (baixa abundância 
relativa), porém, que pode ser facilmente encontrada nas áreas em que 
habita. Possui média sensibilidade as mudanças ambientais (PARKER III 
et al., 1996). 

Justificativa para utilização: Espécie classificada em grau “quase ameaça-
do” de extinção pela IUCN (2015), apresentando tendência de declínio 
para as próximas gerações. Ao mesmo tempo, mostrou boa quantidade 
de registros em canga para prover o software de modelagem escolhido.
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Lepidothrix iris (Cabeça-de-prata)

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Pipridae

Categoria de ameaça: Vulnerável (IUCN, 2015); Em perigo (MMA, 2014)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 25

Registros em canga: 3 (N5 = 1, Serra Sul = 2)

Descrição da espécie: É uma espécie de tangará cujos hábitos e com-
portamentos não são muito conhecidos (SIGRIST, 2009). Habita o  
sub-dossel e o subosque de florestas úmidas de terra firme e capoeiras 
maduras, sendo razoavelmente comum nestes ambientes (PARQUER III 
et al., 1996; IUCN, 2015). Apresenta média sensibilidade à degradação 
de seu habitat, mostrando declínio populacional devido ao desmatamen-
to (IUCN, 2015).

Justificativa para utilização: Espécie classificada em grau “vulnerável” 
de extinção pela IUCN (2015) e “em perigo” pelo MMA (2014), mostran-
do ainda tendências de declínio populacional devido à destruição de seu 
habitat. Embora tenham sido encontrados poucos registros em áreas de 
canga (apenas três), dois destes registros feitos no corpo Serra Sul foram 
obtidos através do método de captura em rede de neblina ornitológica 
que confere maior grau de certeza do local de amostragem, evidenciando 
a possível utilização deste habitat pela espécie.
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Hylexetastes brigidai (Arapaçu-de-loro-cinza)

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Dendrocolaptidae

Categoria de ameaça: Vulnerável (MMA, 2014; IUCN, 2015)

Endemismo: Endêmica do interflúvio Xingu-Tocantins

Número total de registros: 16

Registros em canga: 2 (N4 = 1, N5 = 1)

Descrição da espécie: Espécie pouco conhecida e provavelmente rara 
(IUCN, 2015), cuja população encontra-se em declínio devido ao desma-
tamento crescente na Amazônia. Habita o interior e as bordas de florestas 
de terra firme da região Amazônica (IUCN, 2015), forrageando em tron-
cos verticais, alimentando-se de insetos e outros artrópodes que captura 
na reentrância de cascas ou por entre musgos e liquens aderidos a elas 
(SIGRIST, 2009). Podem, assim como outros arapaçus, explorar folhas 
secas e epífitas à procura de presas (SIGRIST, 2009).

Justificativa para utilização: Espécie inserida em categoria “vulnerável” 
de ameaça em nível nacional e internacional, além de ser endêmica do 
interflúvio Xingu-Tocantins. Embora haja poucos registros em áreas de 
canga, um dos registros foi feito pelo método de captura por redes de 
neblina ornitológicas conferindo maior grau de certeza do local de amos-
tragem e evidenciando uma possível utilização do ambiente pela espécie. 
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Synallaxis scutata (Estrelinha-preta)

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Furnariidae

Categoria de ameaça: Não ameaçada

Endemismo: Subespécie restrita à Carajás

Número total de registros: 48

Registros em canga: 45 (N1 = 3, N2 = 6, N4 = 7, N5 = 2, N8 = 3, Serra 
Sul = 24)

Descrição da espécie: É uma espécie insetívora que habita matas baixas 
cerradas, ocupando o estrato baixo da vegetação, podendo ser observado 
forrageando no solo ou no subosque (PARKER III et al., 1996; SIGRIST, 
2009). Embora seja considerada de média sensibilidade à degradação 
de habitat (PARKER III et al., 1996), a tendência da população parece 
ser estável, não se aproximando de limiares de vulnerabilidade (IUCN, 
2015). Discussões acerca da espécie levantam a possibilidade da ocorrên-
cia de uma subespécie restrita à Carajás, Synallaxis scutata teretiala, ressal-
tando a possibilidade de endemismo (OREN, 1985). Embora a existência 
da subespécie seja contestada (TEIXEIRA; LUIGI, 1993), faltam estudos 
aprofundados que avaliem o grau de diferenciação e isolamento destes 
táxons em relação aos demais. 

Justificativa para utilização: Dos 48 registros totais da espécie, 45 foram 
em áreas de canga, evidenciando a utilização e possível preferência do 
ambiente pela espécie. A possibilidade de existência de uma subespé-
cie restrita à Carajás enfatiza sua importância como espécie endêmica, 
tornando-a um importante alvo de conservação. 
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Procnias albus (Araponga-da-amazônia)

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Cotingidae

Categoria de ameaça: Vulnerável (MMA 2014)

Endemismo: Subespécie restrita à Carajás

Número total de registros: 50

Registros em canga: 11 (N2 = 2, N4 = 1, N5 = 2, Serra Sul = 6)

Descrição da espécie: É uma espécie incomum que apresenta média sen-
sibilidade à degradação de seu habitat (PARKER III et al., 1996). Habita 
as copas de florestas úmidas da Amazônia, alimentando-se principalmen-
te de frutos, ainda que possa incluir insetos e outros artrópodes em sua 
dieta (PARKER III et al., 1996; SIGRIST, 2009). Embora haja o reco-
nhecimento internacional de que a população da espécie pareça estar 
diminuindo, a tendência de declínio não justifica sua inserção em catego-
rias de ameaça (IUCN, 2015). Porém, a subespécie ocorrente na região 
da Serra dos Carajás, Procnias albus wallacei, foi inserida na categoria de 
ameaça “vulnerável” em nível nacional em 2014 (MMA, 2014).  

Justificativa para utilização: A existência de uma subespécie restrita a 
Serra dos Carajás enfatiza sua importância como espécie endêmica, ten-
do seu valor de conservação aumentado por estar inserida em categoria 
de ameaça de extinção. Embora pouco mais de 20% de todos os registros 
tenha sido obtido em áreas de canga (11 registros de um total de 50), a 
quantidade permite inferir que a espécie utilize este ambiente como área 
de descanso ou forrageio.  
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Zonotrichia capensis (Tico-tico)

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Passerellidae

Categoria de ameaça: Não ameaçada

Endemismo: Subespécie restrita à Carajás

Número total de registros: 701

Registros em canga: 645 (N1 = 34, N2 = 35, N4 = 86, N5 = 41, N8 = 
25, Serra Sul = 313, Tarzan = 41, Bocaina = 70)

Descrição da espécie: Comumente encontrada em áreas abertas como 
parques e jardins e também, bastante vista forrageando no solo e no su-
bosque no interior de matas (PARKER III et al., 1996; SIGRIST, 2009). 
Possui alimentação bastante variada, consumindo grãos, frutos, artrópo-
des e muitos outros itens alimentares (SIGRIST, 2009). Por ter ampla 
distribuição e populações com grande número de indivíduos, não se en-
quadra em limiares de vulnerabilidade (IUCN, 2015). No entanto, uma 
subespécie, Zonotrichia capensis novaesi, foi descrita como endêmica da 
Serra dos Carajás (OREN, 1985).

Justificativa para utilização: Mais de 90% de todos os registros da espécie 
foram obtidos em áreas de canga, muitos deles pelo método de captura 
por redes de neblina ornitológica. O grande número de registros deixa 
evidente a utilização do ambiente de canga pela espécie. Somado a este 
fator, existe a possibilidade de existência de uma subespécie, endêmica 
da Serra dos Carajás. Embora ainda sejam necessários mais estudos que 
avaliem o grau de diferenciação deste táxon, a simples possibilidade de 
sua existência já torna a espécie um importante alvo de conservação.
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Xiphocolaptes carajaensis (Arapaçu-do-Carajás)

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Dendrocolaptidae

Categoria de ameaça: Vulnerável (MMA, 2014)

Endemismo: Endêmica do interflúvio Xingu-Tocantins

Número total de registros: 14

Registros em canga: 4 (N2 = 1, N4 = 1, Serra Sul = 2)

Descrição da espécie: Espécie de arapaçu reconhecida recentemente, 
no ano de 2002 (SILVA et al., 2002, citado em ALEIXO et al., 2012). 
Como seu congênere mais próximo X. promeropirhynchus, habita o dossel 
e o sub-dossel de florestas predando grandes artrópodes e até pererecas 
arborícolas, podendo descer para os estratos inferiores para acompanhar 
correições (SIGRIST, 2009). A espécie não consta na lista internacional 
de espécies ameaçadas (IUCN, 2015), mas aparece como “vulnerável” 
nacionalmente (MMA, 2014).

Justificativa para utilização: Espécie com endemismo reconhecido para a 
região com o agravante de estar inserida em categoria nacional de amea-
ça de extinção. Embora tenham poucos registros em áreas de canga, dois 
registros foram feitos com redes de neblina ornitológicas, método que 
atesta com maior rigor a presença dos indivíduos no local de coleta, o que 
indica uma possível utilização do ambiente pela espécie. Tratando-se de 
uma espécie sensível a destruição de seu habitat, pode ser um importante 
indicador das condições ambientais em que vive.
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Natalus macrourus (Morcego)

Classe: Mammalia

Ordem: Chiroptera

Família: Natalidae

Categoria de ameaça: Quase ameaçada (IUCN, 2015); Vulnerável (MMA, 
2014)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 5

Registros em canga: 5 (N1 = 4, Serra Sul = 1)

Descrição da espécie: Espécie de morcego insetívora que tem o hábi-
to de caçar seu alimento durante o voo (TAVARES et al., 2012). Pode 
ser encontrada em diferentes biomas brasileiros como Amazônia, Mata 
Atlântica, Cerrado e Caatinga, habitando ambientes essencialmente ca-
vernícolas (TAVARES et al., 2012; GUIMARÃES, 2014; IUCN, 2015). 
Por possuir um habitat bastante restrito, a perturbação do ambiente pode 
incidir diretamente sobre a redução de suas populações. Por esse motivo, 
encontra-se inserida em critérios internacionais e nacionais de ameaça 
(MMA, 2014; IUCN, 2015).

Justificativa para utilização: Embora haja poucos registros, todos foram 
feitos em áreas de canga evidenciando a utilização pela espécie de caver-
nas situadas nesses ambientes. Além disso, está inserida em categorias de 
ameaças em nível nacional e internacional, principalmente pela depen-
dência que apresenta do ambiente cavernícola. Por esse motivo, pode ser 
um importante indicador da degradação deste ecossistema.
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Vampyrum spectrum (Morcego)

Classe: Mammalia

Ordem: Chiroptera

Família: Phyllostomidae

Categoria de ameaça: Quase ameaçada (IUCN, 2015)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 5

Registros em canga: 4 (N2 = 2, N3 = 1, N4 = 1)

Descrição da espécie: Considerado o maior morcego do Novo Mundo, é 
uma espécie carnívora de topo de cadeia, alimentando-se de aves, roedo-
res e pequenos morcegos, embora sua dieta também inclua frutas e artró-
podes (BONATO et al., 2004; IUCN, 2015). Possui habitat essencialmen-
te florestal e é localmente rara, porém, de ampla distribuição geográfica, 
sendo encontrada em diferentes biomas como Amazônia, Cerrado, Caa-
tinga e Pantanal (TAVARES et al., 2012; IUCN, 2015). Por ser um preda-
dor de topo que ocorre em pequenas e dispersas populações, isso acaba 
por aumentar sua vulnerabilidade a extinções locais, incluindo-a como 
espécie quase ameaçada (IUCN, 2015).  

Justificativa para utilização: Espécie rara incluída em categoria de amea-
ça de extinção. Embora seja essencialmente florestal, foi capturada em 
áreas de canga o que indica um possível uso do ambiente pela espécie.



áreas prioritárias para fauna da flona carajás

419

Furipterus horrens (Morcego)

Classe: Mammalia

Ordem: Chiroptera

Família: Furipteridae

Categoria de ameaça: Vulnerável (MMA, 2014)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 109

Registros em canga: 103 (N1 = 61, N4 = 6, N5 = 5, Serra Sul = 16, 
Bocaina = 15)

Descrição da espécie: Considerada de habitat essencialmente caverníco-
la (GUIMARÃES, 2014), esta espécie ocorre em diferentes biomas como 
Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica (TAVARES et al., 2012). 
Trata-se de um insetívoro que costuma capturar artrópodes durante o 
voo (TAVARES et al., 2012). Embora de hábitat bastante restrito, não 
está inserida em categorias internacionais de ameaça devido a sua ampla 
distribuição (IUCN, 2015).

Justificativa para utilização: A grande maioria dos registros foi obtida 
em áreas de canga por métodos de captura que atestam a ocorrência da 
espécie no ambiente em que foi amostrada, evidenciando uma possível 
utilização deste ecossistema pela mesma. Além disso, está inserida em 
categoria de ameaça em nível nacional. A dependência que apresenta do 
ambiente cavernícola também pode torná-la um importante indicador da 
degradação deste tipo de ecossistema.
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Lonchorhina aurita (Morcego)

Classe: Mammalia

Ordem: Chiroptera

Família: Phyllostomidae

Categoria de ameaça: Vulnerável (MMA, 2014)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 86

Registros em canga: 50 (N1 = 5, N4 = 11, N5 = 7, N8 = 1, Serra Sul = 
14, Tarzan = 4, Bocaina = 8)

Descrição da espécie: É uma espécie insetívora que tem o hábito de 
caçar insetos enquanto estão pousados (TAVARES et al., 2012). Habita 
essencialmente ambientes cavernícolas (GUIMARÃES, 2014) distribuí-
dos em diversos biomas, como Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata 
Atlântica (TAVARES et al., 2012). Embora cavernícola, não está inserida 
em categorias internacionais de ameaça devido a sua ampla distribuição 
(IUCN, 2015).

Justificativa para utilização: Espécie inserida em grau nacional de amea-
ça de extinção com grande quantidade de registros em áreas de canga, 
atestando uma possível utilização do ambiente pela espécie. Além disso, a 
dependência que possui do ambiente cavernícola também pode torná-la 
um importante indicador da degradação deste tipo de ecossistema.
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Tapirus terrestris (Anta)

Classe: Mammalia

Ordem: Perissodactyla

Família: Tapiridae

Categoria de ameaça: Vulnerável (MMA, 2014; IUCN, 2015)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 195

Registros em canga: 110 (N2 = 33, N3 = 5, N4 = 40, N5 = 19, N8 = 
11, Serra Sul = 2)

Descrição da espécie: É o maior herbívoro frugívoro do Brasil, sendo con-
siderada uma espécie chave na dispersão de grandes sementes, contro-
lando a distribuição e densidade de diversas espécies vegetais (GALETTI  
et al., 2001). Trata-se de um herbívoro de estômago simples, que seleciona 
o seu alimento, passando a maior parte de seu tempo forrageando grandes 
quantidades de plantas (BODMER, 1990), sendo que um único indivíduo 
de anta pode dispersar cerca de 1.680 sementes maiores do que 2 mm por 
ano, em cerca de 1000 hectares (BUENO, 2010). Possui ampla distribuição 
geográfica, sendo encontrada em todos os biomas brasileiros. No entan-
to, encontra-se classificada em diferentes categorias de ameaças, estando 
“quase ameaçada” no Pantanal, “em perigo” na Mata Atlântica e Cerrado, 
“regionalmente extinta” na Caatinga e em categoria menos preocupante 
na Amazônia (MEDICI et al., 2012). Embora a espécie não se enquadre 
em nenhuma categoria de ameaça na Amazônia, local onde tem as maiores 
chances de conservação de toda a sua distribuição, evidenciam-se preocu-
pações de que pode vir a ser incluída em alguma categoria de ameaça num 
futuro próximo, caso persistam as tendências atuais de perda de habitat 
nesse bioma (MEDICI et al., 2012). 

Justificativa para utilização: Encontra-se em categoria “vulnerável” de 
ameaça de extinção pelo MMA (2014) e IUCN (2015). Teve 195 registros 
ao todo sendo que 110 estão em áreas de canga. Foi o único mamífero de 
médio e grande porte mantido como alvo, devido à sua vulnerabilidade, 
por apresentar vários registros em canga e por ser um importante frugí-
voro, capaz de dispersar sementes muito grandes por onde passa. Des-
considerar a sua importância como alvo de conservação poderia signifi-
car afetar negativamente o recrutamento de diversas espécies de plantas.
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Pseudoboa nigra (Cobra-coral-falsa)

Classe: Reptilia

Ordem: Squamata

Família: Colubridae

Categoria de ameaça: Vulnerável (SEMA, 2007)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 24

Registros em canga: 23 (N1 = 18, N4 = 1, N5 = 3, Tarzan = 1)

Descrição da espécie: Espécie de ofídio de hábito terrestre e noturno, 
cuja dieta é composta principalmente por lagartos (ALENCAR, 2010). 
Habita ambientes abertos (MASCHIO et al., 2012), sendo relativamen-
te comum nas caatingas e no cerrado (CUNHA et al., 1985), embora já 
tenha sido encontrada em ambiente de floresta primária (hiléia), baba-
çuais e áreas degradadas do Maranhão, onde é comum (CUNHA; NAS-
CIMENTO, 1983). É pouco frequente em alguns locais do sul do Pará, 
porém, parece ser frequente no campo e nas proximidades das lagoas da 
Serra Norte (CUNHA et al., 1985).

Justificativa para utilização: A quase totalidade dos registros foi obtida 
em áreas de canga (23 de um total de 24), especialmente em N1, onde 
outros estudos já haviam previsto sua ocorrência devido às proximidades 
com as lagoas (CUNHA; NASCIMENTO, 1983; CUNHA et al., 1985), o 
que demonstra uma possível dependência da espécie pelo ambiente de 
canga. Além disso, encontra-se em categoria de ameaça pelo critério esta-
dual, enfatizando a necessidade de conservação da espécie.
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Chironius flavolineatus (Cobra-cipó)

Classe: Reptilia

Ordem: Squamata

Família: Colubridae

Categoria de ameaça: Vulnerável (SEMA, 2007)

Endemismo: Não endêmica

Número total de registros: 17

Registros em canga: 15 (N1 = 14, N4 = 1)

Descrição da espécie: Espécie rara, ocorre na região Amazônica, exclu-
sivamente em áreas serranas revestidas de vegetação aberta (cerrado ou 
campo rupestre), situadas no sul do Pará, entre os rios Tocantins e Tapa-
jós. Alimenta-se de pequenos anuros dos gêneros Hyla e Eleutherodactylus 
(CUNHA et al., 1985).

Justificativa para utilização: A grande maioria dos registros foi obtida 
em áreas de canga (15 de um total de 17) demonstrando que esse am-
biente pode ser importante para a ecologia da espécie. Além disso, está 
inserida em categoria de ameaça pelo critério estadual o que realça a 
importância de conservação da mesma. 
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Liophis carajasensis (Serpente)

Classe: Reptilia

Ordem: Squamata

Família: Colubridae

Categoria de ameaça: Não ameaçada

Endemismo: Endêmica da Serra dos Carajás

Número total de registros: 64

Registros em canga: 63 (N1 = 59, Bocaina = 4)

Descrição da espécie: É uma espécie de serpente endêmica da Serra 
dos Carajás, que habita ambientes abertos, sendo encontrada apenas nas 
áreas de savana metalófila (MASCHIO et al., 2012). Um estudo publicado 
em 1985, que trata dos répteis da área de Carajás, indica ser uma espécie 
característica da Serra Norte, onde os exemplares só foram encontrados 
nos campos rupestres de N1, sendo que a maioria dos jovens foi captu-
rada nas lagoas temporárias e nas suas bordas sob pequenos blocos de 
canga, entre os meses de maio e junho de 1983 e julho de 1984 (CUNHA 
et al., 1985). No entanto, dados coletados em 2010 já indicam a ocorrên-
cia da espécie nas áreas da Bocaina. Há indicações de que se alimentam 
de pequenos anuros, principalmente pertencentes aos gêneros Hyla e 
Leptodactylus (CUNHA et al., 1985).

Justificativa para utilização: A quase totalidade dos registros foi obtida 
em áreas de canga (63 de um total de 64) e a ecologia da espécie indica 
ser dependente deste ambiente, tratando-se de espécie endêmica da Ser-
ra dos Carajás e, portanto, importante para a conservação. 
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Ameerega cf. flavopicta

Classe: Amphibia

Ordem: Anura

Família: Dendrobatidae

Categoria de ameaça: Não ameaçada

Endemismo: População vicariante em Carajás

Número total de registros: 87

Registros em canga: 64 (N1 = 23, N2 = 12, N3 = 1, N4 = 21, N5 = 5, 
Serra Sul = 2)

Descrição da espécie: É uma espécie de anuro endêmica do Cerrado, 
porém, com uma população vicariante presente na Flona de Carajás, 
podendo ser encontrada no leito de riachos, em afloramentos rochosos 
ou em frestas entre pedras, reproduzindo-se em riachos permanentes 
ou temporários situados em áreas abertas (HADDAD; MARTINS, 1994). 
Está associada a áreas de vegetação aberta do Brasil Central, ocupando 
e se reproduzindo nas áreas de vegetação de canga da Flona de Carajás. 
Utiliza-se da serapilheira como sítio de desova e seus girinos desenvol-
vem-se em poças temporárias (NECKEL-OLIVEIRA et al., 2012).

Justificativa para utilização: Mais de 70% dos registros foram obtidos em 
áreas de canga o que comprova as informações de que a espécie utiliza-se  
dessas áreas, dependendo desta fisionomia inclusive como sítios de re-
produção. Além disso, trata-se de uma população vicariante na Flona de 
Carajás, o que aumenta a sua importância ecológica.
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Pseudopaludicola canga (Rãzinha)

Classe: Amphibia

Ordem: Anura

Família: Leptodactylidae

Categoria de ameaça: Em perigo (SEMA, 2007)

Endemismo: Endêmica do estado do Pará

Número total de registros: 284

Registros em canga: 273 (N1 = 108, N2 = 8, N3 = 2, N4 = 19, N5 = 10, 
N8 = 4, Serra Sul = 60, Tarzan = 10, Bocaina = 52)

Descrição da espécie: É uma espécie de anuro, que ocorre nas áreas de 
savanas metalóficas do sul da Amazônia (GIARETTA; KOKUBUM, 2003) 
e foi registrada em todos os corpos que foram amostrados. Habita áreas 
abertas, incluindo áreas de canga (NECKEL-OLIVEIRA et al., 2012).  
É uma espécie endêmica do estado do Pará e, por esse motivo,  
encontra-se na categoria “em perigo” na lista estadual (SEMA, 2007). 
Essa categoria alerta para uma possível extinção da espécie num futuro 
próximo, sendo a segunda categoria mais grave em graus de extinção. 
Não há informações sobre os sítios de desova da espécie, mas os girinos 
desenvolvem-se em lagoas, brejos e poças temporárias (NECKEL-OLI-
VEIRA et al., 2012).

Justificativa para utilização: Mais de 95% dos registros foi obtido em 
áreas de canga, o que demonstra que este ambiente pode ser importante 
para a ecologia da espécie. Trata-se de espécie endêmica com o agravante 
de estar inserida em categoria de ameaça em nível estadual. Todos esses 
fatores alertam para a importância da espécie e para a necessidade de 
conservá-la. 
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ANeXo C - suBsÍDIos PARA PLANo De PesQuIsA

A análise do banco de dados fornecido permite priorizar algumas 
áreas para que novas pesquisas sejam desenvolvidas com o fim de forne-
cer maiores informações sobre o local ou para esclarecer as informações 
obtidas. Áreas onde não houve amostragens de determinados grupos de 
vertebrados foram definidas como altamente prioritárias para futuras 
amostragens desses grupos. Da mesma forma, alta prioridade foi atri-
buída para a área de canga cujo grupo teve amostragens em nível muito 
inferior aos registros obtidos para outros locais. Nesse sentido, sugere-se 
que a prioridade de pesquisa seja estabelecida de acordo com a Tabela 8.

Tabela 8 – Classificação de prioridade de pesquisa para cada corpo de canga de acordo 
com o grupo de vertebrados, sendo: AP – Altamente Prioritário; P – Prioritário; NP – 
Não Prioritário.

Anfíbios Aves
Mamíferos 
(médios e 
grandes)

Mamíferos 
(pequenos) Morcegos Répteis

N1 NP P AP AP NP NP

N2 P NP NP AP AP P

N3 AP AP AP AP AP AP

N4 P NP NP P NP P

N5 AP NP P AP P P

N8 AP P AP AP AP AP

serra sul NP NP AP NP NP P

Tarzan AP P AP P P AP

Bocaina NP NP AP AP NP P

Uma sugestão de protocolo para novas coletas de dados também 
está sendo feita. Conforme já mencionado, os dados fornecidos pela 
grande maioria dos estudos não permitem um aprofundamento das 
análises, uma vez que estão deficientes de informações cruciais para o 
entendimento de determinadas questões. A padronização dos campos 
obrigatórios e não obrigatórios permitirá a geração de um único banco 
de dados, facilitando a interpretação das informações fornecidas, servin-
do como direcionamento para os próximos estudos. Dessa forma, são  
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apresentados a seguir, alguns campos de dados passíveis de serem exigi-
dos nas próximas pesquisas que vierem a realizar-se no interior da Flona 
de Carajás (Tabela 9). 

Tabela 9 – Sugestão de protocolo de coleta de dados a ser realizada no interior da 
Flona de Carajás. Adaptado do SISBIO (Sistema de Autorização e Informação em 
Biodiversidade).

Campo/subcampo obrigatório Descrição

Projeto

Nome Sim Nome do projeto de pesquisa ou do pesqui-
sador responsável.

Coordenadas geográficas

Latitude Sim Unidade latitudinal da coordenada geográ-
fica

Longitude Sim Unidade longitudinal da coordenada geo-
gráfica

Formato Sim Grau decimal ou Grau, minutos, segundos e 
direção

Datum Sim Sistema de referência Geodésico

Referência da coordenada Sim Indica o local de obtenção da coordenada 
geográfica (ex. Coordenada exata da ocor-
rência, da área amostrada ou aproximada)

Localidade

Fisionomia Sim Detalhar a fisionomia da área amostrada 
(ex. canga, mata de transição, área de mine-
ração...)

Taxonomia

Reino Sim Reino ao qual pertence o táxon

Classe Sim Classe a qual pertence o táxon

Ordem Sim Ordem a qual pertence o táxon

Família Não Família a qual pertence o táxon

Táxon Sim Nome científico do táxon

Nível taxonômico Sim Nível taxonômico do táxon (p. ex. gênero, 
espécie, subespécie)



áreas prioritárias para fauna da flona carajás

429

Campo subcampo obrigatório Descrição

Método de registro

Descrição do método Sim Descrição do método utilizado para registrar 
o táxon

Tipo de marcação Não
Obrigatório apenas se houver marcação, 
nesse caso, especificar o tipo (ex. anilha, 
ship, colar...)

Código da marcação Não
Obrigatório apenas se houver marcação, 
nesse caso, especificar o código de identi-
ficação

Data

Inicial Sim
Data única ou inicial do período em que foi 
registrada a ocorrência do táxon (dd/mm/
aaaa)

Final Não

Data final do período em que foi registrada 
a ocorrência do táxon (dd/mm/aaaa), não 
precisa ser preenchido caso o registro tenha 
ocorrido em uma única data

Horário

Inicial Sim Horário referente ao início da amostragem 
em formato 24h (hh:mm)

Final Sim Horário referente ao final da amostragem 
em formato 24h (hh:mm)

Destinação/ situação do  
material biológico

Tipo de destinação/  
situação do material Sim

Descrição do tipo de destinação/ situação 
do material capturado, coletado, marcado 
ou observado.

Nome da instituição desti-
natária Não Nome da instituição para a qual o material 

coletado foi encaminhado

Tombamento Não Código do tombamento do material biológi-
co coletado
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Campo subcampo obrigatório Descrição

Descrição

Idade Não Filhote/girino, jovem ou adulto

Sexo Não Macho ou fêmea

Guilda Não

Referente ao tipo de alimentação predomi-
nante na espécie (por exemplo: carnívoro, 
frugívoro, insetívoro, granívoro, onívoro, 
detritívoro, nectarívoro, piscívoro...)

Grau de ameaça

IUCN (internacional) Não Graus de ameaça apresentados pelo táxon 
nas listas internacional, nacional e estadual 
(por exemplo: criticamente em perigo, em 
perigo, vulnerável, quase ameaçado)

Grau de endemismo apresentado pelo táxon

MMA (nacional) Não

SEMA (estadual) Não

Endemismo Não

Observação Não
Inserção de informações que o pesquisador 
julgar relevantes (por exemplo: parasitismo, 
deformidade, comportamento...)

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Frederico Drumond Martins

1. soBRe A BIoDIVeRsIDADe DA FLoNA De CARAJÁs

Uma característica importante da Floresta Nacional de Carajás é 
sua heterogeneidade ambiental que vem a ser um componente que in-
fluencia na diversidade biológica (AUGUST, 1983; FONSECA, 1989). 
A FLONA contempla uma grande riqueza geológica e fitofisionômica, 
e estudos recentes desenvolvidos indicam que a região apresenta uma 
das maiores diversidades conhecidas para a Amazônia, não apenas em 
termos de riqueza de espécies, mas também de elementos da paisagem 
(ICMBio, 2016; CARVALHO et al., 2014). Os estudos de fauna com ver-
tebrados terrestres indicam 943 espécies, sendo 64 espécies de anfíbios, 
131 de répteis, 145 de mamíferos e 594 de aves (MARTINS et al., 2012).

Além da Floresta Ombrófila que é a principal formação vegetal 
existente, ocorrem encraves isolados de um tipo raro de campo rupes-
tre associado aos afloramentos rochosos sobre a canga hematítica (Fi-
gura 1) (CAMPOS; CASTILHO, 2012). O solo ferruginoso, com alta  
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temperatura e baixa capacidade de retenção de água se torna um am-
biente de extremas pressões seletivas, podendo resultar em grande nú-
mero de espécies endêmicas com adaptações específicas (SILVA; SECCO; 
LOBO, 1996). Os estudos botânicos indicam 2.300 espécies de flora, sen-
do 571 espécies associadas à vegetação rupestre (VIANA et al., 2016).

Além da biodiversidade singular associada ao ecossistema de canga, 
Carajás apresenta grande importância no cenário espeleológico, sendo 
atualmente a região com maior ocorrência de cavernas na formação fer-
rífera do Brasil, apresentando características relevantes sobre a espeleo-
logia, a bioespeleologia e a arqueologia, ajudando a remontar a história 
da ocupação humana na Amazônia (KIPNIS; CALDARELLI; OLIVEI-
RA, 2005; PILÓ; AULER; MARTINS, 2015).

Devido ao caráter singular e à alta importância biológica, esses 
ecossistemas associados à canga hematítica precisam ser preservados. 
Contudo, há interesses minerários na mesma área, o que demanda a de-
finição de prioridades para alocação de recursos para conservação e zo-
neamento apropriado para garantir o uso adequado dos recursos, com 
menor impacto sobre a biodiversidade encontrada na FLONA. Por essa 
razão, apresentamos aqui prioridades espaciais para mineração e conser-
vação da biodiversidade na Floresta Nacional de Carajás, definidas em 
conjunto com diferentes atores partícipes do processo de tomada de de-
cisão na região, em especial o Instituto Chico Mendes para Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), a Vale S.A., especialistas em fauna e flora e 
o Laboratório de Biogeografia da Conservação da Universidade Federal 
de Goiás (CB-Lab/UFG).
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Figura 1 – Limite da Floresta Nacional de Carajás, com destaque para áreas  
onde ocorrem encraves isolados de campo rupestre associado aos afloramentos 

rochosos sobre a canga hematítica e os tipos de ambientes ali encontrados
Fonte: Projeto Cenários (2018).
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2. CoMo DeFINIMos As ÁReAs PRIoRITÁRIAs?

O planejamento sistemático para a conservação é uma ferramenta 
que tem como objetivo diminuir a subjetividade no processo de sele-
ção de áreas, a fim de maximizar a conservação dos alvos na rede de 
áreas indicadas (SMITH; GOODMAN; MATTHEWS, 2006). No entan-
to, é preciso considerar que conservar a biodiversidade é também um 
problema socioeconômico. Dessa forma, para que a priorização tenha 
maior eficiência, é preciso lidar com a expansão humana sobre as áreas 
naturais e os múltiplos usos da terra (BALMFORD et al., 2003). Esse foi 
o desafio apresentado na FLONA de Carajás: conciliar a conservação 
da biodiversidade local com a atividade minerária, com o maior retorno 
para ambas atividades.

As áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da  
FLONA de Carajás foram, portanto, selecionadas com base nos princípios 
do planejamento sistemático para conservação, com o auxílio do pro-
grama Zonation (LEHTOMÄKI; MOILANEN, 2013)1. A área da FLONA 
foi dividida em unidades de planejamento (quadrículas de 500 metros 
de lado) que foram, posteriormente, classificadas de forma hierárquica, 
considerando o valor de conservação dessas unidades. O cálculo do va-
lor de conservação foi definido a partir da função matemática conhecida 
como “Função de Benefício Aditivo”. Nessa função, a importância rela-
tiva da unidade de planejamento (valor de conservação) é determinada 
pela soma do impacto causado a todos os aspectos da biodiversidade da 
unidade de planejamento (no caso, espécies e geoambientes) caso essa 
unidade não fosse ser priorizada (LEHTOMÄKI; MOILANEN, 2013). 
Ou seja, quanto mais aspectos da biodiversidade ocorrerem em uma de-
terminada unidade de planejamento, maior será seu valor de conserva-
ção. Assim, locais com maior diversidade de espécies e geoambientes, 
por exemplo, foram consideradas como mais prioritários do que aqueles 
com menor biodiversidade. Após o processo de priorização hierárquica, 
foram definidos recortes da paisagem em diferentes níveis de prioridade, 

1 Disponível gratuitamente em: <http://cbig.it.helsinki.fi/software/zonation>.
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sempre de modo aninhado, isto é, cada nível contém unidades dos níveis 
anteriores mais prioritários2.

A definição de áreas prioritárias, segundo a metodologia descrita, 
foi utilizada para indicar o zoneamento do Plano de Manejo da Floresta 
Nacional de Carajás, sendo a indicação do grupo técnico, parcialmente 
acatada no processo de negociação com o setor mineral. O Plano de Ma-
nejo publicado em maio de 2016 garantiu, pela primeira vez na histó-
ria da Flona Carajás, áreas de canga protegidas da mineração. Contudo, 
uma vez que a sugestão do grupo técnico responsável pelo desenvolvi-
mento do planejamento sistemático para conservação não foi acatada na 
sua totalidade, foram gerados cenários comparativos entre a proposta 
original e a zoneamento publicado. 

Foram, então, gerados dois cenários distintos de priorização: o 
cenário 1 “ideal”, o cenário 2 “com Plano de Manejo”. No cenário 1, 
o zoneamento proposto pelo Plano do Manejo não foi considerado na 
definição das prioridades. Ou seja, todas as unidades de planejamento 
foram consideradas igualmente propícias a diferentes usos; portanto, 
passíveis de apresentarem diferentes prioridades, de acordo com seu 
valor de conservação (à exceção das áreas com supressão vegetal). Por 
outro lado, no cenário 2, o zoneamento proposto Plano de Manejo foi 
levado em consideração na priorização. Assim, algumas unidades de 
planejamento já apresentavam maiores prioridades de conservação, em 
detrimento de outras.

Desse modo, para avaliar os diferentes cenários, as áreas já degra-
dadas e as zonas previstas no Plano de Manejo (áreas de preservação e 
primitivas, áreas para mineração e demais áreas) foram inseridas como 
máscara nas análises do cenário 1 e 2, respectivamente. A Tabela 1 resu-
me o objetivo do planejamento, os alvos de conservação, as unidades de 
planejamento utilizadas e as ameaças consideradas na definição das áreas 
prioritárias dos cenários de priorização apresentados a seguir.

2 Ver: Loyola e Machado, 2015.
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Tabela 1 – Objetivo geral da priorização espacial, alvos de conservação, unidades 
de planejamento e variáveis de seleção e restrição utilizadas na definição das áreas 
prioritárias da FLONA de Carajás

Informações sobre o planejamento

Programa utilizado Zonation v. 4.

Objetivo

Indicar para a região da Floresta Nacional de 
Carajás áreas prioritárias para conservação, com 
a maior representação possível da biodiversidade 
(espécies da fauna/flora, cavernas e geoambientes) 
atendendo às restrições impostas pelo 
planejamento.

Alvos de conservação
19 espécies da fauna e 50 espécies da flora 
brasileira, 13 atributos de cavernas e 10 tipos de 
geoambientes. 

Unidades de planejamento Quadrículas de 500 m de lado.

Regra de remoção de áreas Função de Benefício Aditivo 

Variáveis de seleção e restrição 
Plano de Manejo da Floresta Nacional de Carajás, 
áreas de supressão de vegetação, projeções de 
recursos minerais por unidade de planejamento

Fonte: Projeto Cenários (2018).

As áreas indicadas como prioritárias para a conservação da bio-
diversidade da FLONA de Carajás foram definidas de acordo com a 
análise da distribuição espacial dos alvos de conservação anteriormente 
citados: 19 espécies de fauna, 50 espécies da flora, 13 características 
relevantes de cavernas e 10 tipos de geoambientes. Para a análise, a im-
portância (i.e. o peso) atribuída a cada conjunto de alvos (fauna, flora, 
cavernas e geoambientes) foi estabelecida a priori (ver Tabela 2). Nesse 
contexto, alvos com pesos maiores aumentam o valor de conservação 
das unidades de planejamento onde ocorrem. Conforme definido em 
uma oficina presencial organizada pelo ICMBio com diferentes atores 
envolvidos no projeto, os geoambientes tiveram um peso maior, segui-
do das espécies da flora, cavernas e fauna. A soma do peso dos alvos por 
grupos está exposta na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Conjuntos de alvos de conservação, número de alvos por conjunto e peso 
total dos conjuntos de alvos de conservação incluídos na seleção de áreas prioritárias 
da Floresta Nacional de Carajás

Conjuntos de alvos de 
conservação Número de alvos soma dos pesos dos alvos

Fauna 19 25

Atributos de cavernas 13 50

Flora 50 75

Geoambientes 10 100

Fonte: Projeto Cenários (2018).

3. FAuNA e FLoRA

Como regra geral, os pesos das espécies de fauna e flora foram 
calculados, levando em consideração: categoria de ameaça, endemis-
mo e raridade. A categorização quanto ao grau de ameaça das espécies 
foi definida seguindo a lista nacional de espécies ameaçadas – Porta-
ria nº 443/2014, Portaria nº 444/2014 (BRASIL, 2014a, 2014b) e a 
lista global da União Internacional para Conservação da Natureza – 
UICN, sendo considerado o maior grau de ameaça entre as listas em 
caso de divergência. Desse modo, a equação que define o peso da flora 
e fauna foi a seguinte: 

Peso = (1/ numero de espécies) * pesos do grau de ameaça * endemismo*raridade

Espécies categorizadas como Quase ameaçadas (NT) receberam o 
peso multiplicador de 1,1 (ou seja, têm peso de 10% a mais quando com-
paradas às demais espécies). Espécies categorizadas como Vulneráveis 
(VU) receberam o peso multiplicador de 1,25 (25% a mais), Em perigo 
(EN) de 1,50 (50% de peso a mais) e Criticamente em perigo (CR) de 2 
(100% de peso a mais). Além disso, espécies raras e/ou endêmicas rece-
beram o peso multiplicador de 1,25 e 1,5 respectivamente (Tabela 3). Os 
multiplicadores foram definidos em conjunto com especialistas em uma 
oficina presencial organizada pelo ICMBio.
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Tabela 3 – Definição de pesos da flora e fauna utilizados na priorização espacial, conforme: 
categoria de ameaça, raridade e endemismo 

Classificação das espécies Peso

Quase ameaçada (NT) 1,1

Vulnerável (VU) 1,25

Em Perigo (EN) 1,5

Criticamente em perigo (CR) 2

Rara 1,25

Endêmica 1,5

Legenda: As categorias de ameaças foram definidas de acordo com as listas nacional (Portaria 
nº 443/2014, Portaria nº 444/2014) e com a lista global da União Internacional para Conserva-
ção da Natureza (IUCN), sendo adotada a categoria de maior ameaça, em caso de divergência.
Fonte: Projeto Cenários (2018).

4. CAVeRNAs

Os alvos referentes às cavernas presentes nos limites da FLONA 
foram classificados em conformidade com sua importância de conserva-
ção. Assim, tais alvos tiverem seu peso básico (ou seja, 1/total de alvos, ou 
1/14) multiplicado pela ordem inversa de importância do alvo, uma vez 
que valores maiores são mais importantes na priorização (ver Tabela 4). 
Dessa maneira, o alvo com maior importância possui maior contribuição 
para o valor de conservação da unidade de planejamento. Portanto, o 
peso final dos alvos do grupo “cavernas” foi definido de acordo com a 
equação a seguir:

Peso = 1/total de alvos * valor inverso da classificação de importância do alvo.
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Tabela 4 – Classificação de importância de conservação dos alvos que compõem o 
grupo das cavernas

Atributos de caverna ordem de importância

Projeção horizontal 1

Área 1

Máxima relevância 1

Bat cave 3

Troglomórficas 3

Densidade de cavernas 4

Riqueza total 5

Alta diversidade espeleológica 5

Água 6

Quirópteros 6

Litologia 7

Fonte: Projeto Cenários (2018).

5. GeoAMBIeNTes

Os geoambientes resultam da combinação de fatores geomorfoló-
gicos e ambientais, sendo caracterizados pelo potencial ecológico ou pela 
exploração biológica do espaço, significando que a cobertura vegetal está 
diretamente relacionada ao suporte que as condições do meio físico natu-
ral oferecem para o desenvolvimento das espécies (BERTRAND, 1971). 
A partir desta abordagem, o ecossistema de canga foi caracterizado como 
um mosaico de fitofisionomias e ambientes heterogêneos com objetiva 
relação substrato/planta (CAMPOS; CASTILHO, 2012). Estudos recen-
tes defendem que a conservação de amostras de todos os geoambien-
tes distintos é fundamental para a preservação do ecossistema de canga 
como um todo, pois a conservação de parcelas significativas dos geoam-
bientes seria uma forma indireta de proteger espécies que ali ocorrem 
(MARTINS et al., 2012). Os geoambientes foram classificados, mapeados 
e georreferenciados na Floresta Nacional de Carajás a partir de análise 
de imagens de satélite em alta resolução, com posterior validação em 
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campo. Posteriormente, foram atribuídos pesos para cada geoambiente 
de acordo com a raridade de cada um na área de estudo (Tabela 5).

Tabela 5 – Classificação de importância de conservação dos alvos que compõem o 
grupo dos geoambientes

Geoambiente Valor para conservação (Peso atribuído)

Lagoa 13,79

Vegetação Rupestre Aberta 10,34

Campo Graminoso 10,34

Buritizal 10,34

Vegetação Rupestre Arbustiva 10,34

Lajedo 10,34

Mata Baixa 10,34

Campo Brejoso 10,34

Mata Alta 6,9

Floresta Ombrfila 6,9

Fonte: Projeto Cenários (2018).

6. CusTo De oPoRTuNIDADe

Com o objetivo de avaliar os múltiplos usos da terra nos limites 
da FLONA de Carajás, identificando aquelas áreas com maior retorno 
em termos de conservação, foram consideradas informações sobre a 
distribuição espacial dos recursos minerais como custo de oportunida-
de (dados disponibilizados pela Vale S.A.). Ou seja, o quanto deixaria 
de ser explorado caso determinadas áreas indicadas como prioritárias 
fossem protegidas.

Essa informação foi incorporada na análise como um alvo de peso 
negativo. Desse modo, unidades de planejamento com menor valor de 
conservação (definido pelos alvos, como explicado anteriormente) e um 
alto estoque de recursos minerais serão aquelas mais indicadas para a ati-
vidade minerária. Em outras palavras, essas áreas são aquelas que trarão 
maior retorno em termos de exploração minerária e de conservação da 
biodiversidade, diminuindo, portanto, conflitos em relação aos múltiplos 
usos da terra na área. 
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7. AGReGAção

Apesar de unidades de planejamento em forma de quadrículas se-
rem interessantes do ponto de vista das análises de priorização espacial, 
especialmente para áreas com dimensões como a da FLONA de Carajás, 
logisticamente torna-se inviável conservar, por exemplo, uma quadrícula 
em meio à uma área em mineração e, inversamente, minerar uma qua-
drícula em uma área destinada à conservação, pelos impactos gerados no 
entorno das áreas. 

Idealmente, áreas mais agregadas espacialmente refletem em dis-
sipação dos impactos das bordas para o centro das áreas indicadas como 
prioritárias; portanto, o uso de um fator que agregue as quadrículas é 
fundamental. Assim, a “penalidade por comprimento borda” – BLP (do 
inglês, Boundary Length Penalty) foi incluída para maximizar a agregação 
espacial das quadrículas indicadas como prioritárias para a conservação 
da biodiversidade, e consequentemente, da atividade minerária.

O parâmetro BLP não tem foco nos alvos, mas sim na paisagem. 
Logo, uma solução com unidades de planejamento mais dispersas sofre 
uma penalidade por valores mais altos na relação perímetro/área. Em 
contrapartida, uma solução com unidades de planejamento mais agrega-
das terá menor perímetro (borda) em relação sua área e, por isso, maior 
valor total para a conservação.

Como não há uma regra de qual deva ser o valor dessa penalida-
de, optamos por testar três níveis de agregação das unidades de pla-
nejamento. Um em que nenhuma penalidade foi aplicada, outro onde 
BLP=0,5 e outro em que BLP=1. Para cada nível de agregação compa-
rou-se o quanto dos alvos de priorização, em média, foi representado. 
Essa avaliação tem grande importância. À medida que se agregam as 
unidades de planejamento, abre-se mão de áreas muito relevantes do 
ponto de vista da conservação com o intuito de reduzir a relação perí-
metro/área. Portanto, em geral, espera-se que com a agregação, apesar 
de termos áreas mais compactas espacialmente, o valor médio de repre-
sentação dos alvos diminua.
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8. CoMo esTão DIsTRIBuÍDAs As PRIoRIDADes NA FLoResTA 
NACIoNAL De CARAJÁs?

As áreas indicadas como prioritárias para a conservação da biodi-
versidade na FLONA de Carajás fazem parte de um recorte de 40% da 
paisagem, sendo esse recorte selecionado com base na representação mé-
dia dos alvos de conservação. A partir de 60% de uso da FLONA, há uma 
queda abrupta no nível de representação das espécies; daí o recorte de 
40% de priorização.

Para cada cenário de priorização, temos diferentes indicações de 
que tais áreas são prioritárias para a conservação da biodiversidade (Fi-
gura 2). No entanto, os cenários 1 e 2 diferem muito entre si, enquanto 
que dentro de cada um desses cenários, as soluções com diferentes va-
lores do fator de agregação das unidades de planejamento apresentam 
pouca diferença em termos de localização espacial (Figura 2). 

No entanto, apesar da pouca diferença dentro de cada cenário é 
importante avaliar o desempenho das análises. Em outras palavras, é ne-
cessário avaliar o quanto da distribuição espacial dos alvos de conserva-
ção está representado dentro das áreas indicadas como prioritárias, em 
cada análise. A Tabela 5 mostra os resultados comparativos para os dois 
cenários executados (cenário 1 “ideal” e o cenário 2 “com Plano de Ma-
nejo”), assim como os resultados existentes dentro de cada cenário, de 
acordo com fator de agregação BLP (fator não aplicado, igual a 0,5 e 1).

A partir da comparação dos resultados, podemos ver que o cená-
rio 1, ou seja, o cenário em que todas as áreas são igualmente passíveis 
de serem selecionadas como prioritárias, desconsiderando as indicações 
propostas pelo Plano de Manejo, é aquele em que os alvos de conser-
vação possuem maiores valores de representação de suas distribuições 
médias. Ou seja, nesse cenário, os alvos de conservação têm, em média, 
maior parte de sua distribuição espacial dentro dos limites das áreas indi-
cadas como prioritárias, variando de 61 a 90%. Indo além, no cenário 1, 
o uso do fator de agregação BLP=0,5 e 1 são aqueles em que há maiores 
valores de representação média dos alvos de conservação. No entanto, o 
valor de representação referente aos minérios varia de 63% a 48% entre 
das duas análises (Tabela 6).
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Figura 2 – Distribuição espacial das áreas indicadas como prioritárias para a 
conservação da biodiversidade da Floresta Nacional de Carajás, em diferentes cenários 

e diferentes fatores de agregação das unidades de planejamento (0, 0,5 e 1). 
Legenda: No cenário 1, o zoneamento proposto pelo Plano de Manejo não é considerado  
nas análises. No cenário 2, o zoneamento proposto pelo Plano de Manejo é considerado.

Fonte: Projeto Cenários (2018).
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Tabela 6 – Representação da distribuição espacial média dos alvos de conservação, 
por grupos no cenário 1 – aquele que não leva em consideração o Plano de Manejo – e 
no cenário 2 – que considera o Plano de Manejo, com diferentes fatores de agregação 
das unidades de planejamento (não aplicado, 0,5 e 1). 

Grupos
Cenário 1 Cenário 2 Diferença

BLP 
=0

BLP 
=0,5

BLP 
=1

BLP 
=0

BLP 
=0,5

BLP 
=1

BLP 
=0

BLP 
=0,5

BLP 
=1

Geo-
ambientes 78% 80% 84% 60% 60% 60% -18% -20% -25%

Flora 81% 85% 90% 48% 48% 48% -34% -38% -42%

Cavernas 69% 64% 61% 17% 17% 17% -51% -47% -43%

Fauna 65% 68% 72% 37% 37% 37% -28% -31% -35%

Minérios 
disponíveis 82% 63% 48% 48% 48% 48% -34% -15% 0%

Legenda: A diferença de representação média dos alvos entre os cenários é indicada para cada 
fator de agregação.
Fonte: Projeto Cenários (2018).

Por outro lado, o cenário 2 – cenário que leva em consideração o 
Plano de Manejo – é aquele que tem menores valores de desempenho, 
tanto para a conservação da biodiversidade, quanto para a atividade 
minerária. Em outras palavras: o cenário que considera o Plano de Ma-
nejo pré-existente é o menos adequado, tanto para cobrir a maior parte 
da distribuição dos alvos de conservação quanto para dar retorno em ter-
mos de atividade minerária, com diminuição dos custos de oportunidade 
em relação à distribuição espacial da atividade minerária (Tabela 6). 

9. sÍNTese e ReCoMeNDAções GeRAIs

Nossa análise mostra que um cenário alternativo ao atual Plano de 
Manejo é mais vantajoso em termos de representação (com ganhos de até 
51% na representação de atributos de cavernas) e consequente proteção 
da biodiversidade da FLONA de Carajás, embora reflita um maior 
custo de oportunidade associado à exploração minerária. No entanto, a 
diferença no custo de oportunidade entre o cenário 2 e o cenário, quando 
as prioridades são agregadas no espaço (i.e. BLP =1), é nula. Nesse caso, 
o cenário alternativo ao apresentado no Plano de Manejo seria melhor, 
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uma vez que os custos são idênticos e a representação da biodiversidade 
pode ser até 43% maior, no caso de atributos de cavernas.

Evidentemente, a definição das áreas prioritárias e a comparação 
dos cenários é uma ferramenta para suporte à tomada de decisão que 
compete ao ICMBio, e é bastante plural, pois acolhe diversos atores en-
volvidos nesse processo. Os mapas aqui apresentados foram usados em 
negociações entre a Vale S.A. e o ICMBio; nesse sentido, colaboraram 
para a definição de um acordo que visa à proteção da biodiversidade sin-
gular da FLONA de Carajás e o uso de suas riquezas minerais de forma 
adequada pela empresa.

Esperamos que esse capítulo sirva como memória deste processo, 
como exemplo metodológico para futuros projetos similares desenvolvi-
dos em unidades de conservação no Brasil e como ponto de partida para 
negociações futuras que almejem garantir a produção de riqueza no país 
e, também, a manutenção do enorme capital natural preservado em uni-
dades de conservação, terras indígenas e propriedades privadas no Brasil.
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1. INTRoDução 

O conjunto de áreas protegidas de Carajás é composto por seis uni-
dades de conservação (UC’s) e uma terra indígena, que juntas formam 
um bloco de aproximadamente 1,2 milhões de hectares, maior área de 
floresta amazônica contínua do Sudeste do Pará. As unidades de con-
servação são geridas de forma integrada, e a totalidade do território é 
conhecida como “Mosaico” de Carajás, embora esse arranjo ainda não 
tenha sido formalizado por portaria do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA)1(ver capítulo 1)2. Nesse conjunto, as Florestas Nacionais de Cara-
jás e do Tapirapé Aquirí apresentam a particularidade de possuir gran-

1 Conforme o art. 8° do Decreto Federal nº 4.340/2002, que regulamenta o Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação (SNUC).
2 Detalhes em Ribeiro, Martins e Salzo (2018), neste volume.
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des jazidas minerais em exploração no seu interior, o que gera muitos 
desafios para a conservação e uma imensa demanda relacionada à mani-
festação para o licenciamento ambiental. No caso da gestão das UC’s, en-
globa autorizações diretas, como supressão vegetal; fiscalização e monito-
ramento das atividades minerais; além de todo o processo de demanda e 
análise de estudos de impacto ambiental.

O entorno das unidades de conservação é caracterizado por uma 
matriz de áreas antropizadas e um contexto de elevada vulnerabilidade 
social, a qual está relacionada, por exemplo, à explosão demográfica e 
aos conflitos fundiários oriundos da implementação dos grandes proje-
tos minerais na região e da baixa presença do Estado. Associadas a esse 
processo, destaca-se a evolução da atividade pecuária, da consolidação de 
vastas áreas de assentamentos rurais, além de pressões da atividade ma-
deireira e garimpeira. O conjunto dessas atividades tem potencializado 
o processo de transformação das áreas protegidas em ilhas de vegetação 
nativa (ICMBio, 2016; AMPLO, 2017).

Há uma forte interação no conjunto dos empreendimentos mine-
rais, gerando impactos perversos sinergéticos e cumulativos que afetam 
vasto território, que vai muito além do conceito clássico de área de impacto 
direto das referidas atividades, utilizado nos processos de licenciamento 
ambiental. Por outro lado, também é evidente que a exploração responsá-
vel dos recursos minerais da parte dos empreendedores propicia a melhor 
consolidação das UC’s, o que resulta em ganhos diretos para a conservação 
da biodiversidade. Este cenário pode ser comprovado em análise recente 
da  integridade e capacidade de gestão das áreas protegidas na Amazônia, 
segundo dispõe o Tribunal de Contas da União (TCU, 2013). 

São visíveis os desafios referentes à convivência entre mineração e 
conservação nesse contexto. No entanto, diversas estratégias e metodo-
logias vêm sendo adotadas, buscando menores perdas e eventualmente 
maior ganho de conservação da biodiversidade perante o conjunto de 
ameaças, desafios e oportunidades, em diálogo com necessidades e de-
mandas sociais, a partir das ferramentas do licenciamento, como as con-
dições específicas estabelecidas nos procedimentos de manifestação dos 
órgãos gestores ambientais. A elaboração deste livro é fruto de uma con-
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dicionante ambiental, vinculada ao licenciamento do projeto de minera-
ção S11D, na Serra Sul da Floresta Nacional (Flona) de Carajás. Através 
da estratégia de utilizar condicionantes ambientais como ferramentas de 
gestão foi condicionado à mineradora que  investisse na elaboração de 
um desenho mais conservacionista de exploração para as áreas de canga 
na UC, e que trouxesse mais segurança jurídica a todos os envolvidos.

No mesmo processo de licenciamento, foi prevista também como 
condicionante ambiental a elaboração do Projeto de Conservação de 
Longo Prazo do Mosaico Carajás, que vem sendo conduzido sob respon-
sabilidade da Vale S.A., em diálogo com o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e com aporte dos resultados 
do Projeto Cenários. Os resultados e desdobramentos deste Projeto es-
tão detalhadamente descritos no Capítulo 3 deste livro3, assim como no 
Plano de Pesquisa (ICMBIO, 2016b). Estes trabalhos resultaram na ela-
boração de cenários que buscavam o máximo de compatibilidade entre 
conservação e mineração, com base nos conhecimentos existentes sobre 
os alvos a serem conservados, assim como sobre os recursos minerais e 
custos de operação, de modo a indicar áreas prioritárias para a conser-
vação e os atributos mais vulneráveis ao avanço da atividade minerária. 
Destes cenários, derivou novo zoneamento para o manejo da Floresta 
Nacional de Carajás (Tabela 1), com evidente  ganho em termos de ga-
rantia de conservação das cangas (Tabela 2). 

Tabela 1 – Comparação entre o plano de manejo da Flona de Carajás de 2003 e o atual 
(2016)

Zoneamento
Plano de Manejo 2003 Plano de Manejo 2016

Hectares % Hectares %

Zona de Mineração 145.131,45 36,66 55.486,63 14,06

Zona de Conservação 57.709,94 14,58 117.320,6 29,19

Fonte: Adaptada de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(2003) e de Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2016).

3 Detalhes em Ribeiro, Martins e Salzo (2018), neste volume.
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Tabela 2 – Comparação entre o plano de manejo da Flona de Carajás de 2003 e o atual 
(2016)

Zoneamento
Plano de Manejo 2003 Plano de Manejo 2016

Hectares % Hectares %

Áreas de Canga em zona 
de mineração 21.268 100 7.746 36,42

Áreas de Canga em zona 
de conservação 0 0 6.509 30,6

Áreas de Canga em zona 
de Manejo* 0 0 7.013 32,97

* Nestas áreas está permitida a sondagem mineral, mas não está permitida a mineração. 
Fonte: Adaptada de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(2003)ede Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2016).

A construção realizada a partir do Projeto Cenários também foi 
fundamental para a criação da sexta unidade de conservação do mosaico 
de Carajás: o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, criado com 
o objetivo de se preservar importantes remanescentes dos geossistemas 
ferruginosos e cavernas ferríferas, relacionado às obrigações da empresa 
com a compensação espeleológica prevista em lei. É a unidade de conser-
vação com o maior número de cavernas na formação ferrífera do Brasil; 
por isso,  traz desafios próprios de gestão. 

A garantia de zonas livres de mineração para preservar o ecossis-
tema de canga na região Carajás, formalizada no Plano de Manejo da 
Floresta Nacional de Carajás e no decreto de criação do Parque Nacional 
dos Campos Ferruginosos, deve ser amplamente divulgada e pode ser 
compreendida como um avanço para a conservação, ainda sem prece-
dentes na história brasileira. Entendemos que os avanços obtidos para o 
campo da conservação são muito expressivos, especialmente no contexto 
em que os vetores de pressão da sociedade tendem a favor da mine-
ração. Destacamos como elementos do sucesso da proposta do projeto 
a escolha do método de planejamento, a ênfase na construção coletiva, 
participativa, por meio de oficinas técnicas, permitindo que as soluções 
fossem compreendidas e negociadas, assim como a intenção dos atores 
e instituições envolvidos em chegar a um resultado pactuado. Pesqui-
sadores e técnicos participaram ativamente do processo, e os gestores 
das UC’s, responsáveis pela decisão final, reconheceram os fundamentos 
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científicos apresentados no processo considerando fortemente os argu-
mentos técnicos nos resultados propostos.

Também destacamos o aproveitamento de dados e muita experiência 
acumulada de outras tentativas de solucionar o mesmo problema. Houve a 
decisão de apontar uma solução, a partir do conhecimento que se tinha no 
momento, evitando impasses ou a menção à necessidade de novos estudos 
para uma decisão de conservação, sem, por outro lado, limitar a decisão 
de mineração, como ocorreu no passado na Flona de Carajás. Junto a esta 
postura, o projeto enfatizou a necessidade de incorporar nossos conheci-
mentos, em ciclos de avaliação e replanejamento (ICMBIO, 2016b).

Apesar do destaque ao sucesso do Projeto Cenários, entendemos que 
o conflito entre mineração e a conservação persiste e persistirá, por suas 
próprias naturezas antagônicas, sendo fundamental que as instituições en-
volvidas se mantenham firmes no propósito de buscar inovações e soluções 
de compatibilidade e ampliação de ganhos. A partir da experiênica do Pro-
jeto Cenários, o Projeto de Conservação em Longo Prazo ou “Projeto Mo-
saico” foi estruturado em torno de três frentes, a serem implementadas no 
curto e médio prazos e que podem caminhar juntas. As três frentes tratam 
da consolidação da conservação dos ecossistemas e serviços ecossistêmicos 
associados às formações ferríferas; do planejamento estratégico para a con-
servação de longo prazo da região, considerando os efeitos sinérgicos dos 
empreendimentos, diretos e indiretos; e da manifestação para o licencia-
mento ambiental como ferramenta para mediação de conflitos de uso nas 
unidades de conservação e seu entorno.

2. CoNsoLIDAção DA CoNseRVAção DAs FoRMAções FeRRÍFeRAs 
NA ReGIão De CARAJÁs FReNTe à eXPANsão DA eXPLoRAção De 
MINÉRIo De FeRRo

A gestão do conhecimento é o principal elemento da frente focada 
na garantia da conservação dos ecossistemas associados às formações fer-
ríferas, com prioridades e estratégias detalhadamente descritas no Plano 
de Pesquisa (ICMBIO, 2016b). Em resumo, a consolidação da estratégia 
de conservação requer a continuidade dos estudos e a avaliação das áreas 
estabelecidas para conservação do ecossistema de canga e ambientes  
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associados, verificando se estão sendo suficientes para proteger os atribu-
tos naturais que ali se encontram. É preciso avançar, também, nos estudos 
nas áreas ainda pendentes de uma negociação definitiva, que são as áreas de 
canga (ou corpos de minério de ferro) localizadas na zona de manejo flores-
tal do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Carajás. Afinal, nestas áreas, 
será permitido o estudo dos atributos naturais importantes para conserva-
ção e o estudo do potencial mineral, incluindo a sondagem mineral, além 
de outros usos como turismo ecológico e coleta de produtos florestais não 
madeireiros; e espera-se que subsidiem novas etapas de decisão. 

O estado dos atributos inseridos na zona de mineração precisa ser 
monitorado, tais como o patrimônio espeleológico e as espécies endê-
micas da flora, e espécies ameaçadas da fauna, especialmente daqueles 
sub-representados ou ausentes nas zonas de conservação. A abordagem 
considerando o conceito de geossistema para a paisagem mostrou-se 
apropriada, por permitir tratar da ampla diversidade de ambientes que 
compõem os domínios dos substratos ferruginosos, mas com esforços as-
simétricos de caracterização e inventariamento. 

A manutenção do banco de dados da Flona de Carajás deve ser 
priorizada, com constantes atualizações advindas de novos dados gera-
dos. A existência de grande quantidade de pesquisas e dados por si só, 
muitas vezes, não é suficiente para se extrair informação utilizável de 
forma rápida e precisa. Se tais dados e informações não se encontram 
organizados e sistematizados para diferentes usos, fica muito dificultada, 
demorada e ineficiente sua utilização. 

Simultaneamente, deve ser dada ênfase no compartilhamento de 
dados e informações para a sociedade, por meio de portais de dados e 
publicações. Também merecem destaque os seminários de pesquisa, que 
devem ser realizados na região, de modo a ampliar e qualificar a partici-
pação das instituições locais no debate técnico e político sobre os desafios 
de conservação e desenvolvimento da região e do país. 

3. PLANeJAMeNTo esTRATÉGICo PARA CoNseRVAção De LoNGo 
PRAZo DA ReGIão

O planejamento estratégico pode ser definido como conjunto de 
técnicas que facilitam o compartilhamento de entendimentos e maior 
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consciência de oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos de um 
determinado cenário e, através desta consciência, a consolidação da di-
reção a ser seguida para aproveitar as oportunidades e reduzir os riscos 
(FISCHMANN; ALMEIDA, 1991). O planejamento é como um processo 
gerencial crítico que guia seus membros no que se entende como boa 
estratégia para o alcance de uma situação futura desejada (NOLAN; 
GOODSTEIN; GOODSTEIN, 2008). 

A crescente complexidade dos grandes empreendimentos, seus 
efeitos sinérgicos, os conflitos socioambientais e as expectativas associadas 
indicam cada vez mais a necessidade de realizar planejamentos regionais, 
integrados, e adotar ferramentas diversas de planejamento que busquem 
a explicitação e tratamento de problemas e conflitos existentes e a melho-
ria da qualidade de vida das pessoas afetadas direta ou indiretamente. De 
acordo com Abreu (2001), os problemas ambientais estão cada vez mais 
evidentes, e impõem que as organizações adotem controles e estratégias 
ambientais que promovam a sustentabilidade do meio natural.

Os estudos realizados para subsidiar a elaboração do Plano de Con-
servação de Longo Prazo para Região de Carajás evidenciaram o isola-
mento do conjunto de áreas protegidas de Carajás no contexto regional, 
onde o mosaico está circundado por uma matriz de áreas antropizadas 
(AMPLO, 2017), mas em um arranjo à primeira vista paradoxal. Se por 
um lado a relação entre conservação e mineração no modelo de Carajás 
traz ganhos para a biodiversidade no interior das áreas protegidas, a ati-
vidade mineral gera um fluxo migratório e especulativo em escala regio-
nal que exerce forte pressão no entorno das unidades, o que potencializa 
uma tendência de isolamento, levando à insularização do mosaico. 

A partir dos estudos iniciais, foram traçados cenários de conservação 
que possibilitaram um olhar mais ampliado e integrado sobre os impac-
tos e ameaças, oportunidades e forças. No entanto, como se tratou de um 
diagnóstico, permaneceram em aberto questões gerenciais e de planeja-
mento. Por exemplo, como fortalecer e potencializar a manifestação para 
o licenciamento ambiental como ferramenta de conservação da biodiver-
sidade e de melhoria de condições sociais na região; como lidar com as 
informações obtidas e com os cenários traçados; como utilizar os pontos 
fortes (como existência de recursos, presença de instituições, diversidade 
de atores, dentre outros) para aproveitar as oportunidades e para ameni-
zar os efeitos negativos das ameaças. E quais seriam os próximos passos? 
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Decidiu-se, então, pela concepção de um Planejamento Ambiental 
Estratégico para o Território de Carajás, com a finalidade de consoli-
dar, sob a forma de um Plano de Ação, nos moldes dos planos de ação 
nacionais para espécies ameaçadas, uma estratégia integrada. Com base 
nos estudos apresentados pela Amplo4 e por meio de oficina com parti-
cipação de técnicos e gestores com vasto conhecimento da região e de 
processos de gestão para a conservação, foram delineados missão, visão 
de futuro, objetivos específicos e ações numa matriz de responsabilidades 
orientadas pelos seguintes eixos:

a) Promoção da conectividade visando a reverter o processo de iso-
lamento geográfico do Mosaico, priorizando a implementação do 
corredor ecológico Carajás/Bacajá.

b) Redução da pressão antrópica sobre o mosaico e melhoria da qua-
lidade ambiental por meio de ações socioambientais.

c) Melhoria da permeabilidade da matriz por meio da diversificação 
das atividades produtivas.

d) Promoção da gestão dos recursos hídricos e do uso do solo na bacia 
do rio Itacaiúnas.

e) Gestão de conflitos de uso e ocupação do solo envolvendo as Flo-
restas Nacionais de Itacaiúnas e de Carajás e o Parque Nacional dos 
Campos Ferruginosos.

f) Fortalecimento da visitação, uso público, gestão participativa e ati-
vidades de educação ambiental no território do Mosaico.

g) Compatibilização das atividades minerárias com a conservação da 
biodiversidade nos ecossistemas florestais, campos ferruginosos e 
castanhais no território de Carajás.

h) Estabelecimento de um banco de informações para tomada de de-
cisão referente ao licenciamento ambiental no território de Carajás.

i) Ampliação do estado da arte de conhecimento da área do mosaico 
de Carajás voltadas para a gestão do território.

4 Empresa de consultoria ambiental contratada pela VALE S. A. para desenvolver estudos 
a fim de subsidiar o Planejamento Ambiental Estratégico para o Território de Carajás.
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4. A GesTão De CoNDIções esPeCÍFICAs AMBIeNTAIs

O Licenciamento Ambiental é um instrumento da Política Nacio-
nal do Meio Ambiente (PNMA), estabelecido no inciso IV, do art. 9º da 
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981). Trata-se 
de um instrumento de política ambiental pública de caráter preventi-
vo, pois seu emprego objetiva evitar ocorrências de danos ambientais  
(SANCHÉZ, 2015) e estabelecer mecanismos de controle ambiental nas 
intervenções setoriais que possam vir a comprometer a preservação, me-
lhoria e recuperação da qualidade ambiental, auxiliando a reduzir im-
pactos. Em empreendimentos de grande impacto, o processo é conduzi-
do a partir de uma ótica de adequação ambiental, mediante mecanismos 
preventivos para possíveis impactos, como a aplicação de condições espe-
cíficas ambientais, para mitigar, atenuar ou compensar o dano passível de 
ser causado no ambiente pela atividade que será desenvolvida.

Cabe ao órgão gestor, nos termos do inciso 3o. da Lei do SNUC - 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação a manifestação para o li-
cenciamento ambiental de caráter vinculante. As autorizações dos órgãos 
gestores manifestas contêm um conjunto de condições específicas.

As condições específicas ambientais são importantes ferramentas da 
conservação ambiental dentro da esfera do licenciamento, pois possibili-
tam regular, corrigir e buscar a melhoria da gestão quanto à correção ou 
melhoria de gestão de medidas já existentes, ou a adoção de novas ou com-
plementares visando, de fato, a mitigar os impactos decorrentes de ações 
negativas persistentes. Logo, o estabelecimento dessas condições específcas 
detalhadas em termos de referência propiciam o diáologo qualificado com 
o empreendedor, sendo fundamental para ampliar sua efetividade. Para 
balizar o entendimento sobre a importância das condicionantes, tem-se 
que as Florestas Nacionais de Carajás e Tapirapé Aquirí abrigam atual-
mente, juntas, 13 autorizações para o licenciamento ambiental em ativida-
des referentes às atividades minerais, associadas a 98 condicionantes. 

As condições específicas somam-se a centenas de outros atos e ins-
trumentos, como as autorizações diretas (AD’s) e autorização para supres-
são de vegetação (ASV’s). É extrema a dificuldade de articulação dessas 
demandas, seja pelo órgão gestor, que precisa monitorar sua execução 
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e efetividade, seja pelo empreendedor, para sua adequada execução e 
comunicação de resultados.

É evidente a relevância de se analisar as condições específicas im-
plementadas e as que estão em curso quanto à sua implementação, confi-
gurada em ganhos reais para a conservação da biodiversidade, de modo 
a nortear os futuros processos de licenciamento e/ou autorizações diver-
sas. Não à toa, este é um dos objetivos do plano de ação consolidado no 
âmbito do plano de conservação de longo prazo para o Mosaico Carajás. 

Entende-se que a concepção de planos de trabalho deve ser pactua-
da, para que os ganhos de conservação sejam potencializados, na mesma 
medida em que pode acontecer redução de custos e maiores ganhos re-
gionais. Para tanto, podem ser estruturados novos arranjos e parcerias 
para executar condições específicas e fortalecer as instituições locais.

Em um cenário onde o empreendedor executa as ações de forma 
isolada, solitária, tem-se resultados muitas vezes insatisfatórios, de baixo 
impacto, ou de impacto pontual e sem maiores reverberações e soluções. 
Por outro lado, em contextos em que a execução das ações é realizada a 
partir da construção conjunta e pactuada em um plano de trabalho para 
o atendimento das condições específicas ambientais, abrem-se perspectivas 
para o estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa e de ex-
tensão ou para outras instituições que já atuam no território em questão, 
ampliando os ganhos socioambientais e para a biodiversidade. 

Esta abordagem está em curso e pode ser ampliada e qualificada 
a partir das ações previstas no planejamento estratégico, e especialmen-
te com uma adequada gestão das condicionantes. No caso da Floresta 
Nacional do Tapirapé Aquirí, com esta estratégia tem sido possível esta-
belecer importantes parcerias com instituições locais, tais como: as pre-
feituras municipais de Marabá, Parauapebas e São Félix do Xingu; as 
universidades públicas da região (Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal 
Rural da Amazônia e Universidade Federal do Pará); o Museu Paraense 
Emílio Goeldi, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiver-
sidade do Estado do Pará, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
e o Instituto Federal do Pará. Estas instituições estão à frente do desen-
volvimento e da execução de ações diversas de conservação e desenvolvi-
mento socioambiental. 
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A implementação das condições específicas por meio de parcerias 
com instituições locais e regionais teve um claro efeito multiplicador, ge-
rando ganhos muito além do esperado quando de sua elaboração, e que 
potencializaram a execução de novos projetos, tais como o Programa 
de Agroextrativismo de Lindoeste (apoio aos agricultores familiares do  
entorno da Flona de Tapirapé Aquirí), Programa de Conservação da 
Castanha do Pará; Programa Comunidade vai à Floresta (projeto de 
Educação Ambiental); Programa de Voluntariado; Projeto Modelagem 
Florestal e implantação de viveiros florestais. São projetos e abordagens 
que fortalecem articulações institucionais e uma rede de atores, cuja con-
tribuição é relevante para inserir as unidades de conservação no contexto 
regional, fomentando o desenvolvimento socioambiental. 

5. A MANIFesTAção PARA o LICeNCIAMeNTo AMBIeNTAL 
CoMo FeRRAMeNTA PARA MeDIAção De CoNFLITos De uso NAs 
uNIDADes De CoNseRVAção e seu eNToRNo

Entre os principais conflitos das atividades de mineração com a 
conservação da biodiversidade e acesso aos recursos naturais nas UC’s 
de Carajás, podemos destacar os impactos sobre os castanhais da Floresta 
Nacional do Tapirapé Aquirí, as ameaças sobre a bacia hidrográfica do 
Rio Itacaiúnas – onde estão situadas todas as barragens dos empreen-
dimentos minerais de Carajás –, e o impacto direto sobre as cangas e 
os ambientes associados. Entendemos aqui conflito pela perspectiva da 
Educação Ambiental, “[...] explicitado quando as comunidades estabe-
lecem uma associação lógica imediata entre a degradação do ambiente 
e a ação de agentes sociais determinados sob dadas condições históricas” 
(ACSELRAD, 1992 apud LOUREIRO 2003, p. 53).

A proposição e a futura implementação de um Planejamento Ambien-
tal Estratégico representa um importante desafio, uma vez que, sem perder 
o foco nos impactos diretos das atividades minerais e no interior da UC, 
deve incorporar uma visão sistêmica e integrada dos impactos dos conjun-
tos dos empreendimentos minerais. Deve-se estabelecer ações, atividades, 
programas e projetos que resultem na otimização dos ganhos para biodiver-
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sidade em escala territorial no curto, médio e longo prazo. É fundamental 
que os impactos gerados pelo conjunto desses empreendimentos sejam 
observados e entendidos de forma ampla e integrada, de modo que se 
permita o estabelecimento de medidas de controle efetivas e que tragam 
oportunidades para a conservação da biodiversidade. 

Como importante ponto de contato do Projeto Cenários com o Pla-
no de Conservação de Longo Prazo, destacamos a demanda por excelên-
cia na gestão do conhecimento, de modo que as informações aportadas 
ao longo dos processos para o licenciamento ambiental e pesquisas em 
geral sejam trabalhadas de modo a qualificar progressivamente as avalia-
ções ambientais estratégicas e as decisões de manejo e do licenciamento. 
Todavia, nessa gestão do conhecimento incluem-se as condições específi-
cas vinculadas aos empreendimentos, que podem ser geridas de modo a 
ampliar os ganhos e potencializar sinergias positivas. 

6. CoNCLusões

Gestão do conhecimento, participação social, diálogo e planejamen-
to, para adequado uso das oportunidades de conservação e de desenvol-
vimento socioeconômico com conservação ambiental mostram-se como 
elementos imprescindíveis para a gestão territorial, especialmente em 
uma região tão complexa em termos sociais, políticos e ambientais como 
a Amazônia. É necessário intensificar esforços, institucionalizar procedi-
mentos, ampliar a transparência nos processos decisórios, na mesma me-
dida em que se busca promover e respeitar os espaços democráticos e a 
contribuição dos diversos setores e interessados. Entendemos que todos 
ganham se houver maior segurança jurídica em todos os processos, am-
pliação do entendimento sobre os fenômenos sociais, ambientais, econô-
micos e políticos, e oportunidades para os envolvidos, no grande desafio 
que é a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, com 
fomento ao uso sustentável e à participação social, em contextos de rápi-
das transformações e presença de um agente econômico predominante, 
como é o caso da mineração, na região de Carajás. 
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