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A.C. Antes de Cristo 
AER  Avaliação Ecológica Rápida 
APA  Área de Proteção Ambiental 
ARPA Programa de Áreas Protegidas da Amazônia 
BASA Banco da Amazônia 
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 
BIRD Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento 
CATCRH Centro Aplicativo de Tempo, Clima e Recursos Hídricos 
CDB  Convenção da Diversidade Biológica 
CEDENPA Centro de Estudo e Defesa do Negro no Pará 
CEPF &ULWLFDO�(FRV\VWHP�3DUWQHUVKLS�)XQG (Fundo de Parceria para Ecossistemas 

Críticos) 
CEF &RQVHUYDWLRQ�(QWHUSULVH�)XQG�(Fundo Empresarial para Conservação) 
CI Conservação Internacional 
CNPq  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
COIAB Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
COBRAMaB  Comitê Brasileiro do Programa MaB 
CONAMA  Conselho Nacional de Meio Ambiente 
CONTEC Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Pará 
DIREC Diretoria de Ecossistemas 
EIA  Estudo de Impacto Ambiental 
EMATER  Empresa de Assistência Técnica e Rural  
EMBRAPA  Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 
EMBRATUR Instituto Brasileiro de Turismo 
FAOR Fórum da Amazônia Oriental 
FAP Fundo de Áreas Protegidas 
FCCM  Fundação Casa da Cultura de Marabá 
FCO Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
FLONA Floresta Nacional 
FNMA  Fundo Nacional do Meio Ambiente 
FNE Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
FNO  Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FSA Ferrovia Sul Atlântica 
FUNATURA Fundação Pró-Natureza 
FUNBIO  Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
FUNTEC Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Pará 
GEF  *OREDO�(QYLURQPHQW�)DFLOLW\�(Fundo Global para o Meio Ambiente) 
GEMA Grupo Espeleológico de Marabá 
GT Grupo de Trabalho 
GTA Grupo de Trabalho da Amazônia 
HA Hectare 
IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBDF  Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
INCRA  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INPA  Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
INPE  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
IPHAN  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
IUCN  ,QWHUQDWLRQDO�8QLRQ�IRU�WKH�&RQVHUYDWLRQ�RI�1DWXUH�(União Internacional para a 

Conservação da Natureza - UICN) 
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Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia) 
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MaB  0DQ�DQG�%LRVSKHUH�(Homem e a Biosfera) 
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PC do B  Partido Comunista do Brasil 
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PPA  Plano Plurianual 
PESAM  Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas 
PGAI/PA  Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Estado do Pará 
PDA  Projetos Demonstrativos 
PM Plano de Manejo 
PNMA  Programa Nacional do Meio Ambiente 
PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
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POEMACOOP Cooperativa de Técnicos e Produtores Rurais ligados ao POEMA 
POEMAR Núcleo de Ação para o Desenvolvimento Sustentável da UFPA 
POEMATEC Comércio de Tecnologia Sustentável para a Amazônia  
PP-G7  Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais 
PROBIO  Projeto de Conservação e Utilização Sustentável de Diversidade Biológica 

Brasileira 
PROECO Programa de Compensação Ecológica para Recuperação de Áreas Alteradas 

da Amazônia Oriental 
PROECOTUR  Programa de Desenvolvimento de Ecoturismo da Amazônia Legal 
PROPFLORA  Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas 
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RMA Rede da Mata Atlântica 
RPPN  Reserva Particular do Patrimônio Natural 
SAGRI Secretaria Executiva de Agricultura do Pará 
SBF  Secretaria de Biodiversidade e Floresta 
SCA  Secretaria de Coordenação da Amazônia 
SDS  Secretaria de Desenvolvimento Sustentável 
SME 6PDOO�DQG�0HGLXP�(QWHUSULVH�(Pequenos e Médios Empreendimentos) 
SECTAM  Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
SEICOM Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração do Pará 
SESPA Secretaria Executiva de Saúde Pública do Pará 
SEUC  Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
SISEMA  Sistema Estadual de Meio Ambiente 
SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 
SPRN  Subprograma de Política de Recursos Naturais 
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SNUC  Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
SOM  Sociedade de Orquidófilos de Marabá 
SPRN  Subprograma de Política de Recursos Naturais 
TI Terra Indígena 
TNC  7KH�1DWXUH�&RQVHUYDQF\�(A Conservação da Natureza) 
UC  Unidade de Conservação 
UFPA Universidade Federal do Pará 
UHE  Usina Hidrelétrica 
UGP  Unidade de Gerenciamento do Programa 
UNESCO  8QLWHG�1DWLRQV�(GXFDWLRQDO��6FLHQWLILF�DQG�&XOWXUDO�2UJDQL]DWLRQ (Organização 

das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura) 
UNISOL Universidade Solidária 
USAID 86�$JHQF\�IRU�,QWHUQDFLRQDO�'HYHORSPHQW 
WWF  :RUOG�:LOGOLIH�)XQG (Fundo Mundial para a Natureza) 
ZA  Zona de Amortecimento 
ZEE  Zoneamento Ecológico-Econômico 
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O presente capítulo apresenta as informações orientadas à contextualização da Unidade de 
Conservação (UC), permitindo a caracterização da moldura conceitual que abrange 
diferentes aspectos no âmbito federal e estadual, bem como as implicações ambientais e 
institucionais. Para isso, são descritos os tratados e acordos internacionais que envolvem 
essa região, bem como os espaços territoriais especialmente protegidos existentes no 
estado.  

Em seguida, é efetuada uma análise destes espaços no contexto federal e estadual, assim 
como o enquadramento da unidade conforme o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC) e sua situação diante das outras unidades de 
conservação do Brasil e da região. O enfoque estadual procura descrever os programas 
ambientais existentes nesta esfera de governo seus planos, programas e projetos inseridos 
em seu contexto. 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e o Decreto 4.340/2002 foram criados para 
regulamentar o descrito no artigo 225 da constituição brasileira e institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC), que categoriza as unidades, entre outros aspectos, 
quanto aos seus objetivos de conservação e formas de uso dos recursos ambientais. Estes 
instrumentos legais consolidam discussões de mais de duas décadas entre governo e 
sociedade, constituindo-se em marco fundamental para uma série de ações ainda em curso 
e que visam a consolidação de um verdadeiro sistema de unidades de conservação 
integrando todos os entes federados. 

No que se refere ao processo de planejamento das unidades de conservação, o SNUC e 
seu regulamento determinam que para implantar as Unidades de Conservação, se faz 
necessário a elaboração de um instrumento específico de planejamento, intitulado Plano de 
Manejo. 

Pela definição do SNUC, o Plano de Manejo é um documento técnico através do qual, de 
acordo com os objetivos gerais da unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas a serem aplicadas para os usos possíveis da área e o manejo dos 
recursos naturais, contemplando, inclusive, a implantação das estruturas físicas necessárias 
à gestão da unidade.

A adoção deste instrumento de planejamento, embora tenha sido reconhecido legalmente 
somente agora no contexto de um sistema de unidades de conservação, não é estratégia 
nova no Brasil. Os Planos de Manejo de Unidades de Conservação tiveram sua concepção, 
no Brasil, em 1977, no antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), um 
dos constituintes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA).  

Em 1996 o IBAMA estabeleceu um roteiro metodológico para o desenvolvimento dos Planos 
de Manejo onde ordena, em diferentes fases, o planejamento de um nível de conhecimento 
e interação exigido para o manejo da área (IBAMA, 1996). Em 2001 foi publicado o roteiro 
para APA, Roteiro Metodológico para Gestão de Área de Proteção Ambiental (IBAMA, 2002) 
e em 2002 foi publicada uma nova formulação do roteiro de 1996, intitulado “Roteiro 
Metodológico de Planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica”, 
incorporando novos princípios constantes no SNUC (IBAMA, 2002). 

Conforme o Roteiro Metodológico (IBAMA, 2002), o Plano de Manejo pode ser caracterizado 
como contínuo, no qual ocorre uma gradação de conhecimento. Ademais, este deve ser 
mantido sempre atualizado para dar início ou continuidade às ações apropriadas de manejo. 
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Na concepção atual de elaboração desses planos há a elaboração de um diagnóstico 
ambiental de caráter técnico, que contém levantamentos de dados secundários e também 
dados primários, objetivando fornecer um nível essencial de conhecimento da unidade que 
permita subsidiar o seu processo de planejamento. 

Tais levantamentos podem ser realizados segundo metodologia da Avaliação Ecológica 
Rápida (AER), descrita por Sayre HW� DOO� (2000), ou seguir outras orientações segundo as 
informações existentes sobre a unidade. Nessa atividade são descritos, detalhadamente, 
como se encontram as condições do ecossistema da unidade e do seu entorno, com relação 
aos seus atributos naturais. São também avaliados outros aspectos como a pressão 
antrópica, as atividades conflitantes com a categoria da unidade, entre outros.  

Após isso, procura-se realizar um planejamento estratégico em que são delineadas ações 
para um cenário futuro, minimizando as incertezas do processo de implantação da própria 
unidade de conservação. Este enfoque estratégico também considera as forças 
interagentes, avaliando o comportamento dessas forças na atualidade e no cenário futuro, à 
luz das informações obtidas no diagnóstico ambiental. 

Outra característica do planejamento atual das unidades de conservação é o seu caráter 
participativo, conseqüência da formulação de políticas públicas com aspectos positivos 
suficientemente fundamentados em mecanismos gerenciais de administração pública. Ao 
longo do processo de participação pública são incorporadas sugestões para o zoneamento 
da unidade.� Seguido da definição da abrangência dos estudos e da elaboração do 
diagnóstico da unidade de conservação, são feitas proposições pelas partes interessadas, 
com finalidade de corrigir situações de conflito e otimizar as demais situações na forma de 
um planejamento.  

Também fruto do processo de planejamento participativo, uma forma de garantir um canal 
aberto de diálogo a fim de resolver e prever problemas, minimizando conflitos, é a 
constituição de um Conselho Consultivo. Este Conselho é composto por diversos atores 
ligados à UC, desde o Coordenador da Unidade, representantes da Secretaria Executiva de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM), seguimentos da sociedade organizada 
como as associações das comunidades, as organizações não governamentais e demais 
órgãos públicos relacionados com o PESAM. 

Portanto, o Plano de Manejo é o instrumento legítimo de planejamento para a gestão de 
uma unidade de conservação, que além de possuir todas as prerrogativas legais neste 
sentido, é construído de forma participativa e de acordo com os melhores dados disponíveis 
para subsidiar seus gestores, de forma que estes possam tomar decisões com maior 
segurança técnica, respaldo legal e apoio da sociedade. 

A Unidade de Conservação objeto deste estudo pertence à categoria de Parque Estadual 
(PE), que segundo o SNUC, tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

O Plano de Manejo do PESAM está estruturado em quatro capítulos sendo os dois últimos 
inerentes ao planejamento. Foram elaborados ainda quatro estudos específicos, a saber: 
socioeconomia, prevenção e combate a incêndio na Unidade e sua Zona de Amortecimento, 
uso público e o levantamento de espeleologia básico. Esses tiveram a prerrogativa principal 
subsidiar as indicações de manejo, constantes do capítulo IV. 

A seguir está a ficha técnica do Parque com o objetivo de compilar os dados de forma 
sucinta e facilitar a consulta. 
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Tabela 1.1. Ficha Técnica do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas. 

)LFKD�7pFQLFD�GR�3DUTXH�(VWDGXDO�GD�6HUUD�GRV�0DUWtULRV�$QGRULQKDV���3(6$0�
Nome da Unidade de 
Conservação:  Parque Estadual da Serra dos Martírios/ Andorinhas - PESAM. 

Unidade Gestora 
Responsável:  

Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – 
SECTAM 

Endereço da sede: Travessa Lomas Valentinas, 2.717 - Bairro do Marco 
CEP: 66.095-770/ Belém-PA-Brasil 

Telefone: (91) 3181 3345/ 3276-1256/ 3276-4764/ 
Fax: (91) 276-8564/ 276-4764 
E-mail:  
Site: http://www.sectam.pa.gov.br/uc.htm  
Superfície da UC: 26.787,75 ha 
Perímetro da UC: 158,39 km (cartográfico) 
Município que abrange e 
percentual abrangido pela 
UC: 

São Geraldo do Araguaia (100%) 

Estado: Pará 

Coordenadas geográficas 
(latitude e longitude): 

Latitude Máxima: 06°22’39” S 
Latitude Mínima: 06°04’36” S 
Longitude Oeste: 48°23’06” W 
Longitude Leste: 48°35’20” W 

Ato de criação e data: Lei nº 5.982, de 25 de julho de 1996 
Marcos geográficos 
referenciais dos limites: Limite Oeste: Rio Araguaia 

Biomas e ecossistemas: Cerrado e Amazônico – Ecótono Cerrado-Amazônia 
$WLYLGDGHV�RFRUUHQWHV��

Educação Ambiental: Não 

Fiscalização: Esporádica e ocorre mediante denúncia pública 

Pesquisa: Sim 

Visitação: Sim 

Atividades Conflitantes: 
Caça, queimadas, abertura de estradas, posseiros, desmatamento, 
pichações, descaracterização de sítios arqueológicos, visitação em 
locais não autorizados e realização de corrida de motocicletas. 

Atividades de Uso Público: Pouca visitação sendo realizada sem a presença de funcionários do 
PESAM 
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O Parque está localizado na região sudeste do estado do Pará, entre as coordenadas 
geográficas aproximadas de 06º 03’ 00’’ a 06º 23’ 00’’, de latitude sul e 48º 22’ 30’’ a 48º 36’ 
30’’ de longitude oeste, no município de São Geraldo do Araguaia (Mapa 1). 

A paisagem dominante na região do PESAM é caracterizada pela presença da Floresta 
Amazônica em seus diferentes estágios sucessionais e pelo Cerrado, sendo considerada 
uma região de ecótono entre Amazônia e Cerrado, cujo entorno encontra-se praticamente 
todo ocupado. A atividade principal é a pecuária, seguida pela agricultura de subsistência. 

O acesso pode ser efetuado por via aérea, através dos aeroportos de Marabá e Araguaína, 
bem como dos campos de pouso de Xambioá e São Geraldo do Araguaia. De Marabá, são 
35 km da rodovia BR-230 até a BR-153, pela qual se chega a São Geraldo do Araguaia 
depois de 155 km. Por essa via são 190 km de estrada asfaltada com pouca manutenção. 
Outro caminho pode ser através da rodovia Belém-Brasília e, localmente, por via marítima 
pelo Rio Araguaia e seus afluentes (Mapa 2). 

Partindo-se de Araguaína/TO são 113 km em estrada asfaltada até Xambioá. De lá toma-se 
uma balsa e atravessa o rio Araguaia, chegando em São Geraldo do Araguaia. 

Os centros urbanos mais próximos são as sedes municipais de Marabá, com população de 
168.020 habitantes e São Geraldo do Araguaia, com população de 27.646 habitantes, de 
acordo com o censo demográfico do IBGE de 2000. 

De São Geraldo do Araguaia, pode-se acessar o Parque por terra em estrada não 
pavimentada, viajando aproximadamente 32 km até a divisa da Unidade. A partir de São 
Geraldo pelo rio Araguaia, a viagem descendo o rio leva 2 horas em barco com motor de 
popa (40 Hp) até a Vila de Santa Cruz. 

���� +,67Ï5,&2�'(�&5,$d2�'$�8&�
O Parque está localizado no município de São Geraldo do Araguaia onde ocorreu a 
Guerrilha do Araguaia de 1973 a 1975. Nesse episódio da história recente do país, 
revolucionários lutaram contra o regime militar instalado desde 1964. Ao final do período de 
guerrilha, o governo mudou o nome da Serra dos Martírios para Serra das Andorinhas, com 
o intuito do nome do lugar não ser associado à guerrilha. 

Em maio de 1986 o setor de arqueologia da Fundação Casa da Cultura de Marabá foi 
convidado pelo Museu Emílio Goeldi para elaborar, em conjunto, um projeto de 
levantamento arqueológico para a área. 

Em janeiro de 1987 foi realizada a primeira excursão à área entre os municípios de São 
Geraldo do Araguaia e Santa Cruz, a qual impressionou bastante a equipe pela beleza do 
rio, a paisagem montanhosa, a quantidade de animais e, principalmente, as centenas de 
gravuras rupestres na Ilha dos Martírios na proximidade da Serra das Andorinhas, no 
município de São Geraldo. 

Após essa excursão foi elaborado um projeto denominado de Martírios do Araguaia tendo 
como objetivo levantar as potencialidades da área, tendo em vista a construção da 
hidrelétrica (ATZINGEN, 1994). 
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No decorrer dos estudos verificou-se a necessidade da criação de um parque para preservar 
as riquezas paisagísticas, arqueológicas e biológicas da área da Serra. Todos os resultados 
dos levantamentos foram relatados à Secretaria de Estado de Cultura, a qual promoveu o 
tombamento da Serra das Andorinhas, em 22 de setembro de 1989 (Anexo 1). 

Em seguida os resultados foram encaminhados ao IDESP, sendo solicitada a criação do 
Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, o que culminou com a Lei no 5.982 de 
25 de julho de 1996 (Anexo 2), com cerca de 26.000 ha. 

O PESAM está subordinado à Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
(SECTAM), à Diretoria de Meio Ambiente, que conta com um Departamento de Unidades de 
Conservação, sendo esse último o responsável pelo seu gerenciamento. 

O Parque foi criado utilizando as áreas remanescentes denominadas impróprias para a 
colonização no Loteamento Gleba Andorinhas, proveniente da reforma agrária feita pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Grupo Executivo de Terras 
do Araguaia-Tocantins (GETAT). 

���� 25,*(0�'2�120(�
O Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas recebeu este nome por estar 
localizado na referida Serra. Em 1590, os bandeirantes percorreram a região atrás de minas 
de ouro. Eles associaram as gravuras rupestres encontradas às passagens bíblicas que 
descrevem a morte de Jesus Cristo, sendo a representação do sol a coroa de espinhos, o 
martelo, o instrumento usado para pregar a mão de Cristo e o manto, a veste de Jesus. 
(ATZINGEN, 1994).  

De 1973 a 1975 São Geraldo do Araguaia foi palco da Guerrilha do Araguaia onde 
revolucionários lutaram contra o regime militar e usaram a Serra como esconderijo e local 
das batalhas. Com o término da guerrilha, o governo renomeou a Serra dos Martírios para 
Serra das Andorinhas, com o intuito de que o nome do lugar não fosse associado à guerrilha 
(www.unisol.org.br/). 

���� (1)248(�)('(5$/�
Este item apresenta informações que objetivam apontar a relevância do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/ Andorinhas no contexto federal de conservação da natureza. Para 
tanto, são abordados os atos celebrados no Brasil para o reconhecimento da área, assim 
como estudos e indicações de prioridades que possam se refletir em novas políticas 
públicas e diretrizes que apontem nesse sentido. 

������ $�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�H�R�&HQiULR�)HGHUDO�
O Brasil é considerado um país de grande extensão territorial e recoberto por variados 
ecossistemas, colocando-se entre os países com maior diversidade de vida do mundo. Sua 
grande dimensão, tanto em latitude como em longitude, promove uma possibilidade de 
abrigo de um extraordinário mosaico de ecossistemas, produzidos tanto pelas variações 
climáticas quanto topográficas. Esses fatores o condicionam às variações nos 
macrossistemas atmosféricos que imprimem uma grande diversidade de domínios 
climáticos, promovendo a formação de diversos espaços moldados pela natureza tropical e 
subtropical do país. Dessa forma, o Brasil é composto por 7 grandes biomas e 78 
ecorregiões, compostos por seus ecossistemas particulares e únicos. 
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Em 1995 o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) propôs um novo conceito de áreas, 
representando o mundo em unidades biogeográficas, denominadas de HFRUUHJL}HV,
relativamente homogêneas do ponto de vista de biodiversidade e processos biológicos. A 
partir dessa divisão, o WWF adotou novas ações de conservação, valorizando igualmente 
os vários tipos de ecossistema. 

Com base nessa análise, as organizações não-governamentais WWF e 7KH� 1DWXUH�&RQVHUYDQF\ (TNC) em parceria com o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e as Universidades de Brasília e de Uberlândia, definiram uma nova 
forma de trabalhar a biodiversidade conhecida como "estratégia de conservação 
ecorregional", na qual são identificadas as origens e ameaças ambientais em cada região. A 
partir de então, trabalha-se na busca de alternativas de curto, médio e longo prazos para as 
ameaças encontradas e utilizam-se mecanismos como projetos demonstrativos, educação 
ambiental, políticas públicas e capacitação para expandir os resultados locais a outras áreas 
com características semelhantes. 

Segundo essa forma de trabalho, os ecossistemas no Brasil foram recortados inicialmente 
em 49 áreas diferenciadas em seus aspectos ecológicos – ecorregiões - além de três áreas 
de transição entre os 7 biomas tradicionais, a saber: Amazônia, Cerrado, Caatinga, 
Pantanal, Mata Atlântica, Campos Sulinos e Zona Costeira. Com relação ao estado do Pará, 
foram observados os biomas Amazônia, Cerrado, Costeiro e o ecótono de grande riqueza 
biológica, Cerrado-Amazônia (Mapa 3). Ecótono é aqui entendido como “a faixa de transição 
entre diferentes tipos de habitats” (BRASIL a, 2003) e ecorregião é “o conjunto de 
comunidades naturais, geograficamente distintas, que compartilham a maioria das suas 
espécies, dinâmicas e processos ecológicos, e condições ambientais similares, que são 
fatores críticos para a manutenção de sua viabilidade a longo prazo” (Dinnerstein,1995). 

Posteriormente, o IBAMA elaborou um trabalho intitulado Estudo de Representatividade 
Ecológica nos Biomas Brasileiros, divulgado em janeiro de 2003, que propôs uma divisão de 
78 ecorregiões para o país. Estas ecorregiões foram distribuídas desta forma: Amazônia 
(23); Cerrado (22); Mata Atlântica (09); Costeiro (09), Caatinga (08); Pantanal (02) e 
Campos Sulinos (01), conforme mostra a Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Divisão das 78 Ecorregiões Brasileiras 

Fonte: ARRUDA, 2005 

A principal vantagem para o uso das ecorregiões como unidades biogeográficas é a 
existência de limites naturais bem definidos, ao contrário de outras divisões biogeográficas 
baseadas nas distribuições de espécies de alguns grupos de organismos cujos limites, 
muitas vezes, não são bem conhecidos. 

No estado do Pará foram detectadas 13 ecorregiões, a saber: Cerrado, Florestas Tropicais 
das Guianas, Várzeas do Gurupá, Savanas das Guianas, Interflúvio do Madeira/Tapajós, 
Várzeas de Marajó, Mangues do Maranhão, Florestas Secas do Mato Grosso, Várzeas de 
Monte Alegre, Mangue do Pará, Interflúvio do Tocantins/Araguaia-Maranhão, Interflúvio do 
Uatumã/Trombetas e Interflúvio do Xingu/Tocantins (Mapa 4). 

Das 22 ecorregiões encontradas no Cerrado, a ecorregião do Araguaia-Tocantins, onde está 
inserido o PESAM, apresenta uma área de 244.598,1 km2, representando 12,2% do bioma 
Cerrado (ARRUDA, 2005).  

Além desta área, o PESAM abrange uma zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, 
a qual compreende uma superfície de aproximadamente 414.007km2, envolvendo as 
“florestas secas” de Mato Grosso ou floresta mesófila semidecídua. Esta fitofisionomia 
apresenta-se como uma forma florestal de manchas com características comuns do 
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Cerrado. Geralmente seus maciços ocorrem em locais afastados dos cursos de água ou da 
umidade permanente, em terrenos ondulados ou planos, sendo menos freqüentes nos 
declives e dorsos das elevações acentuadas. 

O Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre a Diversidade Biológica (BRASIL, 
1998) destacou as diferenças marcantes entre regiões e ecossistemas demonstradas pelos 
dados, tanto no conhecimento da biodiversidade quanto nas ações de conservação. Tal 
convenção fez com que o Brasil assumisse maior compromisso com o meio ambiente. 
Sendo assim, foi recomendado em seus artigos a identificação, monitoramento e a proteção 
de ecossistemas importantes para a conservação da biodiversidade a partir de ações 
prioritárias.  

É importante ressaltar que o Brasil é um país que possui megadiversidade, termo usado 
pela Conservação Internacional (CI) para designar os países mais ricos em diversidade 
biológica e cultural do mundo. O Brasil ostenta elevada diversidade em ecossistemas, em 
espécies biológicas, em endemismos e em patrimônio genético, reunindo cerca de 70% das 
espécies vegetais e animais do planeta e grande número de espécies endêmicas. O 
endemismo é o critério principal para que o país seja considerado megadiverso. 

O Brasil abriga os quatro biomas mais ricos do planeta, a Mata Atlântica, o Cerrado, a 
Amazônia e o Pantanal. Todos vêm sofrendo grandes impactos ambientais promovidos 
pelas atividades antrópicas como a agricultura, a urbanização sem critérios técnico-
ambientais, a ocupação desordenada, e o desmatamento, entre outras. Como exemplo, a 
Mata Atlântica foi reduzida a aproximadamente 7% de sua extensão original, e dos 204 
milhões de hectares que o Cerrado ocupava, 57% já foram completamente destruídos e a 
metade das áreas remanescentes estão bastante alteradas, conforme dados da ONG CI 
(MACHADO, 2005). 

Até o momento o Brasil não possui informações a respeito de seus biomas de forma 
organizada e bem distribuída para que pudessem ser utilizadas pelos tomadores de decisão. 
A primeira iniciativa do gênero foi realizada através do Projeto de Conservação e Utilização 
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), no qual foi possível identificar as 
áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, avaliar os condicionantes 
socioeconômicos e as tendências atuais da ocupação humana do território brasileiro, bem 
como formular as ações mais importantes para a conservação dos recursos naturais.  

Através do Decreto no 5.092 de 21 de maio de 2004 e da Portaria no 126, de 27 de maio de 
2004 foram definidas as regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, 
utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade. Cada avaliação por 
bioma teve como resultados o sumário executivo e mapa-síntese de suas áreas prioritárias 
para conservação, assim como documentos e relatórios técnicos e temáticos a respeito das 
ações recomendadas para cada ecossistema. Esse esforço tem subsidiado, desde então, a 
implantação de diversos programas de âmbito internacional, nacional e regional, como o 
Sistema MaB (Homem e a Biosfera) da UNESCO, e a criação de diversas áreas protegidas. 

No Workshop de Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da 
Amazônia, realizado em Macapá em setembro de 1999, foram definidas áreas prioritárias 
para a Conservação da Amazônia. Neste trabalho foram definidas 385 áreas prioritárias, 
dentre as quais o PESAM é caracterizado como uma área de importância biológica 
“extremamente alta” para manejo (Mapa 5). Tal projeto teve o apoio do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), e recursos financeiros do Tesouro Nacional e do Global Environment Facility (GEF). 
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“As Unidades de Conservação representam uma das melhores estratégias de proteção do 
patrimônio natural. Nessas áreas naturais a fauna e a flora são conservadas, assim como os 
processos ecológicos que regem os ecossistemas, garantindo a manutenção do estoque da 
biodiversidade” (http://www.ibama.gov.br). 

Durante o Congresso Mundial de Parques, realizado em 1982, foi sugerido que as nações 
protegessem, a partir de unidades de conservação de proteção integral, cerca de 10% de 
sua extensão territorial. Entretanto, o Brasil, através do SNUC, possui apenas 3,29% de seu 
território como unidades dessa categoria, e 3,94% de uso sustentável, totalizando uma área 
de 7,23% do país (SALES, 1996; IUCN, 1997). 

O percentual de áreas protegidas no Brasil está um pouco superestimado devido a 
existência de algumas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) que incluem uma ou mais 
unidades de proteção integral em seu interior. Atualmente, são 304 unidades de 
conservação federais administradas pelo IBAMA que perfazem a soma de 62 milhões de 
hectares. Acrescenta-se a estes valores um grande número de unidades estaduais que 
abrangem uma área de aproximadamente 22 milhões de hectares 
(http://www.mma.gov.br/port/sbf/dap/apconser.html).  

A fim de proteger a biodiversidade do Cerrado, muito ainda deve ser feito, uma vez que este 
bioma possui apenas cerca de 0,5% de áreas protegidas em unidades de conservação, o 
que é um valor ínfimo, enquanto na Amazônia este valor é de 5,6 %. Ambos os percentuais 
estão aquém do objetivo assumido pelo Brasil no referido Congresso. 

A manutenção de ecossistemas viáveis, que garantam a efetiva proteção da biodiversidade 
em um bioma, deve ser realizada através da proteção de grandes áreas, ao contrário da 
prática brasileira, onde geralmente é comum observar áreas protegidas pequenas e isoladas 
e, às vezes, direcionadas para a preservação de alguns elementos da biota ou do 
ecossistema, não sendo suficiente para conservar a biodiversidade como um todo. No 
sistema atual também não se considera a proteção dos ecótonos entre os ecossistemas, 
que são importantes áreas, detentoras de características muito particulares.  

Além dos problemas quanto às extensões das áreas protegidas e seus objetivos de 
proteção, o mesmo pode ser observado quanto à efetividade dessas áreas, uma vez que 
55% delas se encontram em situação precária e 37% são consideradas como minimamente 
implementadas (LEMOS & FERREIRA, 2000). Outro fato diz respeito a distribuição irregular 
das unidades de conservação segundo os critérios de representatividade ao longo dos 
biomas ou regiões biogeográficas. 

Nesse contexto, a importância do PESAM é evidenciada, uma vez que aumenta a 
representatividade dos Biomas Cerrado e Amazônia e do Ecótono Cerrado-Amazônia, 
principalmente considerando-se a escassez de unidades de proteção integral neste ecótono.  

Mesmo que o PESAM seja considerado uma unidade com extensão territorial pequena, este 
contém muita representatividade biológica. No concernente aos ambientes fitofisiológicos, o 
Parque é constituído por sete tipologias, tais como a Floresta Ombrófila Densa Aluvial, 
Floresta Ombrófila Densa Submontana, Áreas de Tensão Ecológica, Cerrado ou Savana 
Amazônica, Campo Cerrado ou Cerrado Ralo, Campo Limpo Úmido ou Brejos Estacionais e 
Sistemas Secundários, segundo as terminologias adotadas pelo IBGE (1992) e EITEN 
(1983) (ENGEVIX, 2004). 

A área do PESAM está localizada no interior da APA São Geraldo do Araguaia e atualmente 
observa-se o isolamento do parque em função da exploração agrícola em seu entorno, 
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dificultando a conectividade com outras áreas protegidas, como as áreas de preservação 
permanente (APP), a Terra Indígena (TI) Suruí e a Área de Proteção Ambiental Barreiro das 
Antas. A TI de Suruí  apresenta 26.257 ha e população de 185 índios 
(http://www.isa.org.br/pib/epi/surui/surui.shtm) abrangendo terras dos municípios de São 
Geraldo do Araguaia, Marabá, São Domingos do Araguaia e Eldorado do Carajás. Já a APA 
Barreiro das Antas é uma UC municipal com 153 ha, localizada em São Geraldo do 
Araguaia e administrada pela prefeitura municipal. 

�������� $V�FDWHJRULDV�GH�0DQHMR�
A Lei n° 9985/00, que instituiu o SNUC, dividiu as unidades de conservação em dois grupos, 
com características específicas: i) as unidades de conservação de proteção integral; e, ii) as 
unidades de uso sustentável. 

De acordo com o SNUC, as Unidades de Conservação de Proteção Integral têm por objetivo 
básico a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, ou seja, atividades educacionais, científicas e recreativas. O manejo deve limitar-se 
às finalidades próprias de cada UC. Nesse grupo estão enquadradas as seguintes 
categorias: i) estação ecológica; ii) reserva biológica; iii) parque nacional; iv) monumento 
natural e v) refúgio de vida silvestre. 

As Unidades de Uso Sustentável, como prega a Lei n° 9985/00, visam compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Nas 
unidades deste grupo é permitida a exploração e aproveitamento econômico direto, de 
forma planejada e regulamentada, procurando conciliar a preservação da biodiversidade e 
dos recursos naturais com as atividades humanas e a ocupação do solo. Enquadram-se 
nesse grupo as seguintes categorias: i) área de proteção ambiental; ii) área de relevante 
interesse ecológico; iii) floresta nacional; iv) reserva extrativista; v) reserva de fauna; vi) 
reserva de desenvolvimento sustentável e vii) reserva particular do patrimônio natural. 

A correspondência entre as categorias de manejo estabelecidas pelo SNUC com as 
categorias reconhecidas pela IUCN estão listadas na Tabela 1.2. 

Tabela 1.2. Comparativo entre categorias de manejo da IUCN e do SNUC. 

&DWHJRULD�GD�,8&1�������� &DWHJRULDV�GR�618&�
Categoria I (Reserva Natural Estrita) Reserva Biológica 

Estação Ecológica 
Categoria II (Parque Nacional) Parque Nacional/Estadual/Municipal 
Categoria III (Monumento Natural) Monumento Natural 
Categoria IV (Área de Manejo de Habitat/Espécies) Refúgio de Vida Silvestre 

Área de Relevante Interesse Ecológico 
Categoria V (Paisagem Terrestre e Marinha Protegidas) Área de Proteção Ambiental 
Categoria VI (Área Protegida com Recursos Manejados) Floresta Nacional/Estadual/Municipal 

Reserva Extrativista 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva de Fauna 

Fonte: Dourojeanni e Pádua, 2001 

Pode-se observar que as RPPN não estão presentes nesta lista, porém são áreas que a 
IUCN tenderia a qualificar na categoria III (DOUROJEANNI e PÁDUA, 2001). A Tabela 1.3 
apresenta o número dos diferentes grupos de manejo frente ao total de unidades de 
conservação federais do Brasil. Pode-se observar que a categoria de proteção integral 
representa 16,57% do total de UCs e a categoria de Uso Sustentável representa 83,43%. 
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Tabela 1.3. Comparativo entre os grupos de Unidades de Conservação Federais do Brasil. 

7LSR�GH�8VR� 6XE�WRWDO �
Unidade de Conservação de Proteção Integral 117 16,57
Unidade de Conservação de Uso Sustentável 589 83,43

7RWDO� ���� �
Fonte: IBAMA, 2005 

Conforme informações da Diretoria de Ecossistemas do IBAMA (DIREC) atualmente existem 
57 parques nacionais, que representam 8,07% do total de UCs. No estado do Pará existem 
apenas sete unidades de conservação federais de proteção integral, que ocupam uma área 
7.044.041,39 ha, enquanto as de Uso Sustentável somam 14 unidades, com 
aproximadamente 7.633.473,84 ha, conforme Tabela 1.4, Tabela 1.5 (Mapa 6). 

Tabela 1.4. Unidades de Conservação Federais de Proteção Integral no estado do Pará. 

1RPH� ÈUHD��KD�� $WR�GH�FULDomR� %LRPD�V��
Estação Ecológica da Terra do Meio 3.387.799,44 Decreto 17/02/2005 Amazônia Costeiro  

Estação Ecológica do Jari 464.288,02 87.092 de 12/04/1982
89.440 de 13/03/1984

Amazônia 

Parque Nacional da Amazônia 1.891.702,68 73.683 de 19/02/1974
90.823 de 18/01/1985

Amazônia 

Parque Nacional da Serra do Pardo  447.342,88 Decreto 17/02/2005 Amazônia 

Reserva Biológica do Rio Trombetas 409.585,26 84.018 de 21/09/1979 Amazônia 

Reserva Biológica do Tapirapé 99.703,34 97.719 de 05/05/1989 Amazônia 

Reserva Biológica Nascentes da 
Serra do Cachimbo 

343.619,77 Decreto 20/05/2005 Amazônia Ecótono 
Cerrado-Amazônia 

727$/� ��������������
Fonte: IBAMA, 2005 
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Tabela 1.5. Unidades de Conservação Federais de Uso Sustentável no Estado do Pará. 

1RPH� ÈUHD��KD�� $WR�GH�FULDomR� %LRPD�V��
Floresta Nacional de Altamira 764.261,98 2.483 de 02/02/1998 Amazônia 

Floresta Nacional de Carajás 394.422,45 2.486 de 02/02/1998 Amazônia Ecótono 
Cerrado-Amazônia

Floresta Nacional de Caxiuana 324.060,11 239 de 28/11/1961 Amazônia 

Floresta Nacional de Itaituba I 221.609,73 2.481 de 02/02/1998 Amazônia 

Floresta Nacional de Itaituba II 425.976,49 2.482 de 02/02/1998 Amazônia 

Floresta Nacional de Mulata 217.305,06 Decreto 01/08/2001 Amazônia 

Floresta Nacional de Saracá-Taquera 443.096,54 98.704 de 27/12/1989 Amazônia 

Floresta Nacional do Itacaiunas 82.045,21 2.480 de 02/02/1998 Amazônia 

Floresta Nacional do Tapajós 551.498,77 73.684 de 19/02/1974 Amazônia 

Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri 192.552,36 97.720 de 05/05/1989 Amazônia 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável de Itatupã-Baquiá 

0,00 Decreto 14/06/2005  

Reserva Extrativista Arióca-Pruanã 0,00 Decreto 16/11/2005  

Reserva Extrativista Chico Mendes 920.995,41 99.144 de 12/03/1990 Amazônia 

Reserva Extrativista Chocoaré-Mato 
Grosso 

2.797,66 Decreto 13/12/2002 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista de São João da 
Ponta 

3.210,68 Decreto 13/12/2002 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho 0,00 Decreto 14/06/2005  

Reserva Extrativista Mapuá 94.919,77 Decreto 20/05/2005 Amazônia 

Reserva Extrativista Maracanã 30.122,96 Decreto 13/12/2002 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista Marinha de Araí-
Peroba 

11.534,78 Decreto 20/05/2005 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista Marinha de 
Caeté-Taperaçu 

42.253,90 Decreto 20/05/2005 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista Marinha de 
Gurupi-Piriá 

74.433,75 Decreto 20/05/2005 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista Marinha de Soure 15.342,85 Decreto 22/11/2001 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista Marinha de 
Tracuateua 

27.267,15 Decreto 20/05/2005 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista Mãe Grande de 
Curuçá 

36.993,03 Decreto 13/12/2002 Amazônia Costeiro

Reserva Extrativista Riozinho do 
Anfrísio 

739.303,20 Decreto 08/11/2004 Amazônia 

Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns 677.171,61 Decreto 06/11/1998 Amazônia 

Reserva Extrativista Verde Para 
Sempre 

1.319.661,26 Decreto 08/11/2004 Amazônia 

Área de Proteção Ambiental do 
Igarapé Gelado 

20.637,13 97.718 de 05/05/1989 Amazônia 

727$/� ��������������
Fonte: IBAMA, 2005 
 

Ao analisar apenas o Bioma Amazônico, pode-se observar que as UCs de proteção integral 
federais ocupam 2,55% do total da área do território nacional e as de uso sustentável 
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representam 3,12%. No Ecótono Amazônia-Cerrado as unidades de proteção integral 
ocupam 0,0364% e as de uso sustentável perfazem 0,014% do país. 

�������� &RUUHGRUHV�(FROyJLFRV�
O SNUC definiu corredores ecológicos como porções de ecossistemas naturais ou 
seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes 
e movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 
degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 
sobrevivência áreas com extensão maior que as unidades individuais. 

A Resolução nº 09 do CONAMA/1996 definiu corredores ecológicos como uma faixa de 
cobertura vegetal existente entre remanescente de vegetação primária em estágio médio e 
avançado de regeneração, capaz de propiciar KDELWDW�ou servir de área de trânsito para a 
fauna residente nos remanescentes, em especial, às unidades de conservação e áreas de 
preservação permanente. 

A CI já define um corredor ecológico como um mosaico de uso da terra que conecta 
fragmentos de florestas naturais através da paisagem, cujo objetivo é facilitar o fluxo 
genético entre populações, aumentando a chance de sobrevivência a longo prazo das 
comunidades biológicas e de suas espécies componentes. Para cumprir este propósito, 
muitas vezes é necessária a criação de áreas protegidas adicionais, a introdução de 
estratégias mais adequadas de uso da terra e a restauração de trechos degradados em 
áreas-chave (www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/TOR_Corredores.pdf). 

Desta forma, os corredores e zonas de amortecimento podem mudar fundamentalmente o 
papel ecológico das áreas protegidas. Esses corredores servem para aumentar o tamanho e 
as chances de sobrevivência de populações de diferentes espécies, além de servirem na 
recolonização de espécies localmente perdidas e permitirem a redução da pressão no 
entorno das áreas protegidas. 

No Bioma Amazônico, existem dois corredores ecológicos. O primeiro compreende os 
Ecótonos Sul-Amazônicos, além da grande região que abrange o sul dos estados do Pará e 
Amazonas e norte de Mato Grosso. É uma área de transição entre os biomas do Cerrado e 
da Amazônia, com características de ambos e de alta riqueza biológica. Ocorrem aí várias 
espécies típicas do Cerrado, da Amazônia e outras espécies endêmicas. 

O segundo corredor, denominado Sul da Amazônia, localiza-se no setor mais oriental da 
Amazônia e inclui todas as florestas localizadas entre a margem direita do rio Madeira e o 
centro do estado do Maranhão. Abriga várias unidades de conservação, dentre eles o 
PESAM, e congrega 14 terras indígenas, além de compreender o centro de endemismo de 
Belém. Uma das principais estratégias de conservação a ser adotada nesse corredor é o 
estabelecimento de alianças com as comunidades indígenas, visando garantir a integridade 
e o manejo sustentável de seus territórios, que pode ser aplicado às unidades de 
conservação. O Mapa 7 apresenta os corredores ecológicos da Amazônia Legal Brasileira. 

No Corredor Sul da Amazônia, a CI - Brasil, a TNC do Brasil e o Museu Paraense Emílio 
Goeldi estão desenvolvendo um plano de conservação da biodiversidade no centro de 
endemismo de Belém. Para isso, está sendo realizado um levantamento de informações 
sobre uso da terra, distribuição da biodiversidade, pressões e ameaças ao meio ambiente e 
situação das unidades de conservação e terras indígenas. Essas informações serão 
utilizadas em seminários municipais com diferentes setores para a elaboração e 
implementação de um programa participativo para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade na região. 
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Estimativas recentes mostram que cerca de 50% do centro de endemismo, que compreende 
a área de Belém, já foram alterados drasticamente pelas atividades humanas. O pouco que 
resta da biodiversidade original se concentra nas unidades de conservação, terras indígenas 
e áreas de reserva legal das numerosas propriedades privadas da região, em meio a áreas 
de uso intensivo para a agricultura e a pecuária.  

������ ,PSOLFDo}HV�,QVWLWXFLRQDLV�
A integração das políticas públicas de âmbito federal e estadual é essencial para a efetiva 
implementação do plano de manejo do PESAM, e desta forma para fortalecer a posição do 
parque como importante área de proteção integral do bioma Amazônico. 

Assim, é recomendável que a administração do parque procure, em conjunto com a 
SECTAM, implementar o plano de manejo estabelecendo relações entre os programas 
existentes nas diversas esferas governamentais, sobretudo com a comunidade e prefeitura 
locais, além da busca de parcerias com as entidades civis que atuam na região do parque. 

Neste contexto, como forma de consulta inicial, serão citados e brevemente descritos os 
planos e programas ambientais no âmbitos federal para a região. 

3ODQR�%UDVLO�GH�WRGRV��33$������������
O PPA 2004-2007 tem como objetivo propor estratégias de longo prazo que promovam 
inclusão social e redução na concentração da renda, com crescimento do PIB e do 
emprego, crescimento ambientalmente sustentável, redução das disparidades regionais e da 
vulnerabilidade externa. As políticas e programas que subsidiarão essa estratégia 
distribuem-se em cinco dimensões: social, econômica, regional, ambiental e democrática. 

Na dimensão ambiental, a estratégia adotada é a do desenvolvimento sustentável e de 
longo prazo, por meio da inclusão da dimensão ambiental nas escolhas no campo social e 
econômico. O PPA prevê a adoção de critérios socioambientais para as políticas públicas, 
com metas de melhoria dos indicadores socioambientais, incentivos à participação da 
sociedade e à educação ambiental.  

Maiores informações sobre o PPA podem ser obtidas no endereço eletrônico 
http://www.planobrasil.gov.br/default.asp  

3URJUDPD�1DFLRQDO�GR�0HLR�$PELHQWH��310$�,,���
O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA II) é uma ação do MMA visando fortalecer 
as instituições integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e incentivar a 
gestão integrada do meio ambiente. Seu objetivo é o de estimular a adoção de práticas 
sustentáveis entre os diversos setores cujas atividades impactam o meio ambiente, além de 
contribuir para o fortalecimento da infra-estrutura organizacional e de regulamentação do 
poder público, melhorando a qualidade ambiental e gerando benefícios socioeconômicos. 

A participação estadual no componente Gestão Integrada de Ativos Ambientais é ligada a 
um processo da qualificação, que envolve o estabelecimento de prioridades e adequação 
com os critérios da elegibilidade. A primeira fase foi concluída em junho de 2005, quando 
estava prevista a negociação para a Fase 2 do Programa, conforme consta na página do 
MMA - http://www.mma.gov.br/index.cfm?id_estrutura=6. 

3URJUDPD�1DFLRQDO�GD�'LYHUVLGDGH�%LROyJLFD��3521$%,2���
O PRONABIO, originalmente criado em 1994 pelo Decreto Presidencial nº 1.354, foi 
modificado para atender os princípios e diretrizes de uma Política Nacional da 
Biodiversidade, instituída pelo Decreto Presidencial nº. 4.339/02. Teve ampliação de seu 
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escopo por meio do Decreto nº 4703, de 21 de maio de 2003, quando sua Comissão 
Coordenadora passou a ser denominada Comissão Nacional de Biodiversidade. 

A estrutura do PRONABIO é formada pelos componentes temáticos (definidos na Política 
Nacional da Biodiversidade), destacando-se a utilização sustentável dos componentes da 
biodiversidade e componentes biogeográficos, envolvendo os diferentes biomas do país. 

O PRONABIO conta ainda com dois fundos de investimentos que têm o objetivo de apoiar a 
geração de informação, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade: o Projeto de 
Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO) e o 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). 

3URJUDPD�3LORWR�SDUD�D�3URWHomR�GDV�)ORUHVWDV�7URSLFDLV��33�*���
Criado em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio 92), o programa é uma das maiores iniciativas de cooperação 
multilateral voltada à temática ambiental em âmbito global. Desde a sua criação já foram 
investidos cerca de 400 milhões de dólares em projetos na Amazônia e na Mata Atlântica.  

Os projetos financiados pelo Programa são desenvolvidos pelas próprias comunidades, 
entre elas, seringueiros, extrativistas, povos indígenas, agricultores familiares e quilombolas, 
entidades da sociedade civil como as redes de ONGs, Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) 
e Rede Mata Atlântica (RMA) e órgãos dos governos federal e estaduais. 

Além desses, também são apoiados projetos voltados à conservação de áreas protegidas 
(florestas nacionais, reservas extrativistas e terras indígenas), à pesquisas científicas para 
promover geração e disseminação de conhecimentos relevantes à conservação e ao 
desenvolvimento sustentável das florestas tropicais, e à disseminação para divulgação 
ampla dos aprendizados gerados, visando influenciar políticas públicas. 

Informações adicionais podem ser obtidas no sítio do MMA, na Internet, 
http://www.mma.gov.br/tomenota.cfm?tomenota=/port/sca/ppg7/capa/index.html&titulo=PPG
7. 

3URJUDPD�$PD]{QLD�6XVWHQWiYHO�
O Programa Amazônia Sustentável foi lançado em maio de 2005 pelo Governo Federal 
durante o Encontro de Rio Branco, o qual constitui um grande esforço por parte de cada 
setor do Governo no sentido de unificar todas as políticas voltadas para o desenvolvimento 
da região, a partir de uma plataforma onde as ações de todos os órgãos estarão 
combinadas e voltadas para o desenvolvimento da Amazônia. 

3URJUDPD�GH�'HVHQYROYLPHQWR�GH�(FRWXULVPR�GD�$PD]{QLD�/HJDO��352(&2785��
O PROECOTUR é um programa do MMA da Secretaria de Coordenação da Amazônia, cuja 
a meta é viabilizar o desenvolvimento do ecoturismo na Região Amazônica Brasileira, 
estabelecendo a base de investimentos públicos necessários para a atração de investidores 
privados. O propósito é estabelecer uma estrutura adequada e implementar as condições 
necessárias, incluindo os investimentos requeridos, que possibilitarão aos nove estados da 
Amazônia Brasileira (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins) se prepararem para administrar suas áreas selecionadas para o 
ecoturismo de forma responsável e adequada, com planejamento, assistência técnica e 
capacitação.  

Este Programa tem como objetivos específicos: proteger os atrativos ecoturísticos; 
implementar infra-estrutura básica de serviços, criar ambiente de estabilidade, avaliar o 
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mercado nacional e internacional, propor base normativa; capacitar recursos humanos; 
estimular a utilização de tecnologias apropriadas, valorizar as culturas locais e contribuir 
para a conservação da biodiversidade. 

Maiores informações podem ser obtidas no sítio do MMA, na Internet: 
http://www.mma.gov.br/port/sca/index.html  

3URMHWRV�'HPRQVWUDWLYRV��3'$V��
Os projetos demonstrativos vêm contribuindo para orientar as políticas municipais afinadas 
com o desenvolvimento sustentável. As metas relacionadas às atividades de recuperação 
de áreas degradadas, implantação de viveiros e distribuição de mudas nativas ganharam 
dimensão municipal ao serem incorporadas nos programas de governo. 

As experiências envolvem mais de seis mil famílias que trabalham com sistemas 
agroflorestais e recuperação de áreas degradadas, manejo de recursos florestais e de 
recursos aquáticos, preservação ambiental e segurança alimentar. Por meio de atividades 
que incluem a produção, beneficiamento e comercialização de produtos (polpa de frutas, 
mel, palmito de açaí e de pupunha, doces, castanhas, pescados e óleos vegetais), criam-se 
alternativas de geração de renda e de melhoria na qualidade de vida das populações 
envolvidas. 

3URMHWR�GH�$SRLR�DR�0DQHMR�)ORUHVWDO�6XVWHQWiYHO�QD�$PD]{QLD��3520$1(-2��
Este Programa também tem apoiado iniciativas que buscam inovar os modelos de gestão 
nas Florestas Nacionais (FLONA). Experiência nesse sentido vem sendo realizada na Flona 
Tapajós, no oeste paraense, uma das áreas mais visadas para a expansão da fronteira 
agrícola. Com extensão de 545 mil hectares, a área conta com 29 comunidades onde vivem 
1,9 mil famílias parceiras do Programa na execução de projetos. 

Destacam-se experiências de melhoria das práticas de extração e manuseio do látex, 
produção de óleo de andiroba e fabricação de móveis, utilizando-se, neste último caso, a 
madeira caída. São, ainda, desenvolvidas atividades de manejo comunitário, educação 
ambiental, ecoturismo, controle e vigilância. 

Além dessas ações, que no âmbito do Programa são coordenadas pelo Promanejo, também 
se tem buscado capacitar as comunidades em temas relacionados aos aspectos legais do 
manejo florestal, práticas de manejo e operações de transformação, beneficiamento e 
comercialização de produtos florestais. 

6XESURJUDPD�GH�3ROtWLFDV�GH�5HFXUVRV�1DWXUDLV��6351��
O Subprograma de Políticas de Recursos Naturais tem por objetivo capacitar instituições 
públicas para formular e implementar políticas ambientais mais efetivas, sob a óptica da 
gestão compartilhada entre a União, estados e municípios, em cooperação com 
organizações da sociedade civil e setor privado. Além de ter sido responsável pela 
estruturação e capacitação técnica de muitos órgãos estaduais, o SPRN também promoveu 
o zoneamento ecológico-econômico em diversas áreas da Amazônia, viabilizou a 
implantação de sistemas informatizados de licenciamento ambiental em propriedades rurais 
e apoiou a construção das bases cartográficas digitais dos estados da região. 

���� (1)248(�(67$'8$/�
O objetivo deste tópico é contextualizar as unidades de conservação no estado do Pará, 
informando a importância do PESAM como área protegida nesse espaço territorial. Visa 
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também identificar as possíveis interferências sobre esta UC, abordando suas relações 
institucionais e socioambientais, e possibilitando alternativas de cooperação e integração ou 
minimização de impactos. 

������ ,PSOLFDo}HV�$PELHQWDLV�
As Tabelas 1.6 e 1.7 apresentam as unidades de conservação estaduais do Pará, divididas 
em unidades de proteção integral e de uso sustentável. As primeiras apresentam uma área 
total de 31.903 ha perfazendo 0,026% do estado, enquanto as de uso sustentável somam 
6.230.732 ha, cerca de 4,918% do Pará. 

Os 03 Parques, 02 Reservas e 07 APAs estaduais totalizam 6.262.635 ha, 
aproximadamente 4,944% da área do estado. Neste contexto o PESAM ocupa 0,02% do 
território paraense, estando contido integralmente no município de São Geraldo do 
Araguaia, inclusive sua zona de amortecimento. 

Tabela 1.6. Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral. 

1RPH� ÈUHD��KD�� ��GR�(VWDGR� $WR�GH�FULDomR�
Parque Ambiental de Belém (incluído 

na Área da APA Belém) 1.206 0,001 
Decreto nº 1.552, de 

03/05/93 - DOE 04.05.93 

Parque Estadual da Serra dos 
Martírios/Andorinhas 24.897 0,020 

Lei nº 5.982, de 25/07/96 - 
DOE 26.07.96, republicado 

em 12/11/96 

Parque Estadual Monte Alegre 5.800 0,005 Lei nº 6.412, de 0911.01 - 
DOE 13.11.01 

727$/� ������� ������ �
Fonte: SECTAM, 2005 
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Tabela 1.7. Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável. 

1RPH� ÈUHD��KD�� ��GR�(VWDGR� $WR�GH�FULDomR�
Área de Proteção 
Ambiental do 
Arquipélago do Marajó 
– APA Marajó 

5.500.000 4,389 Art. 13 § 2º da 
Constituição do estado 
do Pará, promulgada 
em 05/10/89 

Área de Proteção 
Ambiental de Algodoal-
Maiandeua – APA 
Algodoal 

2.378 0,002 Lei no 5.621, de 
27/11/90 – DOE 
06/12/90 

Área de Proteção 
Ambiental dos 
Mananciais de 
Abastecimento de 
Água de Belém – APA 
Belém 

6.020 
Total: 7.226 

0,005 Decreto no 1.151, de 
03/05/93 – DOE 
04/05/93 

Área de Proteção 
Ambiental da Ilha do 
Combu 

29.655 0,024 Lei no 5.983, de 
25/07/96 – DOE 
26/07/96 

Área de Proteção 
Ambiental do 
Arquipélago do Marajó 
– APA Marajó 

1.500 0,001 Lei no 5.621, de 
27/11/90 – DOE 
06/12/90 

Área de Proteção 
Ambiental Paytuna 

56.129 0,044 Lei no 6.083, de 
13/11/97 – DOE 
17/11/97 

Área de Proteção 
Ambiental do do lago 
de Tucuruí 

503.490 
Total: 568.667 

0,402 Lei no 5.621, de 
27/11/90 – DOE 
06/12/90 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável Alcobaça 

36.128 0,028 Lei no 6.426, de 
17/12/01 – DOE 
19/12/01 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável Pucuruí-
Ararão 

29.049 0,023 Lei no 6.451, de 
08/04/02 – DOE 
11/04/02 

727$/� ���������� ������ �
Fonte: SECTAM, 2005 

Dentro das diretrizes nacionais e regionais de criação de mosaicos de áreas protegidas, o 
PESAM está intimamente ligado a APA de São Geraldo do Araguaia, uma vez que sua área 
é interna a da APA. 

Além das UCs estaduais, são encontradas oito unidades municipais a seguir descritas 
(Tabela 1.8): 
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Tabela 1.8. Unidades de Conservação Municipais 

1RPH� 0XQLFtSLR� ,QVWLWXLomR�UHVSRQViYHO� ÈUHD��KD��
Parque Ecológico do 
Município de Belém 

Belém FUNVERDE 44,06 

Parque Ecológico da 
lha do Mosqueiro 

Belém FUNVERDE 182 

Reserva Ecológica da 
Mata do Bacurizal e do 
Lago Caraparú 

Salvaterra Prefeitura Municipal de 
Salvaterra 

XX 

Área de Proteção 
Ambiental de Barreiro 
das Antas 

São Geraldo do 
Araguaia 

Prefeitura Municipal de 
São Geraldo do 
Araguaia 

153 

Área de Proteção 
Ambiental Jabotitiua-
Jatium 

Viseu Prefeitura Municipal de 
Viseu 

14.254 

Área de Proteção 
Ambiental da Costa de 
Urumajó 

Augusto Corrêa Prefeitura Municipal de 
Augusto Corrêa 

30.617 

Área de Proteção 
Ambiental Bom Jardim/ 
Passa Tudo 

Itaituba Prefeitura Municipal de 
Itaituba 

XX 

Área de Proteção 
Ambiental Praia do 
Sapo 

Itaituba Prefeitura Municipal de 
Itaituba 

XX 

Fonte: www.amazonialegal.com.br 

�������� 5HVHUYDV�3DUWLFXODUHV�GR�3DWULP{QLR�1DWXUDO��5331V��QR�HVWDGR�GR�3DUi�
Desde o antigo Código Florestal de 1934 já estava previsto o estabelecimento de áreas 
particulares protegidas no Brasil, com as então chamadas "florestas protetoras". Estas 
permaneciam de posse e domínio do proprietário e eram inalienáveis. Com o Código 
Florestal de 1965 esta categoria desapareceu, mas a lei manteve a possibilidade de 
preservação de áreas particulares. 

Nos anos 80 alguns proprietários procuraram o IBAMA, desejando transformar parte ou a 
totalidade de seus imóveis em reservas particulares. Essa experiência mostrou a 
necessidade de um mecanismo para regulamentar esta situação. Assim, as RPPNs foram 
criadas através do Decreto Federal n° 99.556, de 1° de Outubro de 1990, tendo sido 
reformuladas pelo Decreto Federal nº 1.992, de 1996 e posteriormente incorporadas à Lei 
do SNUC, no grupo de Uso Sustentável. 

Conforme o artigo 21 do SNUC, a Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área 
privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 
Desta forma as atividades que ali podem ser desenvolvidas devem ter "cunho científico, 
cultural, educacional, recreativo e turísticos. Atualmente, conforme IBAMA (2005), há 407 
RPPNs federais no Brasil, o que representa um total de 445.892,65 mil hectares nas áreas 
protegidas. 

Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação 
técnica e científica ao proprietário da RPPN para a elaboração do Plano de Manejo ou para 
a proteção e gestão da unidade. 

Com relação ao quantitativo de RPPNs no estado do Pará, existem apenas 04, 
compreendendo 0,0022% da área total do estado, conforme mostra a Tabela 1.9.  
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Tabela 1.9. Reservas Particulares do Patrimônio Natural no Estado do Pará 

Fonte: SECTAM, 2005 

�������� 7HUUDV�,QGtJHQDV�
As terras indígenas são um grupo especial de espaços territoriais especialmente protegidos, 
não incluído no SNUC como unidade de conservação. Porém dado o número e a área que 
ocupam no território nacional, bem como sua localização, são importantes na política de 
conservação da natureza (RICARDO, 2004). 

Segundo a SECTAM (2005) no estado do Pará, das 41 terras indígenas, apenas 33 estão 
com área definidas, somando 28.696.172,88 ha (Tabela 1.10), o que corresponde a 22,90% 
do estado. Essas Terras Indígenas somadas com as Unidades de Conservação Federal, 
Estadual e RPPNs perfazem 47.321.357,88 ha, correspondendo a 37,76% da superfície 
paraense. 

Dados divergentes são encontrados no sítio da internet do estado do Pará, que apresenta 
uma totalização de 39 terras indígenas oficialmente reconhecidas, as quais representam 
24,52% da área total do estado, complementando com as informações de que os registros 
atuais mostram a presença de 32 povos no território paraense, com aproximadamente 
16.000 índios. 

Dentre as TI existentes no estado a mais próxima ao PESAM é a dos Suruí, localizada nos 
municípios de São Geraldo do Araguaia, Eldorados dos Carajás, Marabá e São Domingos 
do Araguaia. Eles pertencem ao grupo Aikewara (FERRAZ, 1985) e a primeira denominação 
dada aos índios foi Sororó pelo Frei Antonio Sales em 1923. A partir da década de 50, o Frei 
Gil Gomes começou a chamá-los de Suruí, nome atualmente mais utilizado. A área de 
26.257 ha foi demarcada em 1979 e homologada através do Decreto Presidencial 88.648, 
de 20 de agosto de 1983, embora algumas antigas aldeias e castanhais tenham sido 
deixados de fora da TI. Atualmente os índios plantam arroz e criam gado devido a escassez 
da caça e da coleta na área (BELTRÃO, 1998). 

 

5HVHUYD�3DUWLFXODU�GR�3DWULP{QLR�1DWXUDO���5331� ÈUHD��KD�� ��GR�(VWDGR�
Reserva Particular do Patrimônio Natural Nadir Junior 2.000 0,0016 
Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda 
Pioneira 

400 0,0003 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Tibiriçá 400 0,0003 
Reserva Particular do Patrimônio Natural Samaúma 6 --- 

727$/� ������ �������
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Tabela 1.10. Terras Indígenas no estado do Pará 

1RPH� 2XWURV�QRPHV�RX�JUDILDV� )DPtOLD�OtQJXD (VWDGR�3DtV� &HQVR��+DE��� $QR�GH�FULDomR
Amanayé Amanaié Tupi-Guarani PA 192 2001 
Anambé --- Tupi-Guarani PA 132 2000 
Aparai Apalai Karib PA 415 1998 
Arara Ukarãgmã, 

Ukarammã 
Karib PA 195 1998 

Araweté Araueté Tupi-Guarani PA 278 2000 
Asurini do 
Tocantins 

Akuáwa Tupi-Guarani PA 303 2002 

Asurini do 
Xingu 

Awaeté Tupi-Guarani PA 106 2001 

Ewarhuyana --- --- PA 12 2001 
Gavião Parkatejê, Gavião do 

Mãe Maria 
Timbira 
Oriental 

PA 338 1998 

Hyskariana Hiskariana --- PA/RR --- --- 
Kaiabi Caiabi, Kayabi Tupi-Guarani MT/PA 1.000 1999 
Katxuyana --- Karib PA 69 1998 
Kayapó 
(subgrupos 
Gorotire, 
A’ukre, 
Kikretun, 
Mekrãnoti, 
Kuben-Kran-
Ken 

Mebengokre 
(autodenominação) 
Caiapó 

Jê MT/PA 7.096 2003 

Kuruaya Curuaia Munduruku PA 115 2002 
Munduruku Mundurucu Munduruku PA 7.500 1997 
Nambikwara do 
Sul 

Sawentesu 
Negarotê, 
Mamaindê, Latundê, 
Sabanê, Manduka 

--- --- --- --- 

Naruvoto  Karib MT 78 2003 
Panará Krenhakarore, 

Krenakore, 
Krenakarore, Índios 
Gigantes 

Jê MT/PA 202 2000 

Parakanã Paracanã, Apiterewa Tupi-Guarani PA 800 2000 
Sateré-Mawé Sataré-Maué Mawé AM/PA 7.134 2000 
Suruí Aikewara Tupi-Guarani PA 185 1997 
Tembé Timbé, Tenetehara Tupi-Guarani PA/MA 820 1999 
Tiriyó 
(subgrupos 
Tsikuyana e 
Kah’yana 

Tiriyó, Trio, Tareno Karib PA/Suriname 900 – 
1.400 

2003 

Turiwara --- Tupi-Guarani PA 60 1998 
Wai Wai 
(subgrupos 
Karafawyana, 
Xereu, Katuena 
e Mawayana) 

Waiwai Karib RR/AM/PA/Guiana 2.020 
e 130 

2000 

Wayana Waiana, Uaiana Karib PA/Suriname/Guiana 
Francesa 

415, 
400 e 
800 

1999 

Xikrin Put Karot Kayapó da 
família Jê 

PA 1.052 2000 
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1RPH� 2XWURV�QRPHV�RX�JUDILDV� )DPtOLD�OtQJXD (VWDGR�3DtV� &HQVR��+DE��� $QR�GH�FULDomR
Xipaya Shipaya Juruna PA 595 2003 
Yudjá Juruna, Yuruna Juruna PA/MT 278 2001 
Zo’é Poturu Tupi-Guarani PA 152 1998 

Fonte: ISA, 2005 

�������� 2XWURV�(VSDoRV�7HUULWRULDLV�(VSHFLDOPHQWH�3URWHJLGRV�
No Brasil ainda existem outras espaços territoriais especialmente protegidos, instituídos pela 
constituição federal, leis e decretos. Um caso específico refere-se aos quilombos. O Artigo 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias define que “aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.  

O Decreto n° 4.887, de 20/11/2003, em seu art. 2° define “FRQVLGHUDP�VH� UHPDQHVFHQWHV�GDV� FRPXQLGDGHV� GRV� TXLORPERV�� RV� JUXSRV� pWQLFR�UDFLDLV�� VHJXQGR� FULWpULRV� GH� DXWR�DWULEXLomR��FRP�WUDMHWyULD�KLVWyULFD�SUySULD��GRWDGRV�GH�UHODo}HV�WHUULWRULDLV�HVSHFtILFDV��FRP�SUHVXQomR� GH� DQFHVWUDOLGDGH� QHJUD� UHODFLRQDGD� FRP� D� UHVLVWrQFLD� j� RSUHVVmR� KLVWyULFD�VRIULGD”.  

No Brasil, até o início da década de 70, falar da existência de comunidades remanescentes 
de quilombos, sobretudo na Amazônia, era motivo de espanto e surpresa. Sem dúvida, um 
capítulo da história amazônica pouco pesquisado por cientistas sociais. Atualmente, tanto as 
pesquisas históricas quanto as etnografias em comunidades negras rurais têm revelado que 
o passado de escravidão na Amazônia foi marcado pela resistência e organização de um 
campesinato negro na região. O motivo da invisibilidade sobre a população negra na 
Amazônia reside, sobretudo, na ideologia de uma nação homogênea, onde ainda se incute 
que diferenças étnicas e culturais fazem parte de uma história e épocas distantes.  

As pesquisas sobre os grupos negros rurais na Amazônia correspondem, em sua grande 
maioria, em um importante momento de reconhecimento das identidades de 
"remanescentes de quilombos" por meio de estudos etno-históricos e socioantropológicos 
(TRINDADE, 2000). 

Nessa perspectiva, observa-se a mobilização de organização dos grupos negros rurais no 
Pará há aproximadamente 15 anos. O chamado movimento negro quilombola vem se 
firmando, realizando encontros estaduais e nacionais e, de modo geral, as comunidades 
negras estão cada vez mais organizadas em associações. 

�������� 5HVHUYD�GD�%LRVIHUD�
A história da construção da identidade quilombola entre as comunidades negras no Pará se 
confunde com a intervenção de vários atores sociais: movimento negro urbano, igrejas, 
ONGs, universidades e o estado. Neste processo, iniciam-se os chamados mapeamentos 
de comunidades negras rurais, efetivados, primeiramente, pelo Centro de Estudos e Defesa 
do Negro no Pará (CEDENPA), que contou com a colaboração de várias instituições: 
Empresa de Assistência Técnica Rural (EMATER), secretarias de educação e paróquias de 
vários municípios. Atualmente, o estado do Pará, conta com cerca de 294 comunidades 
quilombolas (Anexo 3), mas apenas seis estão mapeados (Mapa 6). 

O conceito de Reserva da Biosfera foi elaborado pela UNESCO em 1974, com o propósito 
de se criar um instrumento de planejamento que conciliasse a conservação da diversidade 
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biológica com o desenvolvimento econômico e social e a manutenção dos valores culturais 
de uma determinada região. 

O SNUC, em seu art. 41, define a Reserva da Biosfera como um modelo, adotado 
internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, 
com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

No estado do Pará não há nenhuma Reserva da Biosfera. Entretanto, existe no estado do 
Amazonas a Reserva da Biosfera da Amazônia Central, aprovada em setembro de 2001, a 
qual está localizada na área do Projeto Corredor Ecológico Central da Amazônia, no interior 
do Estado do Amazonas. 

������ ,PSOLFDo}HV�,QVWLWXFLRQDLV�
Nesse item serão citados e brevemente descritos os planos e programas ambientais no 
âmbitos estadual para a região. 

3URMHWR�GH�*HVWmR�$PELHQWDO�,QWHJUDGD�GR�(VWDGR�GR�3DUi��3*$,�3$��
A coordenação geral do PGAI/PA é responsabilidade do Grupo de Trabalho (GT) que é 
presidido pelo Diretor de Meio Ambiente da SECTAM. Fazem parte do GT o Ministério 
Público Estadual, a SAGRI, a SEICOM, a SESPA, a Polícia Militar, a Polícia Civil, dois 
representantes dos municípios das áreas prioritárias, dois representantes das ONGs (FAOR 
e GTA) e como convidado, o IBAMA. 

O PGAI/PA faz parte do Subprograma de Política de Recursos Naturais (SPRN), do PP-G7, 
coordenado pelo MMA e conta com apoio administrativo do Banco Mundial. 

O modelo de gestão ambiental promovido pelo PGAI/PA baseia-se na ação integrada das 
instituições ambientais nos níveis federal, estadual e municipal e tem como foco principal o 
melhor controle e monitoramento das atividades rurais com potencial degradador ou 
poluidor. 

Nesse sentido, o PGAI/PA contribui na implementação da Política Estadual de Meio 
Ambiente prevista na Lei Ambiental do estado do Pará, particularmente no Sistema Estadual 
de Meio Ambiente (SISEMA), integrando órgãos locais, setoriais e a SECTAM, como órgão 
executor do sistema na gestão ambiental em território paraense. 

O PGAI/PA está vinculado à Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
(SECTAM) e baseia-se em quatro componentes: 

D�� ,QIRUPDomR�$PELHQWDO�
Implementação do Sistema Estadual de Informação Ambiental (SEIAM), que contém os 
dados gerados na SECTAM dentro do processo de monitoramento e controle ambiental, 
diagnósticos socioeconômicos da grande maioria dos municípios paraenses e outras 
informações, além de ampliação e digitalização do acervo da biblioteca da SECTAM, da 
mapoteca e dos estudos ambientais, com o intuito de facilitar a pesquisa. 

Além disso, foram impressos diversos materiais de divulgação sobre a Agenda 21 Global e 
Local, sobre o PGAI/PA, o Guia Ambiental do Estado do Pará, a Lei Ambiental do Estado do 
Pará e a Lei de Crimes Ambientais.  

E�� 3DUWLFLSDomR�3RSXODU�
A participação da população local na gestão ambiental é incentivada pela criação de fóruns 
públicos estaduais e municipais, por meio da implementação e o fortalecimento de 
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conselhos municipais de meio ambiente, em campanhas educativas temáticas, pela 
divulgação de informações sobre alternativas produtivas sustentáveis, entre outros. 

F�� 'HVFHQWUDOL]DomR�GD�*HVWmR�$PELHQWDO�
A descentralização da gestão ambiental, da União para o estado e os municípios, no marco 
de um modelo de gestão compartilhada entre os níveis administrativos e a sociedade civil. 

O modelo baseia-se nas determinações da Constituição Brasileira e do CONAMA que 
definem as atribuições e responsabilidades de cada nível de governo. Em linhas gerais, os 
objetivos desse componente são:  

• Estruturação e qualificação da SECTAM para ampliar suas ações de gestão 
ambiental no estado.  

• Estruturação e capacitação dos municípios selecionados, para implementar a 
gestão ambiental integrada, tendo atualmente 12 municípios participando do 
projeto: 7 na área Moju-Capim (Moju, Tomé-Açu, Paragominas, Irituia, 
Tucuruí, Breu Branco e Jacundá) e 5 na área do Tapajós (Itaituba, Santarém, 
Belterra, Novo Progresso e Jacareacanga). 

• Estruturação e qualificação da Polícia Militar e da Polícia Civil nas questões 
ambientais das áreas prioritárias. 

G�� 3ODQHMDPHQWR�H�&RQWUROH�$PELHQWDO�
O controle e o planejamento ambiental são duas funções básicas da gestão ambiental. O 
controle abrange os instrumentos do licenciamento, monitoramento e fiscalização, enquanto 
o planejamento está intimamente ligado a esses instrumentos, mas abrange também 
atividades específicas como o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). 

Os objetivos desse componente são obter uma maior eficiência nas atividades de controle e 
monitoramento através da capacitação, modernização tecnológica e ações integradas com a 
União e os municípios. Para o ZEE estão sendo definidas diretrizes básicas para orientar os 
usos das terras do estado, visando a proteção da cobertura florestal e a consolidação da 
fronteira agrária, concentrando os investimentos públicos e privados nas áreas já 
antropizadas do estado. 

Ainda no âmbito do ZEE, haverá um acompanhamento das grandes obras de infra-estrutura 
para minimizar os impactos ambientais e os municípios serão apoiados na elaboração dos 
seus planos diretores. E o Ministério Público Estadual atua principalmente no 
aprimoramento do ordenamento jurídico-ambiental. 

Informações atualizadas e específicas podem ser obtidas no sítio da SECTAM na Internet: 
http://www.sectam.pa.gov.br/pgai.htm 

=RQHDPHQWR�(FROyJLFR�(FRQ{PLFR��=((��GR�HVWDGR�GR�3DUi 

Desde da década de 90 já havia a iniciativa de implementar o ZEE no estado do Pará, que 
ocorreu em dois momentos. O primeiro, na Constituição do Estado promulgada em 05 de 
outubro de 1989, no Capítulo VI, Artigo 254, e o segundo quando da homologação da Lei n° 
5.887, de 09 de maio de 1995, que “Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e dá 
outras providências”. 

Em 1996 o Plano Estadual Ambiental atribuiu ao ZEE o papel de instrumento norteador das 
políticas públicas e da iniciativa privada, visando a compatibilização do desenvolvimento 
econômico com a preservação e/ou conservação do meio ambiente. Em agosto de 1999, o 
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governo do estado enviou ao Legislativo o Plano Plurianual 2000-2003, denominado 
“Avança Pará”, propondo a criação do Programa Zoneamento, Monitoramento e Gestão 
Integrada, com a finalidade de orientar “o uso racional sustentável dos recursos naturais, 
bem como a implantação de ações voltadas ao controle, à fiscalização, à defesa e à 
recuperação do meio ambiente”.  

Por meio do Decreto n° 3.888, de 31 de janeiro de 2000, o governo colocou o Programa 
Zoneamento, Monitoramento e Gestão Ambiental sob a coordenação da Secretaria Especial 
de Produção, cabendo à SECTAM a execução do ZEE. Além disso, o Decreto n° 5.200/02, 
alterou o Decreto n° 662/92, instituindo a Comissão de Coordenação e Articulação 
Interinstitucional do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado.  

Em 2002 o governo do estado encaminhou ao Legislativo o projeto de Lei contendo as 
diretrizes básicas para a realização do zoneamento, que foi aprovado e sancionado como 
Lei n° 6.506, de 02 de dezembro de 2002. Esta lei estabeleceu as diretrizes e as 
macroestratégias para a realização do ZEE na escala de 1:2.000.000, identificando quatro 
categorias de áreas segundo o tipo de uso atual, definidas como: 1) Área de Investimento 
Intensivo; 2) Áreas de Potencial Futuro; 3) Área de Transição e 4) Áreas Especialmente 
Protegidas (Terras Indígenas, Terras de Quilombos e Unidade de Conservação da 
Natureza). 

3URJUDPDV�GR�)XQGR�(VWDGXDO�GH�&LrQFLD�H�7HFQRORJLD�GR�3DUi��)817(&��
O FUNTEC concede apoio financeiro às instituições de ensino e pesquisa formalmente 
constituídas�, públicas ou privadas, em operação no estado do Pará, ou a pesquisadores a 
elas vinculados, de acordo com os critérios, diretrizes e aprovação do Conselho Estadual de 
Ciência e Tecnologia-CONTEC, através de editais e fluxo contínuo. O fundo financia 
projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, projetos de qualificação de recursos 
humanos ( pós-graduação lato sensu), bolsas de formação e fixação de recursos humanos, 
edição de obras científicas e tecnológicas, além de eventos científicos e tecnológicos. 

De modo geral todos os programas de apoio a projetos do FUNTEC têm alguma relação 
com a área ambiental. Maiores informações podem ser obtidas no sítio do SECTAM, na 
Internet: http://www.sectam.pa.gov.br/funtec/projetosdepesquisa.html  

3URJUDPD� GH� &RPSHQVDomR� (FROyJLFD� SDUD� 5HFXSHUDomR� GDV� ÈUHDV� $OWHUDGDV� GD�$PD]{QLD�2ULHQWDO��352(&2��
O PROECO é um programa da SECTAM, que desenvolve ações de educação ambiental 
para o reflorestamento, manejo de sistemas agroflorestais, fomento ao reflorestamento em 
unidades patronais e familiares, inclusive em áreas de reforma agrária e criação de reservas 
e sítios para a prática de pesca esportiva 

3URJUDPD�%HLMD�)ORU��3$5$785���
O PARATUR tem por finalidade a disponibilização de produtos para o PROECOTUR no 
estado do Pará, e também é um programa da SECTAM. 

(VWXGR� GH�5HSUHVHQWDWLYLGDGH� (FROyJLFD�GR�%LRPD�$PD]{QLFR�QR� (VWDGR� GR�3DUi� ��0XGDQoDV� GH� 8VR� GH� 6ROR� QD� $PD]{QLD�� ,PSOLFDo}HV� &OLPiWLFDV� H� QD� &LFODJHP� GH�&DUERQR�
Como parte do Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), o 
projeto Mudanças de Uso de Solo na Amazônia: Implicações Climáticas e na Ciclagem de 
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Carbono tem o objetivo de estudar os impactos antrópicos de forma integrada sobre a 
floresta, os rios, o solo e a atmosfera, sob o enfoque do clima e do ciclo do carbono. 

3URJUDPDV� 3ULRULWiULRV� GD� 6HFUHWDULD� ([HFXWLYD� GH� &LrQFLD�� 7HFQRORJLD� H� 0HLR�$PELHQWH��6(&7$0��
Estes programas ainda estão sendo desenvolvidos no estado do Pará e têm como objetivo o 
desenvolvimento socioeconômico da região. 

3URJUDPD�3DUDHQVH�GH�&LrQFLD�H�7HFQRORJLD��
• Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio; 
• Difusão tecnológica e Implantação do Sistema Estadual de Informação Científica e 

Tecnológica do Estado do Pará - SEICT/PA; 
• Financiamento de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento; 
• Financiamento de Pesquisas Tecnológicas para a Industrialização de Matérias-

Primas Selecionadas; 
• Apoio Tecnológico Integrado a Projetos de Inovação e Difusão de Tecnologias 

Apropriadas aos Segmentos Produtivos Estratégicos; 
• Implantação de Microssistemas de Energia Alternativa; 
• Implantação de Microssistemas de Abastecimento de Água Tratada e Esgotamento 

Sanitário Domiciliar. 

3URJUDPD�GH�*HVWmR�$PELHQWDO�,QWHJUDGD 

• Defesa, Fiscalização e Controle Ambiental - Descentralização da Gestão Ambiental; 
• Gerenciamento de Áreas Costeiras; 
• Gerenciamento de Unidades de Conservação - Implementação de Gerenciamento 

Costeiro Integrado; 
• Implementação do Centro Aplicativo de Tempo, Clima e Recursos Hídricos 

(CATCRH/SECTAM); 
• Implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos; 
• Implementação do Sistema Estadual de Informação Ambiental; 
• Implantação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Programa de 

Zoneamento Ecológico-Econômico Ações; 
• Manutenção do Laboratório de Sensoriamento Remoto; 
• Implementação do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) no Estado do Pará. 

3URJUDPD� &RPSHQVDomR� (FROyJLFD� SDUD� 5HFXSHUDomR� GDV� ÈUHDV� $OWHUDGDV� GD�$PD]{QLD�2ULHQWDO��352(&2��
• Educação Ambiental para o Reflorestamento, Manejo e Sistemas Agroflorestais; 
• Fomento ao Reflorestamento em Unidades Patronais e Familiares, inclusive em 

Áreas de Reforma Agrária; 
• Criação de Reservas e Sítios para a Prática de Pesca Esportiva. 

���� )217(6�'(�),1$1&,$0(172�)('(5$/�(�(67$'8$/�
Além dos programas e planos já citados, serão listados programas, planos e projetos de 
incentivos financeiros para estimular o desenvolvimento sustentável de atividades 
econômicas que envolvam parcerias entre setores públicos e privados para conservar a 
biodiversidade. 

3URJUDPD� 1DFLRQDO� GH� )RUWDOHFLPHQWR� GD� $JULFXOWXUD� )DPLOLDU� )ORUHVWDO� �3521$)� ±�)ORUHVWDO��
O PRONAF Florestal foi constituído no âmbito do PRONAF, em julho de 2002, mediante 
Resolução 3.001 do Banco Central do Brasil. É uma linha de crédito de investimento para 
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silvicultura e sistemas agro-florestais, que visa estimular o plantio de espécies florestais para 
a recuperação de áreas de preservação ambiental e o reflorestamento através de 
financiamento com fins comerciais, assistência técnica e extensão rural, bolsa verde, 
fornecimento de mudas e instalação de fossas sépticas. 

O PRONAF Florestal foi anunciado conjuntamente pelos Ministérios do Meio Ambiente e 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, os quais previam a inserção de até 70.000 
agricultores rurais no processo de produção de madeira. O crédito está sendo 
disponibilizado, ainda de forma incipiente, através de agentes financeiros oficiais, como o 
Banco do Brasil. O PRONAF Florestal prevê a articulação de um conjunto de ações de 
ambos os Ministérios priorizando nos primeiros 4 (quatro) anos o Bioma Mata Atlântica. 

3URJUDPD�GH�3ODQWLR�&RPHUFLDO�H�5HFXSHUDomR�GH�)ORUHVWDV��3523)/25$��
O PROPFLORA, originalmente denominado de Programa Comercial de Florestas, foi 
constituído em julho/2002 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
no âmbito do Plano Agrícola 2002/2003, mediante a Resolução nº 2.992, do Banco Central 
do Brasil, de 03/07/02.  

Ele disponibiliza linha de crédito para o plantio de florestas, enfocado em objetivos 
econômicos, sociais e ambientais, principalmente para o uso industrial e de recomposição e 
manutenção de áreas de preservação e reserva florestal legal. Os produtores têm prazo de 
até 12 anos a uma taxa de juros de 8,75% ao ano (incluindo o spread bancário de 3%). 

)XQGR�1DFLRQDO�GR�0HLR�$PELHQWH��)10$��
O FNMA, criado pela Lei nº. 7.797, de 10/07/1989, tem por missão contribuir como agente 
financiador na implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, apoiando iniciativas 
para a recuperação e conservação do ambiente e a melhoria da qualidade de vida da 
população. O FNMA tem uma diretoria na instância executiva e um Conselho Deliberativo na 
instância decisória, com representação de instituições não governamentais e de órgãos e 
entidades do governo federal. 

O Fundo realiza a seleção de projetos por duas sistemáticas distintas: demanda espontânea 
e demanda induzida, e tem concentrado sua atuação nas áreas temáticas de Extensão 
Florestal, Gestão Integrada de Áreas Protegidas, Manejo Sustentável da Flora e da Fauna, 
Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros, Educação Ambiental, Amazônia Sustentável, 
Qualidade Ambiental e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Através da Demanda Espontânea, o Fundo apóia prioridades definidas localmente e pela 
Demanda Induzida, apóia prioridades definidas no âmbito do MMA e do Conselho 
Deliberativo do FNMA. 

)XQGR�%UDVLOHLUR�SDUD�D�%LRGLYHUVLGDGH��)81%,2��
O FUNBIO é uma sociedade civil sem fins lucrativos, criada em outubro de 1995, com o 
objetivo de contribuir para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica do 
país, sempre realizando as chamadas para projetos através de editais. 

O FUNBIO é um dos dois fundos de investimentos do PRONABIO e seus clientes-alvo são 
empresas, organizações não-governamentais e instituições que desenvolvam projetos em 
conservação e uso sustentado da biodiversidade, e as comunidades locais beneficiárias 
dessas ações. 
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Os principais programas do Fundo são: 

• Fundos de Parceria - Este programa visa obter fundos para projetos em áreas 
prioritárias de conservação e uso sustentável da biodiversidade. Cada fundo é 
formado por uma doação do parceiro (de no mínimo 50% do valor total do projeto) 
complementada pelo FUNBIO. Atualmente estão em execução 7 projetos nessa área 
programática. 

• Fundação Ford / FUNBIO – Este programa é resultado da composição do Fundo de 
Parceria entre a Fundação Ford e o FUNBIO, voltado ao apoio financeiro de projetos 
de desenvolvimento sustentável local, nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. O 
fundo apóia, atualmente, dez projetos, dos quais seis atuam de forma consorciada.  

• Programa de Apoio à Produção Sustentável (PAPS) – Visa potencializar iniciativas 
inovadoras de pequeno porte, já em operação, ligadas ao uso sustentável da 
biodiversidade, que representem uma alternativa às atividades econômicas de alto 
impacto ambiental e que ampliem as possibilidades de geração de emprego e renda 
para as populações locais.  

• Melhores Práticas em Ecoturismo (MPE) – O objetivo principal de um programa de 
"melhores práticas" é compartilhar práticas com chances de sucesso entre os atores 
da indústria turística, prestadores de serviços e grupos de interesses, como as 
comunidades locais, entre outras. 

• Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) – Representa uma estratégia de 
conservação em longo prazo, prevendo proteger 500 mil km2 do bioma Amazônia no 
Brasil. A iniciativa fortalecerá e ampliará a infra-estrutura de unidades de 
conservação (UCs) de diferentes categorias, permitindo seu pleno funcionamento e o 
cumprimento de sua missão de conservação da biodiversidade. Mecanismos de 
geração de receita para UCs e comunidades de entorno, e a criação do Fundo de 
Áreas Protegidas (FAP), deverão financiar a manutenção das UCs após a conclusão 
do programa, prevista para 2012. Sob a coordenação do Governo Federal, com 
recursos da União e de doadores, o programa é executado por agências 
governamentais e ONGs que trabalham em parceria na Amazônia, em Brasília e no 
Rio de Janeiro.�

3URMHWR�GH�&RQVHUYDomR�H�8WLOL]DomR�6XVWHQWiYHO�GD�'LYHUVLGDGH�%LROyJLFD�%UDVLOHLUD��352%,2��
O PROBIO tem por objetivo assistir ao Governo Brasileiro junto ao Programa Nacional da 
Diversidade Biológica (PRONABIO) na identificação de ações prioritárias, estimulando o 
desenvolvimento de atividades que envolvam parcerias entre os setores público e privado, e 
disseminando informação sobre a diversidade biológica. 

Como citado anteriormente o PROBIO e o FUNBIO são os dois fundos de investimentos do 
PRONABIO, com o objetivo de apoiar a geração de informação, a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade. O PROBIO opera por meio de editais de convocação de 
propostas para conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira. Os 
Editais do PROBIO são elaborados pelo Programa Nacional de Biodiversidade, e 
submetidos ao BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento). Depois 
da apreciação e aprovação pelo BIRD, são encaminhados para a Comissão Coordenadora 
do PRONABIO para a aprovação final (BRASIL, 2003). 
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)XQGR�&RQVWLWXFLRQDO�GH�)LQDQFLDPHQWR�GR�1RUWH��)12��
O FNO foi instituído pela Constituição Federal conjuntamente com o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO), com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social das 
regiões norte, nordeste e centro-oeste, através das instituições financeiras federais de 
caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores 
produtivos. 

A instituição financeira de caráter regional responsável pelo FNO é o Banco da Amazônia 
(BASA), e os potenciais beneficiários são os produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado e de capital nacional); as empresas, inclusive firmas individuais, de direito 
privado e de capital nacional e estrangeiro (no caso de empresa estrangeira devem ser 
obedecidas as seguintes condições: para ampliação e modernização, ou seja, após o início 
das operações, e somente para as atividades consideradas de alto interesse nacional); as 
associações e cooperativas, legalmente constituídas e em atividade há mais de 180 dias, de 
direito privado e de capital efetivamente nacional com, no mínimo, vinte associados. 

O Fundo apresenta onze programas de financiamento, a saber: Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familia (FNO-PRONAF); Programa de Financiamento às 
Atividades Agropecuárias (FNO-Agropecuária); Programa de Financiamento às Atividades 
Florestais (FNO-floresta); Programa de Financiamento à Pesca e Aqüicultura (FNO-Pesca) e 
Aqüicultura; Programa de Financiamento às Micro e Pequenas Empresas (FNO-Micro) e 
Pequena Empresa; Programa de Financiamento à Agroindústria (FNO-Agroindústria); 
Programa de Financiamento à Indústria (FNO-Indústria); Programa de Financiamento ao 
Turismo Sustentável (FNO-Turismo) Programa de Financiamento à Exportação (FNO-
Exportação): Programa de Financiamento à Infra-Estrutura (FNO-Infra-Estrutura Programa 
de Financiamento ao Comércio e à Prestação de Serviços (FNO-Comércio e Serviço). 

Cabe destacar que na década de 90 a participação do estado do Pará em relação aos 
outros estados da região norte, no que se refere a distribuição de recursos do FNO-Rural, foi 
proeminente, uma vez que o estado absorveu 50% dos recursos contratados pelo fundo 
(FERREIRA & MENDES, 2003). 

���� 327(1&,$/,'$'(6�'(�&223(5$d2�
Considerando a importância do PESAM para a conservação da fauna e flora silvestres, o 
Parque apresenta, ainda, possibilidades de integração com as demais áreas de 
proteção/preservação situadas em seu entorno, onde se destaca a APA de São Geraldo do 
Araguaia. 

O PESAM poderá contar com diferentes instituições de pesquisa, como: Universidade do 
Pará, Fundação Serra das Andorinhas, Museu Paraense Emílio Goeldi, Universidade 
Federal de Tocantins, entre outras. Elas poderão dar apoio ao desenvolvimento regional e, 
permitir o intercâmbio por meio da participação de recursos humanos de alta qualificação 
visando o avanço científico e a capacitação técnica. 

)XQGDomR�*RHOGL�
O Museu Paraense Emílio Goeldi é uma instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia do Brasil (CNPq) e está localizado em Belém do Pará, seus objetivos 
institucionais são: 
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1. Desenvolver pesquisas sobre a diversidade dos sistemas naturais e culturais 
da Amazônia; 

2. Conservar, ampliar e atualizar os acervos científicos da Amazônia; 
3. Disseminar informações sobre a Amazônia através de ações de educação, 

comunicação científica e museologia; 
4. Formar recursos humanos qualificados para pesquisa; 

5. Subsidiar a formulação de políticas públicas, com base em informações 
científicas. 

)XQGDomR�6HUUD�GDV�$QGRULQKDV�
A Fundação Serra das Andorinhas desenvolve atividades de educação ambiental junto a 
comunidade do entorno do PESAM e do município de São Geraldo do Araguaia. A 
Fundação foi responsável por uma série de estudos na área do Parque, o que veio a 
subsidiar sua criação. 

Ela possui propriedades localizadas no Vale do Sucupira e nas proximidades do povoado de 
Santa Cruz, que é uma comunidade formada por pescadores, alguns agricultores e 
criadores de gado, com cerca de aproximadamente 50 famílias. A sede da Fundação é 
composta por dois alojamentos com camas, banheiros e cozinha.  

)XQGDomR�&DVD�GD�&XOWXUD�GH�0DUDEi��)&&0��
A Fundação Casa da Cultura de Marabá foi criada em 1984, a partir dos esforços do GEMA 
(Grupo Ecológico de Marabá), e desde o início teve como objetivo propiciar um espaço para 
visitação, estudo e pesquisa do patrimônio cultural, natural, histórico e científico da região. 
Visa resgatá-los, preservá-los e difundí-los, em contraponto a descaracterização dos valores 
culturais e naturais locais gerados pelas grandes modificações socioeconômicas da região. 

A FCCM foi instituída em 28/12/87 pela Lei Municipal nº 9.271 e é constituída pelos 
seguintes departamentos: 

• Patrimônio Histórico – subdividido em Arquivo Público e Arquivo Fotovideográfico; 

• Departamento de Bibliotecas - O Departamento é formado por uma Biblioteca 
Central e 10 bibliotecas ramais; 

• Museu Municipal –  constituído pelos setores de Antropologia, Zoologia, Botânica, 
Arqueologia, Geologia e Pinacoteca; Escola de Música; 

• Administração; e Difusão Cultural – responsável pela veiculação das informações. 

Entre os projetos desenvolvidos pela FCCM é importante citar o Projeto Martírios do 
Araguaia, em conjunto com Ferrovia Sul Atlântica (FSA) e Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), iniciado em 1986, cujos levantamentos deram subsídios para que o Governo do 
estado do Pará criasse o PESAM. 

&RQVHUYDomR�,QWHUQDFLRQDO�GR�%UDVLO��&,���%UDVLO��
A CI-Brasil possui diversos programas na área de conservação, de onde se destacam duas 
categorias. A primeira delas, representada pelo CEPF (&ULWLFDO� (FRV\VWHP� 3DUWQHUVKLS�)XQG�, que em parceria com o GEF (*OREDO�(QYLURQPHQW�)DFLOLW\), a Fundação MacArthur e 
o Banco Mundial, possuem fundos para proteção de ecossistemas ameaçados nos países 
em desenvolvimento. Os projetos que podem ser financiados através deste fundo são: 
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manejo de áreas protegidas e corredores de biodiversidade, resolução de problemas com 
atividades conflitantes, facilitação de parcerias entre o setor privado e áreas protegidas, 
entre outros. O CEPF oferece oportunidade de promover a conservação de importantes 
ecossistemas com alta biodiversidade e grande beleza. 

A segunda categoria, representada pelo CEF (&RQVHUYDWLRQ� (QWHUSULVH� )XQG�, também é 
advinda de recursos do GEF e do Programa 6PDOO� DQG� 0HGLXP� (QWHUSULVH� �60(��,QWHUQDWLRQDO� )LQDQFH� &RUSRUDWLRQ. A CI age como financiadora de pequenos e médios 
projetos, com valores que variam de US$ 25,000 a US$ 250,000 e em áreas 
estrategicamente importantes para conservação. Suas linhas de crédito são voltadas para 
projetos de agricultura sustentável em áreas de amortecimento de unidades de 
conservação, ecoturismo de baixo-impacto e desenvolvimento de produtos naturais e 
sustentáveis. O CEF não oferece concessões, mas financiamentos de débito e eqüidade. 

Na Amazônia Legal a CI atua nos programas Biodiversidade da Amazônia e ARPA, que 
envolve os seis corredores da biodiversidade, dos quais a CI vem atuando em quatro: o 
Corredor do Amapá, Corredor Central, Corredor Sul da Amazônia, Corredores Ecótonos Sul-
Amazônicos. 

O Programa Biodiversidade da Amazônia é um projeto de longo prazo implementado em 
parceria com o MPEG e outros centros de pesquisa da Amazônia, que tem por objetivos: o 
desenvolvimento e teste de tecnologias para inventários biológicos em florestas tropicais, a 
realização de inventários biológicos rápidos em áreas altamente ameaçadas, a organização, 
manutenção e disseminação das informações existentes em coleções biológicas, o 
mapeamento da distribuição da biodiversidade, o desenvolvimento de um sistema de 
avaliação do estado de conservação de espécies, o desenvolvimento de um sistema de 
apoio à implementação e gestão de áreas protegidas, a capacitação de recursos humanos 
em pesquisas sobre biodiversidade e biologia da conservação e a disseminação do 
conhecimento sobre a biodiversidade regional para o público em geral. 

7KH�1DWXUH�&RQVHUYDQF\��71&� 
Junto com parceiros, a TNC� é uma das organizações que tem ajudado a preservar as 
paisagens naturais do Brasil. Dentre os programas desenvolvidos por essa ONG, destaca-
se o (FR(QWHUSULVHV�)XQG, que junta uma iniciativa da 71&�e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), como ferramentas para proteção de áreas naturais na América 
Latina e Caribe, aliando sustentabilidade e conservação. 

O Programa de Conservação da Amazônia abrange a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o 
Equador, o Peru e a Venezuela, e estão contempladas: 

• Áreas Indígenas onde a TNC presta apoio institucional no treinamento e extensão de 
políticas públicas para o COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira); 

• Agricultura Sustentável e Redução de Ameaças, envolvendo o “Consórcio (VWUDGDV�9HUGHV´� no qual a TNC está ajudando a promover o crescimento sustentável ao 
longo de três dos principais corredores rodoviários da Amazônia Brasileira. E o “6RMD�5HVSRQViYHO´�� realizado� na� região de Santarém, onde a TNC completou uma 
avaliação ambiental e trabalhará com fazendeiros de soja em um projeto-piloto de 
adequação ambiental, com o objetivo de retardar a conversão de floresta causada 
pela agricultura extensiva.�
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)XQGR�0XQGLDO�SDUD�D�1DWXUH]D��::)��
No Brasil, o WWF atua em parceria com outras ONGs, universidades, órgãos 
governamentais e empresas, na execução de projetos temáticos, nacionais ou para o 
desenvolvimento sustentado dos biomas brasileiros. Para tanto, esta ONG procura basear 
suas ações numa estratégia de ação integrada, que inclui pesquisa e diagnóstico dos 
problemas ambientais, projetos de preservação de espécies e ecossistemas ameaçados, 
desenvolvimento de modelos alternativos de conservação e uso sustentável de recursos 
naturais, divulgação dos resultados por meio de ações de treinamento e capacitação, 
educação ambiental, políticas públicas, comunicação e campanhas de mobilização social. 

Os trabalhos desenvolvidos pela WWF procuram seguir o conceito do desenvolvimento 
ecorregional, com as ações realizadas nos locais mais relevantes do ponto de vista 
ambiental e depois ampliadas para toda a região que tenha as mesmas características. 

A WWF atua no sudoeste da Amazônia por meio do Programa intitulado Amazônia, que visa 
promover o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade da região, 
valorizando a sua vocação florestal e aquática. 

8QLmR�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�D�&RQVHUYDomR�GD�1DWXUH]D��,8&1��
Esta ONG, fundada, em 1948 procura encorajar e prestar assistência às organizações 
governamentais e não-governamentais a fim de garantir a sustentabilidade no uso dos 
recursos naturais. Para isso montam estratégias, serviços e prestam conhecimentos 
científicos ou dão suporte técnico na área de meio ambiente para diversas instituições, 
especialmente com o foco em espécies particulares, ou na conservação da biodiversidade e 
manejo de habitats naturais, principalmente nos países em desenvolvimento. Uma das suas 
principais metas na atualidade tem sido a luta contra a extinção de espécies. 

Além do suporte e cooperação técnico, a IUCN possui centros que funcionam como grandes 
bancos de dados de informações ambientais de diversas Unidades de Conservação em todo 
o mundo. 

2UJDQL]DomR�GDV�1Do}HV�8QLGDV�SDUD�(GXFDomR�&LrQFLD�H�&XOWXUD��81(6&2��
Além da promoção de colaboração entre diversos países na educação, ciência e cultura, 
programas tais como o MaB e o Centro do Patrimônio Mundial, a UNESCO atua diretamente 
no reconhecimento de reservas estabelecidas por parâmetros globais e reconhecidas 
internacionalmente. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) é 
responsável pela indicação de programas, cooperação e elaboração de tratados 
internacionais especialmente em áreas protegidas. 

)XQGDomR�2�%RWLFiULR�GH�3URWHomR�D�1DWXUH]D�
A Fundação O Boticário de Proteção à Natureza é uma organização sem fins lucrativos, cuja 
missão é promover e realizar ações de conservação da natureza. Para tanto, concentra 
suas atividades nas áreas protegidas localizadas em todos os biomas brasileiros e nas 
atividades relacionadas à proteção de seu entorno. 

O Programa de Incentivo à Conservação da Natureza (PICN) apóia projetos de conservação 
da natureza nas seguintes áreas: criação, implantação e manutenção de unidades de 
conservação, pesquisa e proteção de espécies e populações importantes ou sob risco, 
assim como de seus habitats, estímulo à criação, implantação e manutenção de áreas 
verdes e arborização urbana, recuperação de ecossistemas alterados ou degradados, 
publicação de materiais e realização de eventos relacionados à conservação da natureza. 
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Os projetos são encaminhados por meio de carta-consulta que deverão conciliar o 
desenvolvimento socioeconômico das comunidades envolvidas com a conservação da 
natureza e, preferencialmente devem estar no entorno de unidades de conservação. Podem 
solicitar recursos os consórcios de organizações não governamentais e instituições públicas 
e ONGs. 

Maiores detalhes podem ser obtidos no sítio da Fundação O Boticário de Proteção à 
Natureza: http://internet.boticario.com.br/portal/site/fundacao 

)XQGDomR�3Uy�1DWXUH]D��)81$785$��
A FUNATURA foi criada em 1986 por profissionais ligados à área ambiental e no ano 
seguinte, através de Decreto presidencial, foi declarada entidade de utilidade pública 
federal. A principal missão da FUNATURA é a defesa do meio ambiente no Brasil, 
principalmente no que diz respeito à preservação da biodiversidade biológica e à melhoria 
da qualidade de vida da sua população, contribuindo para o uso sustentável dos recursos 
naturais em todas as regiões do país, em especial nos biomas Cerrado e Pantanal.  

Atualmente não desenvolve nenhum projeto na Amazônia Legal porém participou dos 
projetos: Alternativas ao Desmatamento da Amazônia, Sistemas Agroflorestais para 
Amazônia, Custos de Implantação de Unidades de Conservação na Amazônia Legal e 
Conservação da Avifauna na Amazônia. 

8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GR�3DUi��8)3$��
A Universidade Federal do Pará desenvolve o Programa de Pobreza e Meio Ambiente na 
Amazônia (POEMA),� vinculado ao Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) desde janeiro de 
1992. Ele tem como proposta experimentar, sistematicamente, formas inovadoras de 
cooperação entre a Universidade, o poder municipal e as populações vulneráveis da 
Amazônia, com o intuito de contribuir para a geração e a implementação de vias de 
desenvolvimento sustentável para a Região Amazônica. 

O programa conta com inúmeros parceiros e deu origem a instituições, outros programas, 
empresas e cooperativas como a Sociedade civil sem fins lucrativos POEMAR, o Programa 
Regional Bolsa Amazônia, o POEMATEC, empresa privada, e a POEMACOOP, Cooperativa 
Mista. 

O POEMA assinou recentemente um Termo de Cooperação Técnica com a 
ELETRONORTE para colaborar com a SECTAM nas ações de implementação dos 
Programas e atividades propostas no Plano de Manejo. 

2XWURV�
Organizações não-governamentais ativistas como Greenpeace, World Resourses Institute, 
Action Network Environmental Defense, Earth Policy Institute, entre outros, podem auxiliar 
em campanhas de conscientização para a conservação do bioma, contra a degradação dos 
biomas no PESAM, assim como alertar os impactos das atividades impactantes na região. 

Além dos organismos não-governamentais, podemos destacar outras agências e 
organizações internacionais, entre elas o BID, US Agency for International Development 
(USAID) e os Governos da França e Canadá, que têm repassado recursos diretamente para 
organizações não governamentais que trabalham com unidades de conservação. 
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$1(;2��
Tombamento da Serra das Andorinhas, em 22 de setembro de 1989 promovido pela 

Secretaria de Estado de Cultura 
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Lei de criação do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas 

 

/(,�1R �������GH����GH�MXOKR�GH����� 

Cria o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e dá outras providências.�
A $66(0%/e,$�/(*,6/$7,9$�'2�(67$'2�'2�3$5È estatui e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

$UW���R � Fica Criado o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, no Município de 
São Geraldo do Araguaia, na região Sudeste do Pará. 

� �R � O Parque de que trata este artigo tem por objetivo preservar os ecossistemas naturais 
englobados, contra quaisquer alterações que os desvirtuem, conciliando a proteção integral 
dos recursos naturais e das belezas cênicas, com a utilização para fins científicos, culturais, 
educacionais, recre 

$UW���R - O Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas possui uma área com forma 
de um polígono irregular, envolvendo uma superfície de 248,9738 Km2 (24.897,38ha) e 
perímetro de 176,7634 Km, entre as coordenadas geográficas aproximadas, cujos pontos 
extremos localizam-se ao Norte em 48o32’09’’ Long. W. Gr. x 06o04’36’’ Lat. Sul, UTM 
772.746,10m E x 9.327.675,00 m N, ao Sul em 48o23’10’’ Long. W. Gr. x 06o22’39’’ Lat. Sul, 
UTM 789.148,60 m E x 9.294.302,00 m N, a Leste em 48o23’06’’ Long. W. Gr x 06o22’09’’ 
Lat. Sul, UTM 789.282,90 m E x 9.295.251,00 m N, e a Oeste em 48o35’20’’ Long. W. Gr. x 
06o12’53’’ Lat. Sul, UTM 766,774,40m E x 9.312.424m N. Seu limite e confrontações iniciam 
no Marco I de coordenadas geográficas aproximadas de 48o27’23’’ Long. W. Gr. x 06o12’48’’ 
Lat. Sul, UTM 781.486,10m E x 9.312.211,00m N, confrontando com o lote no 12 da Banda 
Leste da Gleba Andorinhas; daí, segue em direção geral Sudeste, confrontando com os 
lotes 11, 10, 08, 06, 18, 19 e 20 (A, B, C, D, E, F, e G) da referida Banda e Gleba, passando 
pelos pontos de no 01 a 18, somando distâncias de 7.106,25m, de onde segue em direção 
geral Leste, a uma distância de 616,79m, chegando ao Marco II de coordenadas geográficas 
aproximadas 48o26’01’’ Long. W. Gr. x 06o15’31’’ Lat. Sul e UTM 785.738,40m E x 
9.305.229m N; daí, segue em direção geral Sul, pela margem esquerda do Rio Araguaia, até 
o Marco IV de coordenadas geográficas aproximadas de 48o24’30’’ Long. W. Gr. x 06o18’45’’ 
Lat. Sul e UTM 786.728,70m E x 9.301.506,00m N, confrontando com o lote 22 da Banda 
Sudeste da Gleba Andorinhas; daí, segue os limites dos lotes 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, 
passando pelos pontos 01 a 19, somando distâncias de 7.727,01m; deste ponto, segue em 
direção Sul, pela margem esquerda do Rio Araguaia, até alcançar o Marco V, no extremo 
Sul do Parque, de coordenadas geográficas aproximadas de 48o23’10’’ Long. W. Gr. x 
06o22’39’’ Lat. Sul e UTM 789.148,60m E x 9.294.302,00m N; toma a direção geral 
Noroeste, ainda pela margem esquerda do Rio Araguaia, até confrontar com o lote 29 da 
Banda Sudeste da Gleba Andorinhas, seguindo pelos limites dos Lotes 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 39 e 45 (B e C), passando pelos pontos 01 a 25, somando distâncias de 
11.082,34m; daí, segue em direção Sudoeste, em linha de 115,29m, até alcançar o Marco 
VI, localizado entre os lotes 45 e 46, de coordenadas geográficas aproximadas 48o26’57’’ 
Long. W. Gr. x 06o18’23’’ Lat. Sul e UTM 782.191,80m E x 9.302.214,00m N; daí passa a 
confrontar com os lotes 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 (D e H) da Banda Central (Vale 
do Sucupira) da Gleba Andorinhas, cuja linha une os pontos 01 a 28, com distâncias que 
somam 13.137,44m; daí, segue em direção Noroeste, em linha de 909,81m, até o Marco VII, 
de coordenadas geográficas aproximadas de 48o28’41’’ Long. W. Gr. x 06o12’53’’ Lat. Sul e 
UTM 779.076,60m E x 9.312.391,00m N; deste Marco, passa a limitar com a reserva 
particular do patrimônio natural da Fundação Serra das Andorinhas, que envolve as 
nascentes do Rio Sucupira, passando pelos pontos 01 a 19; daí, segue em direção Leste 
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até o Marco VIII de coordenadas geográficas aproximadas de 48o30’03’’ Long. W. Gr. x 
06o13’52’’ Lat. Sul e UTM 776.552,40m E x 9.310.566,00m N; deste Marco, toma a direção 
geral Sul, confrontando com os lotes 60 e 61, passando pelos pontos 01 a 06, somando 
retas de 2.523.34m, de onde segue em direção geral Oeste, limitando com os lotes 65, 66, 
67 e 68, passando pelos pontos 07 a 15, somando distância de 6.048,05m; daí, segue a 
direção geral Sudeste, pelo limite do lote 68, numa distância de 2.096,12m, atingindo o 
ponto extremo, de onde toma a direção geral Nordeste, limitando os lotes 68, 67 e 66, 
passando pelos pontos 16 a 19, somando distâncias de 2.457,56m; deste ponto, toma a 
direção Sudeste, limitando os lotes 69, 70, 71 e 50, passando pelos pontos 20 a 30, 
somando distâncias de 7.042,29m; daí, segue a direção geral Sudoeste, limitando com o 
lote 46, passando pelos pontos 31 e 32, somando distância de 2.298,70m (estes lotes 
pertencem à Banda Central (Vale do Sucupira) da Gleba Andorinhas); deste último ponto, 
segue a direção Sul, com distância de 283,40m, até o Marco IX, entre os lotes 46 e 07 de 
coordenadas geográficas aproximadas de 48o29’08’’ Long. W. Gr. x 06o18’53’’ Lat. Sul e 
UTM 778.188,90m E x 9.301.305,00m N; deste marco, segue a direção geral Noroeste, 
limitando com os lotes 07, 98, 14, 15, 16, 23 e 97 da Banda Sul da Gleba Andorinhas, 
passando pelos pontos 01 a 06, somando distâncias de 7.214,60m, de onde segue a 
direção geral Oeste, com uma distância de 2.674,07m até o Marco X, localizado entre os 
lotes 97 e 74 de coordenadas geográficas aproximadas de 48o33’31’’ Long. W. Gr. x 
06o17’29’’ Lat. Sul e UTM 770.097,30m E x 9.303.928,00m N, segue limitando o lote 74 da 
Banda Sudoeste, com distâncias de 1.727.95m, até o Marco XI, início da Banda Oeste da 
Gleba Andorinhas de coordenadas geográficas aproximadas de 48o33’46’’ Long. W. Gr. x 
06o16’50’’ Lat. Sul e UTM 779.631,10m E x 9.305.123,00m N; deste marco, toma a direção 
geral Norte, confrontando com os lotes 75 A, 79, 78, 81, 82, 85, 09, 19, 02 e 18, somando 
distâncias de 21.769,83m, passando pelos pontos 01 a 35. No limite dos lotes 18 e 21, 
localiza-se o Marco XII, de coordenadas geográficas aproximadas de 48o34’30’’ Long. W. 
Gr. x 06o07’03’’ Lat. Sul e UTM 768.392,20m E x 9.323.203,00m N; deste marco, segue 
confrontando com o lote 21 da Banda Noroeste, com uma distância de 3.090,10m, até o 
Marco XIII, localizado entre os lotes 21 e 26 de coordenadas geográficas aproximadas de 
48o33’34’’ Long. W. Gr. x 06o06’19’’ Lat. Sul e UTM 769.786,00m E x 9.324.536,00m N; 
deste marco, segue confrontando com os lotes 26, 27, 31, 32 e 34 da Banda Norte, 
passando pelos pontos 01 a 11, com distância que somam 8.804,52m; daí, segue em 
direção Nordeste, ainda confrontando com o lote 34, em uma linha de 1.324,50m até o 
Marco XIV, de coordenadas geográficas aproximadas de 48o30’01’’ Long. W. Gr. x 06o05’28’’ 
Lat. Sul e UTM 776.697,00m E x 9.326.067,00m N; deste marco, segue a direção geral 
Sudeste, limitando com os lotes 32, 31, 29, 28, 27, 25, 24, 22, 20 e 21 da Banda Nordeste, 
passando pelos pontos 01 a 30, somando distâncias de 14.249,1; daí toma a direção 
Sudeste, com distância de 116,99m, até o Marco XV, localizado nas coordenadas 
geográficas aproximadas de 48o27’24’’ Long. W. Gr. x 06o11’05’’Lat. Sul e UTM 
781.438,80m E x 9.315.698,00m N; daí, segue limitando os lotes 14, 15, 13, 16, 17 e 12 da 
Banda Leste da Gleba Andorinhas, passando pelos pontos 01 a 25, somando distâncias de 
11.416,17m; deste último ponto, segue na direção Sudoeste, com distância de 66,05m, até o 
Marco XVI, localizado nas coordenadas geográficas aproximadas de 48o27’38’’Long. W. Gr. 
x 06o13’00’’Lat. Sul e UTM 781.010,80m E x 9.312.162,00m N; daí, segue em direção Leste, 
limitando a parte Sul do lote 12, com distância de 277,85m, até o Marco I, inicial da 
descrição. O lote de no 47 da Banda Central (Vale do Sucupira), da Gleba Andorinhas, que 
se encontra dentro do polígono, não pertence ao Parque. 

$UW���R - Fica estabelecido o prazo de 3 (três) anos para a elaboração do Plano de Manejo e 
implantação da infra-estrutura do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, pela 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM) e pelo Instituto do 
Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP). 

$UW���R � As terras, os ecossistemas, a biodiversidade e as belezas naturais ficam sujeitas à 
legislação ambiental em vigor, especialmente o que trata a Lei no 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, que "Institui o Novo Código Florestal"; a Lei no 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que 
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"Dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências"; a Lei no 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, que "Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências"; a Lei no 7.754, de 14 de abril de 1989, 
que "Estabelece medidas para a proteção das florestas existentes nas nascentes dos rios, e 
dá outras providências"; o artigo 255 da Constituição do Estado do Pará, suas 
regulamentações e alterações; e a Lei no 5.887, de 9 de maio de 1995, que "Dispõe sobre a 
Política Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências". 

$UW���R - Pelas características de seus ecossistemas, a conservação da biodiversidade e a 
localização geográfica, são consideradas de interesse para área de expansão do Parque os 
lotes 14, com 129,4685 ha; 15, com 47,0614 ha; 16, com 180,3182h e 17 com 132,4550 ha 
da Banda Leste; os lotes 47, com 102,1705 ha, 66, com 83,5690 ha; 67, com 119.5920 ha e 
68, com 150, 4745 ha da Banda Central (Vale do Sucupira); os lotes 01 com 24,9409 ha; 02, 
com 157,4158 ha; 21, com 779,4523 ha; 22, com 173,5040 ha; 23, com 89,0000 ha; 24, com 
227,7127 ha e o lote 26 com 336,6954 ha da Banda Nordeste. 

$UW�� �R - Compete à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
administrar e estabelecer o regulamento para o pleno funcionamento do Parque, de acordo 
com os objetivos do art. 1o e da legislação ambiental em vigor, necessário à execução do 
disposto nesta Lei. 

$UW���R � Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

$UW���R - Revogam-se as disposições em contrário. 
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$1(;2���
Quilombos presentes no estado do Pará 

 

&RPXQLGDGHV� 0XQLFtSLR�
Peroba Augusto Correa 
Serena Augusto Correa 
Camiranga Viseu 
Paca e Aningal Viseu 
Bela Aurora Cachoeira do Piriá 
Camiranga Cachoeira do Piriá 
Itamaoari Cachoeira do Piriá 
Itamoari Cachoeira do Piriá 
Pau de Remo Cachoeira do Piriá 
Piriá Cachoeira do Piriá 
Pimenteiras Santa Luzia do Pará 
Mocambo Ourém 
Narcisa Capitão Poço 
Boa Vista Irituia 
Retiro Irituia 
São José do patauateua Irituia 
Irituia Irituia 
Santo Antônio Irituia 
Tauari Irituia 
Acari São Miguel do Guamá 
Menino Jesus São Miguel do Guamá 
N.S.da Fátima São Miguel do Guamá 
S.P. Crauteuma São Miguel do Guamá 
Santa Rita da Berreira São Miguel do Guamá 
São Luís São Miguel do Guamá 
Macapazinho Castanhal 
Pernambuco Inhangapi 
Pitimandeua Inhangapi 
Bom Ententi Bujaru 
Cravo Bujaru 
Engenhoca Bujaru 
São Judas Tadeu Bujaru 
Casinha Bujaru 
Cravo Concórdia do Pará 
Curupere Concórdia do Pará 
Igarapé Dona Concórdia do Pará 
Santo Antônio Concórdia do Pará 
Nova Esperança Concórdia do Pará 
Km 35 Concórdia do Pará 
Jutaí Concórdia do Pará 
Castanhalzinho Concórdia do Pará 
Arquineq Concórdia do Pará 
Apeteua Conceição do Itá Santa Izabel do Pará 
Boa Vista do Itá Santa Izabel do Pará 
Campinense Santa Izabel do Pará 
Macapazinho Santa Izabel do Pará 
Mocambo Santa Izabel do Pará 
Santa Izabel Santa Izabel do Pará 
S. Francisco do Ita Santa Izabel do Pará 
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&RPXQLGDGHV� 0XQLFtSLR�
Campo Verde Tomé-Açu 
Ipanema Tomé-Açu 
Acará Acará 
Boa Vista do Araguaia Acará 
Boa Vista do Guamá Acará 
Espírito Santo Acará 
Fortaleza Acará 
Guajara Miri Acará 
Itacoã ou Itancoã Acará 
Jacarequara Acará 
Santa Maria Acará 
Santa Quntéria Acará 
Abacatal Ananindeua 
Baía do Sol Belém 
Mosqueiro Belém 
Sucutijuquara Belém 
Cacau Colares 
Santa Cruz da Tapera Soure 
Caldeirão Salvaterra 
Campina Salvaterra 
Salvar Mangueira Salvaterra 
Bacabal Salvaterra 
Deus Ajuda Salvaterra 
Mangueira Salvaterra 
Salva Salvaterra 
Paixão Salvaterra 
Boa Vista  Salvaterra 
Santa Luzia Salvaterra 
São João Salvaterra 
Siricari Salvaterra 
Barro Alto Salvaterra 
Pau Furado Salvaterra 
Panema Salvaterra 
Campo Verde Salvaterra 
São Pedro da Água Branca Abel Figueredo 
Casca Seca Bom Jesus do 

Tocantis 
África (N. SRA. Aparecida) Moju 
Cairari Moju 
Laranjituba Moju 
Mojú Moju 
Olho D’água/Jupuba/Colônia Moju 
Sítio Bosque Moju 
Abaetetuba Abaetetuba 
Acaraqui Abaetetuba 
Alto Itacuruçu Abaetetuba 
Arapapu Abaetetuba 
Baixo Itacuruçu Abaetetuba 
Campopema Abaetetuba 
Igreja São João Abaetetuba 
Jenipabua Abaetetuba 
Médio Itacuruçú Abaetetuba 
N.S. Perpétuo Socorro Abaetetuba 
Nossa Senhora do Bom Remédio Abaetetuba 
Piratuba Abaetetuba 
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&RPXQLGDGHV� 0XQLFtSLR�
Rio Açacu Abaetetuba 
Sagrado Coração de Jesus Abaetetuba 
Santana Abaetetuba 
São José Abaetetuba 
São Sebastião Abaetetuba 
Tauaré-áçu Abaetetuba 
Terra Alta Abaetetuba 
Vila Maiuatá Abaetetuba 
Bacabal Ponta de Pedras 
Santana do Arari Ponta de Pedras 
Igarapé-Mirim Igarapé-Mirim 
Biribatuba Cametá 
Boa Vista do Alto Cametá 
Trombetas Cametá 
Carapajó Cametá 
Curuçambaba Cametá 
Jabuti-Apedú Cametá 
Jaituba Cametá 
Joana Coéli Cametá 
Juaba Cametá 
Laguinho Cametá 
Mapu Cametá 
Maracu do Carmo Cametá 
Mola Cametá 
Pacujaí Cametá 
Porto do Campo Cametá 
Porto Seguro Cametá 
Rio Tabatinga Cametá 
Tomásia Cametá 
Vila do Carmo Cametá 
Vilza Vizania Mocajuba 
Anilzinho Baião 
Aparecida Baião 
Araquembaua Baião 
Baião Baião 
Bailique Beira Baião 
Bailique Centro Baião 
Baixinha Baião 
Balieiro Baião 
Boa Esperança Baião 
Boa Vista Baião 
Campelo Baião 
Carará Baião 
Cupu Baião 
Fé em Deus Baião 
França Baião 
Fugidos Baião 
Igarapé Preto Baião 
Igarapézinho Baião 
Joana Peres Baião 
Mangabeira Baião 
Nova América Baião 
Pachural Baião 
Pampulônia Baião 
Paritá Mirim Baião 
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&RPXQLGDGHV� 0XQLFtSLR�
Pirizal Baião 
Poção Baião 
Santa Fé Baião 
São Benedito Baião 
São Bernardo Baião 
Teófilo Baião 
Umarizal da Beira Baião 
Umarizal do Centro Baião 
Ananim Oeiras do Pará 
Bailique Oeiras do Pará 
Jupati Oeiras do Pará 
Comunidade do Lago Anajás 
Alto Ipixuna Gurupá 
Alto Pucurí Gurupá 
Bacá do Ipixuna Gurupá 
Camutá do Ipixuna Gurupá 
Carrazedo Gurupá 
Flexinha Gurupá 
Gurupá Mirim Gurupá 
Jocojó Gurupá 
Maria Ribeira Gurupá 
Curuá Prainha 
Pacoval Prainha 
Airi Monte Alegre 
Passagem Monte Alegre 
Peafú Monte Alegre 
Acari Santarém 
Arapemã Santarém 
Bom Jardim Santarém 
Ipauapixuna Santarém 
Ituqui Santarém 
Murumrutuba Santarém 
Murunuru Santarém 
Nova Vista Santarém  
Piracuará Santarém 
São Benedito Santarém 
São José Santarém 
São Raimundo Santarém 
Saracura Santarém 
Tiningu Santarém 
Uricurituba Santarém 
Apolinário Curuá Alenquer 
Araçá Alenquer 
Arariquara Alenquer 
Bom Retiro Alenquer 
Boqueirão Alenquer 
Cuipeua Alenquer 
Curumu Alenquer 
Luanda Alenquer 
Murumuru Alenquer 
Pacoval Alenquer 
Santo Antônio Alenquer 
Surubiaçú Alenquer 
Barreirinha Curuá 
Ilha Verde Curuá 
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&RPXQLGDGHV� 0XQLFtSLR�
Maçaranduba Curuá 
Pacoval Curuá 
São José Curuá 
Arajá Óbidos/Oriximiná 
Biribatuba Óbidos/Oriximiná 
Jaravaca Óbidos/Oriximiná 
Bom Ententi Óbidos/Oriximiná 
Arariramba Óbidos/Oriximiná 
Alto Trombetas Óbidos/Oriximiná 
Abui Óbidos/Oriximiná 
Paraná do Abui Óbidos/Oriximiná 
Pacoval Óbidos/Oriximiná 
Abuí Grande Óbidos/Oriximiná 
Abuizinho Óbidos/Oriximiná 
Mocambo Pauxis Óbidos 
Mondongo Óbidos 
Nossa Senhora Das Graças Óbidos 
Patuá do Umirizal Óbidos 
Peruana Óbidos 
Apuí Óbidos 
Arapucu Óbidos 
Castanhanduba Óbidos 
Cuece Óbidos 
Igarapé Açu dos Lopes Óbidos 
Matá Óbidos 
Muratubinha Óbidos 
São José Óbidos 
Slilêncio da Mata Óbidos 
Areias Trairão 
Acapu Oriximiná 
Água Fria Oriximiná 
Apuí Grande  Oriximiná 
Apuizinho Oriximiná 
Araçá Oriximiná 
Aracuã de Baixo Oriximiná 
Aracuã de Cima Oriximiná 
Aracuã do Meio Oriximiná 
Bacabal Oriximiná 
Boa Vista Oriximiná 
Boa Vista do Cuminã Oriximiná 
Boto Oriximiná 
Caipuru Oriximiná 
Erepecuru Oriximiná 
Espírito Santo Oriximiná 
Itamauari Oriximiná 
Itapecuru Baixo Oriximiná 
Trombetas Oriximiná 
Jamari Oriximiná 
Jarauacá Oriximiná 
Jauari Oriximiná 
Juquiri Oriximiná 
Juquirizinho Oriximiná 
Limoeiro Oriximiná 
Mãe Cué Oriximiná 
Marambiré Oriximiná 
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&RPXQLGDGHV� 0XQLFtSLR�
Oriximiná Oriximiná 
Palhal Oriximiná 
Pancada Oriximiná 
Paraná do Abuí Oriximiná 
Poço Fundo Oriximiná 
Sagrado Coração Oriximiná 
Quilombo de Bacabal Oriximiná 
Quilombo de Pancada Oriximiná 
Abacatal Oriximiná 
Samaúma Oriximiná 
Sapucuá Oriximiná 
Serrinha Oriximiná 
Serrinha Oriximiná 
Tapagem Oriximiná 
Terra Preta Oriximiná 
Terra Preta II Oriximiná 
Trombetas Oriximiná 
Último Quilombo Oriximiná 
Varre Vento Oriximiná 
Flexal Oriximiná/Obídos 
Moura Oriximiná/Obídos 
Paraná da Mata Oriximiná/Obídos 
Acapuzinho Oriximiná/Obídos 
Cachoeira Porteira Oriximiná/Obídos 
Campo Alegre Oriximiná/Obídos 
Casinha Oriximiná/Obídos 
Cuminá Oriximiná/Obídos 

Fonte: Anjos, 2005 
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MAPAS 
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0$3$��
Carta Imagem do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas 
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0$3$��
Localização do PESAM 
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0$3$��
Biomas encontrados no estado do Pará 
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0$3$��
Ecorregiões encontradas no estado do Pará 
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0$3$���
Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios 

da Biodiversidade no estado do Pará 
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0$3$���
Contextualização de Áreas Protegidas no estado do Pará 
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0$3$���
Corredores Ecológicos na Amazônia Legal Brasileira 
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Anapaula de Souza Dias Ferraro – MRS Estudos Ambientais 
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Paulo Sérgio Altieri dos Santos – Coordenador da COPAM 
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Márcio Oliveira Silva - Eletronorte 
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Valéria Fernanda Saracura – Eletronorte 
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Adriana Schelb Luz - Geógrafa 

Alexandre Nunes da Rosa – Geólogo 

Anapaula de Souza Dias Ferraro – Engenheira Florestal 

Catarina Chieng Ming Mão – Arquiteta e Urbanista  

Celso Darci Seger – Uso Público 

Claudia Jeane da Silva Barros – Socioeconomia 

Creuzani Maria S. Costa - Espeleologia 

Genival Crescêncio - Espeleologia 

Joyce Pinheiro de Oliveira Fiori – Geóloga 

Juarez Michelotti – Uso Público 

Juliana Bragança Campos – Bióloga 

Luciana Gonçalves Leite Cintra – Engenheira Ambiental 

Luciana Lopes – Uso Público 

Lúcio Antônio Machado – Uso Público 

Magnum Costa Rodrigues - Espeleologia 

Marcilene Caldas - Espeleologia 

Maria Bethânia Furtado - Espeleologia 

Marlon Prado - Espeleologia 

Noé von Atzingen - Espeleologia 

Pablo L. dos Santos - Espeleologia 

Rafael Freitas - Espeleologia 

Rafael Scherer - Espeleologia 

Ricardo Souza de Araújo - Espeleologia 

Rodrigo O. Jadjiski - Espeleologia 

Sandra Flores Nunes – Engenheira Agrônoma 

Silvio Pedreira Pereira de Sá – Combate e Prevenção a Incêndios 

Walter Cunha Junior - Espeleologia 

William Souza de Paula – Biólogo 

Yone Melo de Figueiredo Fonseca – Bióloga 

 



Este Plano de Manejo foi elaborado com recursos da Compensação Ambiental pela 

segunda etapa da UHE Tucuruí conforme previsto no Termo de Compromisso firmado entre 

a ELETRONORTE e a SECTAM. 
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6,*/$6�
ACISO  Ação Cívico Social 

AD  Áreas Degradadas 

ADH  Alto Desenvolvimento Humano 

ALT  Alteração 

AMPSA Associação de Moradores e Produtores da Serra das Andorinhas 

ANA  Agência Nacional das Águas 

APP  Área de Preservação Permanente 

APA  Área de Proteção Ambiental 

APEA  Associação Paraense de Esportes de Aventura 

ARM  Armazenamento 

BDH  Baixo Desenvolvimento Humano 

C Celsius 

CEAT  Coordenadoria Especial do Araguaia-Tocantins 

CECAV Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas 

CI  Conservação Internacional 

CITES �&RQYHQWLRQ�RQ� ,QWHUQDWLRQDO�7UDGH� LQ�(QGDQJHUHG�6SHFLHV�RI�:LOG�)ORUD�DQG�)DXQD (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e 
da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção�

CL  Campos Litológicos 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CVRD  Companhia Vale do Rio Doce 

DEF  Deficiência 

DNPM  Departamento Nacional de Produção Mineral 

EIA  Estudo de Impacto Ambiental 

ETP  Evapotranspiração Potencial 

ETR  Evapotranspiração Real 
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� $1È/,6(�'$�5(*,2�(�',$*1Ï67,&2�'$�81,'$'(�'(�&216(59$d2�
���� &$5$&7(5,=$d2�$0%,(17$/�
Este tópico apresenta a caracterização dos meios físico, biótico e socioeconômico ambiental 
do PESAM e da sua região de influência. Observa-se que a região onde está localizado o 
Parque é caracterizada por ser uma área de transição entre Amazônia e Cerrado, por isso 
dados desses biomas são tratados de forma separada para fins de comparação. 

������ &OLPD�
A maior parte da região norte, formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins, está sob o domínio do clima equatorial. O oeste sofre a 
ação de frentes frias durante o inverno e, no norte do Pará e em Rondônia há clima tropical. 

De acordo com a classificação de Köppen, são identificados três sub-tipos climáticos para o 
estado do Pará: "Af", "Am", "Aw" (Figura 2.1.). Estes sub-tipos, pertencentes ao clima 
tropical chuvoso, são caracterizados por apresentar em temperaturas médias mensais 
sempre superiores a 18º C e se diferenciam pela precipitação pluviométrica média mensal e 
anual (GUIMARÃES HW�DO., 2001a). 

Figura 2.1 Mapa de climas do Brasil 
Fonte: http://www.guianet.com.br/brasil/mapaclima.htm 

 

O sub-tipo “Af” não apresenta estação seca e a precipitação do mês menos chuvoso 
apresenta valores iguais ou superiores a 60 mm. De acordo com a variação da precipitação 
pluviométrica média anual, apresenta as seguintes divisões climáticas: i) Af1 - representa a 
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faixa de maior precipitação pluviométrica do estado do Pará (média anual superior a 3000 
mm), ocorrendo à noroeste da Ilha de Marajó e na região de Santa Izabel do Pará; ii) Af2 – 
apresenta precipitação pluviométrica média anual, variando entre 2.500 e 3.000 mm. As 
áreas sob a influência deste sub-tipo estão localizados, basicamente, à Nordeste e a Oeste 
do estado, correspondendo a 2,7 % do Pará. 

O sub-tipo “Af3” apresenta precipitação pluviométrica média anual variando entre 2.000 e 
2.500 mm, sendo representado por três áreas: São Domingos do Capim, Breves e uma área 
em forma de arco a oeste do estado do Pará (limite com o estado do Amazonas). Este sub-
tipo abrange cerca de 1,2% do território Paraense. 

O sub-tipo “Am”, considerado um clima intermediário entre o “Af” e o “Aw”, apresenta 
características de clima de monção, com moderada estação seca e ocorrência de 
precipitação média mensal inferior a 60mm. No Pará este sub-tipo é subdividido em: 

• “Am1”, caracterizado por apresentar precipitação pluviométrica média anual superior 
a 3.000 mm, ocorrendo na parte Norte, Nordeste da Ilha de Marajó, na região de Soure e no 
litoral, de onde se prolonga até Santa Izabel do Pará. Este sub-tipo corresponde a 0,6% do 
estado; 

• “Am2”, que apresenta precipitação média anual variando entre 2.500 3.000mm, 
ocorrendo basicamente na faixa litorânea paraense, com penetração para o continente, 
ocorrendo também em pequenas áreas localizadas nas mediações da confluência dos rios 
Tapajós e Juruena. As áreas de ocorrência correspondem a 5,3% do estado do Pará. 

• “Am3”, caracterizado por uma faixa na qual a precipitação pluviométrica média anual 
varia entre 2.000 e 2.500 mm e representado por duas áreas, uma na parte Sul-Sudoeste do 
Pará, que se prolonga por quase toda a área limítrofe com os estados do Amazonas e 
Roraima, além das Guianas e, a outra, mais ou menos centrada na parte Norte, com 
ramificação mais pronunciada nas direções Nordeste e Noroeste, onde chega a fazer  
limites com os estados do Maranhão e Amapá, respectivamente. As áreas de ocorrência 
correspondem a 39,5% do estado do Pará; 

• “Am4”, caracterizado por apresentar precipitação pluviométrica média anual variando 
entre 1.500 e 2.000 mm; é representado por uma faixa irregular, que ocorre 
predominantemente na direção Noroeste-Sudoeste do Estado. Representa a segunda maior 
área em termos de extensão, correspondendo a 26,6% do Estado. 

O sub-tipo “Aw” é caracterizado por apresentar inverno seco, bem definido e ocorrência de 
precipitação média mensal inferior a 60 mm, apresentando no Estado do Pará três divisões: 

• “Aw3 apresenta condicionado a valores de precipitação pluviométrica média anual 
variando de 2.000 a 2.500 mm. É representado por uma única área, localizada no extremo 
Sul do Pará, limite com o Estado do Mato Grosso, representando 8,4% do território 
Paraense; 

• “Aw4” apresenta precipitação pluviométrica média anual variando entre 1.500 e 
2.000 mm. Essas características são encontradas em quatro áreas, das quais três de 
pequena extensão, uma na Ilha de Marajó, outra no médio Amazonas e a terceira na porção 
central do Estado. A área de maior extensão abrange a parte Leste, Sudeste do Pará, 
fazendo limite com os estados do Maranhão e Tocantins. Essas ocorrências correspondem 
a 13,7% do território Paraense; 

• “Aw5” representa o menor índice pluviométrico médio anual do Estado, no qual os 
valores variam entre 1.000 e 1.500 mm. É representado por duas pequenas áreas, uma 
localizada no município de Alenquer e cercanias e, a outra, na fronteira do Pará com o 
Estado do Tocantins, mediações do Bico do Papagaio. Estas áreas correspondem a 1,6% 
do estado do Pará, região na qual está inserido o PESAM. 

O PESAM está situado na região sudeste do estado do Pará, no município de São Geraldo 
do Araguaia (PA). O clima da região do município, mesorregião sudeste do Pará, 
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corresponde à categoria de equatorial úmido. Segundo a classificação de Köppen, subtipo 
climático “Aw5”. Apresenta temperatura máxima em torno de 32ºC, mínima de 22,7ºC, 
sendo a média anual de 26,35ºC. A umidade relativa é elevada, apresenta oscilações entre 
a estação mais chuvosa e a mais seca, com variações de 90% a 25% e média real de 78%. 
O índice pluviométrico anual é de aproximadamente 2.000 mm, com período mais chuvoso 
de novembro a maio, e o mais seco de junho a outubro. 

Para a contextualização do clima do PESAM foram utilizados dados das duas estações mais 
próximas ao Parque; estação de Conceição do Araguaia e estação de Marabá, cujos dados 
de análise de precipitação, temperatura, umidade e insolação diária estão expressos na 
Tabela 2.1. Para o cálculo do balanço hídrico foi utilizada a estação de Xambioá (0648000) 
localizada nas seguintes coordenadas geográficas: latitude -06º24’47”S e longitude -
48º32’08”W. 

Tabela 2.1 Dados da estação climatológica de Conceição do Araguaia 

'DGRV�GD�HVWDomR 
CÓDIGO OMM  82861 
120(� �&21&(,d2�'2�$5$*8$,$�
MUNICÍPIO  CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 
DISTRITO  2º DISTRITO DE METEOROLOGIA 
LATITUDE  08°15' - S 
LONGITUDE  049°17' - W 
ALTITUDE  156,85 metros 
TIPO DE ESTAÇÃO  Convencional 
SITUAÇÃO Operante 
CLASSIFICAÇÃO Climatológica Principal (INMET) 
QUANTIDADE OBS. SINÓTICAS 3 
DIFERENÇA DE HORÁRIO UTC  3 
TELEFONE PARA CONTATO* (091) 3243-4599 

'DGRV�GD�HVWDomR 
CÓDIGO OMM 82562 
120( 0$5$%È 
MUNICÍPIO MARABÁ - PA 
DISTRITO 2º DISTRITO DE METEOROLOGIA 
LATITUDE 05°21' - S 
LONGITUDE 049°09' - W 
ALTITUDE 95 metros 
TIPO DE ESTAÇÃO Convencional 
SITUAÇÃO Operante 
CLASSIFICAÇÃO Climatológica Principal (INMET) 
QUANTIDADE OBS. SINÓTICAS 3 
DIFERENÇA DE HORÁRIO UTC  3 
TELEFONE PARA CONTATO* (091) 3243-4599 

�������� 0DVVDV�GH�$U�$WXDQWHV�QD�5HJLmR�
Nesta região as características climáticas são as mesmas do Planalto Central do Brasil, com 
duas estações perfeitamente distintas, a chuvosa, que ocorre no verão, e a seca, no 
inverno. Assim, observa-se que durante o verão existe o domínio da massa equatorial 
continental, ocasionando chuvas em virtude do contato com a massa tropical atlântica 
(frente intertropical). 

�������� 3UHFLSLWDomR�
A precipitação pluviométrica é o elemento meteorológico de maior variabilidade na região 
tropical, sendo o principal fator utilizado na subdivisão dos climas. Ocorrem altos valores 
pluviométricos e as precipitações são predominantemente do tipo convectivas, em forma de 
pancadas e de curta duração, estando, assim, associadas às nuvens FXPXOXV e FXPXOXQLPEXV. Segundo SECTAM (s.d), as linhas de instabilidade e a Zona de 
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Convergência Intertropical (ZCIT) são responsáveis pela distribuição média mensal da 
precipitação pluviométrica na Amazônia. Para o estado do Pará, aproximadamente 45% das 
chuvas que caem na parte Leste são reguladas por essas linhas de instabilidade. Porém, 
com base nos dados de mais de cem estações pluviométricas, a caracterização do regime 
pluviométrico para o Estado do Pará encontrou valores de precipitação média anual 
variando desde aproximadamente 1.000 mm até cerca de 4.500 mm (SECTAM, s.d), sendo 
que os maiores valores registrados, isto é, superiores a 3.000 mm, são encontrados, em sua 
maioria, à Nordeste da Ilha do Marajó, com uma pequena parte à Leste da referida Ilha. Já 
nas áreas que apresentam menor queda na média pluviométrica anual, esses valores de 
precipitação variam entre 1.000 mm a 2.000 mm (SECTAM, s.d). 

A precipitação pluviométrica no estado do Pará é bastante variada. Nas áreas situadas na 
porção sul do estado a época mais chuvosa ocorre no verão e outono (dezembro a maio), 
enquanto a menos chuvosa ocorre no inverno e primavera (junho a novembro). Nas áreas 
da porção norte, a estação mais chuvosa ocorre na primavera e verão (março a agosto) e a 
menos chuvosa no outono e inverno (setembro a fevereiro). Bons exemplos são 
encontrados nos registros das estações climatológicas de Marabá e Conceição do Araguaia, 
além da precipitação total mensal na estação de Xambioá (Figura 2.2, Figura 2.3, Figura 2.4 
e Figura 2.5). 

Figura 2.2. Chuva acumulada mensal (1961-90 e 2005) com base na Estação Climatológica de 
Conceição do Araguaia 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 
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Figura 2.3. Chuva acumulada mensal (1961-90 e 2005) com base na Estação Climatológica de 
Marabá 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 
 

Figura 2.4. Chuva acumulada mensal (1961-90 e 2004) com base na Estação Climatológica de 
Conceição do Araguaia 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 
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Figura 2.5. Chuva acumulada mensal (1961-90 e 2004) com base na Estação Climatológica de 
Marabá 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br�

Para o cálculo da precipitação na região (Tabela 2.2) foi utilizada a estação de Xambioá 
(0648000) localizada nas seguintes coordenadas geográficas: latitude 06º24’47”S e 
longitude 48º32’08”W. 
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Tabela 2.2. Precipitação total mensal da estação de Xambioá 

$QR� -DQ� )HY� 0DU� $EU� 0DL� -XQ� -XO� $JR� 6HW� 2XW� 1RY� 'H]� 7RWDO�

1969         26 57 239,3 229,6  

1970 506,5 115,7 326,2 125,9 28,9 44 0 73 140,6 127,0* 260,0* 103,6 1851,4* 

1971 118,6 182,1 196 243,1 111 33,5 48,4 13,7 170,5 188,4 223,3 143,4 1672 

1972 314 277,2 307,6 118,6 28,4 17,4 45,7 24,8 33,3 40,6 85,2 237,3 1530,1 

1973 225 182 404,5 267,4 172,4 145,7 82,8 63,6 38,2 263,8 43 182,0* 2070,4* 

1974 147,8 342,8 493,5 243,1 114 49,4 0 9,8 70,6 55,6 156,8 164,8 1848,2 

1975 145,8 281,0* 229,0? 187 128,8 23,8 41,7 51,8 16,8 75,7 79 273,1 1533,5? 

1976 244,0* 409,4 168 72,2 122,4 6,4 37,7 0 22 125,4 178 45,1 1430,6* 

1977 238,6 221,4 188 271,0* 112,8 124,4 4,6 26,8 61,7 130,8 87,6 256,6 1724,3* 

1978 329,9 102,8 329,4 99,8 109,8 60,2 7,0* 3,2 27,0* 133,6 49,0* 227,5 1479,2* 

1979 263,6 219,1 125,2 137,4 14 0 3,2 92,6 82,0* 79,2 143 218,8 1378,1* 

1980 237 332,8 231,8 64,4 7,6 2 22,6 7,6 52 171,2 114,4 160,4 1403,8 

1981 336,8 101,0* 354,6 86,0* 15,8 15,4 0 18,4 7,8 82,2 74,4 138,6 1231,0* 

1982 224,4 133,2 75,2 35,2 20,8 0 0 3,4 90,0* 78,9? 79,4 147,4 887,9? 

1983 364 220,3 268,1 55 5 0 7,7 24,6 51,8 156,4 75,2 92,1 1320,2 

1984 167,0* 233 244,5 352 118,2 0 0 19,4 80,0? 117,9? 130,7 112,6 1575,3? 

1985 410,6 317,2 266,8 310 204,6 53 0 0 15,4 211,2? 156,0* 484 2428,8? 

1986 211,0* 369,4 262,8 311,2 30,4 22,7 22,4 0 126,8 222,4 198,8 72,2 1850,1* 

1987 190,8 126,8 390 90 65,6 0 0 0 118,4 96,4 134,0* 198,0* 1410,0* 

1988 123 394,8 350 469,0? 78,2 97,8 20,4 3,8 40,4 239,2 266,4 279,4 2362,4? 

1989 174,6 182,4 331,6 320 114,1 51,8 93,9 34,6 65,9 215,4 133,7 407,1 2125,1 

1990 85,4 381,5 171,2 189,7 21,4 20,2 40,8 1 75,6 112,8 104,4 253,2 1457,2 

1991 314,4 70 326,8 128,7 196,2 8,4 0 40,8 0 168,8 67,6 176,4 1498,1 

1992 116 333,4 289,0* 143,0* 18,0* 21,0* 6,0* 12,0* 52,0* 33,0* 117,0* 185,2 1325,6* 

1993 250,4 320,8 227,2 199,4 39,7 32,4 0 46 48,6 78 148,4 223,8 1614,7 

1994 336,8 324,8 368,8 238,2 134 102,2 0 9,8 15 108 195,6 137 1970,2 

0pGLD� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ���� �������

Sendo: * - estimado; ? - duvidoso. 

Fonte: ANA, 2005 
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Para os 26 anos de dados de precipitação na região de Xambioá, observa-se que a média 
mensal foi de 1.639,1 mm, sendo que o mês de junho corresponde ao mês com menores 
chuvas e o mês de março com maiores médias de chuvas mensais. 

Na região, em média, chovem 104 dias durante o ano, estando concentrada no período 
entre outubro a abril.  
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Figura 2.6. Precipitação diária na localidade de Xambioá. 
Fonte: ANA, 2005 (http://hidroweb.ana.gov.br). 

 

Como observado na Figura 2.1, existe grande variação no período analisado, sendo que o 
ano de 1985 foi o que apresentou maior precipitação (2428,8 mm aproximadamente), e o 
ano de 1982, o que apresentou menor precipitação (aproximadamente 887,9 mm). 

�
�������� 7HPSHUDWXUD�
As temperaturas nesta região se mantêm elevadas durante todo o ano, apresentando uma 
pequena amplitude térmica anual. Segundo (OLIVEIRA HW�DO., 2000), no Pará, a distribuição 
espacial da temperatura do ar do estado mostra que próximo ao Equador, devido à pequena 
inclinação do sol, estão localizadas as áreas de temperaturas mais elevadas, área 
localizadas na região norte da Ilha de Marajó, compreendendo parcialmente os municípios 
de Afuá, Ilha Caviana e Mexiana Santa Cruz do Ararí, Ponta de Pedras, Soure e Salva Terra 
e no Baixo Amazonas (Faro, Juriti, Oriximiná, Óbidos e Terra Santa). Já as menores 
temperaturas estão no sudoeste (Novo Progresso, Altamira) e sudeste paraense (São Félix 
do Xingu, Tucumã, Ourilânida do Norte e Cumaru do Norte). 

Pode-se notar, com base nos dados das estações climatológicas de Conceição do Araguaia 
e Marabá, ambas no sudoeste paraense, que as temperaturas médias em junho/2005 
variaram entre 26º e 30º, enquanto em dezembro/2004 a variação ficou entre 23,5º e 
29,5ºC. A maior variação, em dezembro, provavelmente ocorreu em função do aumento da 
precipitação pluviométrica (Figura 2.7, Figura 2.8, Figura 2.9 e Figura 2.10). 
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Figura 2.7. Temperatura média (junho/2005) com base na Estação Climatológica de Conceição do 
Araguaia 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 

 

Figura 2.8. Temperatura média (junho/2005) com base na Estação Climatológica de Marabá 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br�
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Figura 2.9. Temperatura média (dezembro/2004) com base na Estação Climatológica de Conceição 
do Araguaia 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 

 

Figura 2.10. Temperatura média (dezembro/2004) com base na Estação Climatológica de Marabá 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 

�
�������� 8PLGDGH�
A distribuição espacial da umidade do ar no Pará, de acordo com OLIVEIRA HW�DO. (2000), 
mostra que os maiores valores de umidade estão na região Nordeste da Ilha de Marajó, 
compreendendo parte dos municípios de Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Ararí e 
Cachoeira do Ararí; enquanto os menores estão no Nordeste Paraense (Paragominas, 
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Luiznópolis e Dom Eliseu) e na região Oeste da Calha Norte, compreendendo parcialmente 
os municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro. 

A umidade relativa do ar varia de 52%, no período mais seco, a 100% no período mais 
chuvoso, sendo a média anual de 78%. Pode-se observar nas figuras 2.11 a 2.14, que em 
junho/2005 os valores variaram entre 61 e 78% para a estação Conceição do Araguaia e 
entre 56 e 72% para a estação Marabá. Já no mês de dezembro/2004 esta variação passou 
para valores entre 68 e 90% em ambas as estações. O aumento da umidade no mês de 
dezembro também está diretamente ligado ao aumento da precipitação pluviométrica 
(Figura 2.11, Figura 2.12, Figura 2.13 e Figura 2.14). 

Figura 2.11. Umidade relativa diária (junho/2005) com base na Estação Climatológica de Conceição 
do Araguaia 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 
 

Figura 2.12. Umidade relativa diária (junho/2005) com base na Estação Climatológica de Marabá 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 
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Figura 2.13. Umidade relativa diária (dezembro/2004) com base na Estação Climatológica de 
Conceição do Araguaia 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br�

Figura 2.14. Umidade relativa diária (dezembro/2004) com base na Estação Climatológica de Marabá 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br�

�������� ,QVRODomR�'LiULD�
Segundo OLIVEIRA HW�DO. (2000), “no Pará os valores máximos de insolação encontram-se 
próximo ao equador, parcialmente ao centro-norte da Ilha de Marajó (Afuá, Chaves, Santa 
Cruz do Ararí, Soure, Salva Terra, Cachoeira do Ararí, Ponta de pedras, Anajás, Breves, 
Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Melgaço, incluindo as ilhas de Caxuanã e 
Mexiana), nordeste Paraense (Cametá, Limoeiro do Ajurú, igarapé Miri, Mojú e mediações 
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da região metropolitana de Belém (Barcarena, Abaetetuba e Ananindeua) e os menores 
valores concentrados no centro do estado, principalmente nos municípios de São Felix do 
Xingu, Altamira, Senador Jose Porfírio e Marabá)”. 

Na região de São Geraldo do Araguaia a insolação média anual é de 2.200 a 2.000h 
(OLIVEIRA HW� DO., 2000). Nas figuras 2.15 a 2.18 pode-se notar que em junho/2005 os 
valores variaram entre 5-11h/dia, enquanto em dezembro/2004 a variação foi de 0-11h/dia 
(Figura 2.15, Figura 2.16, Figura 2.17 e Figura 2.18). 

Figura 2.15. Insolação total diária (junho/2005) com base na Estação Climatológica de Conceição do 
Araguaia 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br�

Figura 2.16. Insolação total diária (junho/2005) com base na Estação Climatológica de Marabá 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br�
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Figura 2.17. Insolação total diária (dezembro/2004) com base na Estação Climatológica de Conceição 
do Araguaia 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br�

Figura 2.18. Insolação total diária (dezembro/2004) com base na Estação Climatológica de Marabá 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – www.inmet.gov.br 

 

�������� %DODQoR�+tGULFR�
Para o cálculo do balanço hídrico foi utilizada a Estação Pluviométrica de Xambioá, com os 
dados da normal climatológica de 1961 a 1990, utilizando-se o método de Penman-
Monteith-FAO (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3. Balanço hídrico climatológico da região de Xambioá. 

Tempo ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC Disponibilidade

Meses mm mm mm mm mm mm mm mm Hídrica 

Jan 114,7 128,3 0,0 100,0 0,0 114,7 0,0 128,3 1,00 

Fev 106,4 140,6 0,0 100,0 0,0 106,4 0,0 140,6 1,00 

Mar 117,8 159,2 0,0 100,0 0,0 117,8 0,0 159,2 1,00 

Abr 120,0 70,3 0,0 100,0 0,0 120,0 0,0 70,3 1,00 

Mai 130,2 -49,7 -49,7 60,8 -39,2 119,7 10,5 0,0 0,92 

Jun 129,0 -91,7 -141,4 24,3 -36,5 73,8 55,2 0,0 0,57 

Jul 142,6 -123,2 -264,6 7,1 -17,2 36,6 106,0 0,0 0,26 

Ago 158,1 -134,9 -399,5 1,8 -5,3 28,5 129,6 0,0 0,18 

Set 150,0 -91,2 -490,7 0,7 -1,1 59,9 90,1 0,0 0,40 

Out 130,2 -0,6 -491,3 0,7 0,0 129,6 0,6 0,0 1,00 

Nov 120,0 16,2 0,0 16,9 16,2 120,0 0,0 0,0 1,00 

Dez 114,7 83,3 0,0 100,0 83,1 114,7 0,0 0,2 1,00 

Média 127,8 8,9 -153,1 - - 95,1 32,7 41,6 - 

Total/Ano 1533,7 106,6 -1837,2 - - 1141,7 392,0 498,6 -

Sendo: ETP: Evapotranspiração Potencial; P-ETP: Precipitação - Evapotranspiração Potencial; 

NEG-AC: Negativa Acumulada;   ARM: Armazenamento; 

ALT: Alteração;     ETR: Evapotranspiração Real; 

DEF: Deficiência;    EXC: Excesso 

Fonte: BHídrico GD4.0,2004. 

 

Pode-se observar que existe um comportamento diferenciado entre o período seco e 
chuvoso. A ETP é bastante elevada, atingindo médias mensais de 158,1 mm em agosto e 
reduzindo para 106,4 mm, em fevereiro.  

Totalizando 392,0 mm, a deficiência hídrica corresponde a 23,9% do total anual médio da 
precipitação pluviométrica ocorrida na região, que é de 1.639,1 mm. A reposição de água no 
solo se dá no período de outubro a dezembro, ocasionada pelo início da estação chuvosa. 
Há um período de excedente hídrico, que se estende até o mês de abril e, a partir daí, uma 
estreita faixa demonstra a retirada de água do solo, a qual cessa rapidamente, 
estabelecendo novamente o déficit. 

 



3ODQR�GH�0DQHMR�GR�3(�GD�6HUUD�GRV�0DUWtULRV�$QGRULQKDV�±�3(6$0�3$�
&DStWXOR,,�±�$QiOLVH�GD�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�

 

2.16

Figura 2.19. Balanço hídrico climatológico para uma capacidade de armazenamento de água no solo 
de 100 mm 
Fonte: BHídrico GD 4.0, 2004.

Nem toda água que ultrapassa a necessidade das plantas constitui excedente hídrico (área 
azul), podendo ser armazenada no solo (área verde) e utilizada pelas plantas à medida que 
as chuvas cessam (área laranja). Desta forma, as áreas em verde, azul e laranja (Figura 
2.19) demonstram que existe umidade no solo para ser utilizada pela comunidade vegetal. O 
período de deficiência (área vermelha) se inicia em maio, com um volume significativo, e vai 
até o início do mês de outubro, quando o teor de água do solo começa a ser reposto, 
caracterizando como um período de estiagem prolongado. Nesse período o estoque de 
água do solo é rapidamente esgotado, causando danos à vegetação, além de corresponder 
ao período de vazante dos rios. 

 

Figura 2.20. Variação da capacidade de armazenamento de água no solo para uma capacidade de 
armazenamento de 100mm, na região de Xambioá 
Fonte: BHídrico GD4.0,2004 
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O teor de água disponível à comunidade vegetal é plena no verão, com níveis máximos de 
dezembro a abril, decrescendo a partir daí até atingir, em meados de maio, valores 
insuficientes ao bom desenvolvimento da vegetação, até o mês de novembro (Figura 2.20). 
Apesar do armazenamento ser reduzido a partir de abril, somente de maio a novembro é 
que os teores de água disponível no solo são insuficientes para manter a vegetação túrgida, 
agravando-se nos meses de junho a setembro, o que favorece a ocorrência de incêndios. 

 

������ *HRORJLD�
Na área coberta pela folha SB.22 Araguaia e parte da folha SC.22 Tocantins existem no 
mínimo quatro grupos de rochas metamórficas, separadas em discordâncias principais 
(Figura 2.21). Um grupo sobrejacente ao metamorfito é constituído por vulcânicas ácidas e 
intermediárias associadas a uma sedimentação intermontana. Na área foram identificadas 
duas idades de intrusões graníticas e posteriormente a este evento ocorreu a sedimentação 
de unidades transgressivas, que recobrem, parcialmente, a porção oeste e sudoeste da área 
(RADAMBRASIL, 1974). 
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Figura 2.21. Coluna estratigráfica da área compreendida pela Folha SB.22 Araguaia e parte da Folha 
SC.22 Tocantins. 
Fonte: RADAMBRASIL (1974). 

 

As Sinéclises do Amazonas e do Maranhão-Piauí bordejam as porções setentrional e 
oriental da área (folha SB.22 e parte da SC.22). Os metamorfitos apresentam-se dobrados 
em estilos diferentes, falhados e metamorfisados em graus variáveis. As demais unidades, 
vulcânicas ou sedimentares, foram afetadas por uma intensa e extensa tectônica que 
produziu inúmeros fraturamentos. No projeto Radambrasil, a área abrangida pela folha 
SB.22 e parte da SC.22 foi dividida em cinco Províncias Geológicas: Área Cratônica do 
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Guaporé, Faixa Orogênica Araguaia-Tocantins, Sinéclise do Amazonas, Sinéclise do 
Maranhão-Piauí e Coberturas Cenozóicas. 

A Área Cratônica do Guaporé pertence à Plataforma Brasileira definida por ALMEIDA (1967, DSXG RADAMBRASIL, 1974), mais especificamente na margem oriental do Cráton Guaporé. 
Esta Área também faz parte da Plataforma Amazônica (SUCSZYNSKI, 1969 E FERREIRA, 
1969, DSXG RADAMBRASIL, 1974). 

Esta área cratônica foi submetida a eventos orogenéticos e epirogenéticos, responsáveis 
pelo estabelecimento de ciclo tectonomagmático. Sobre essa área cratônica, ocorre uma 
seqüência de rochas ricas em ferro, jaspilitos, itabiritos, metabasitos espilíticos, dobrados e 
falhados. Os metabasitos e espilitos constituem o Grupo Grão-Pará. A fase vulcano-
sedimentar desta área é representada pelo Grupo Uatumã e a seqüência continental é 
denominada Formação Gorotire (sobreposta discordantemente pela Formação Triunfo). 

A Faixa Orogênica Araguaia-Tocantins é constituída pelos grupos Tocantins e Araxá com 
um “Serpentine Belt”, contornando a margem oriental do Cráton do Guaporé. Apresenta 
direção geral NS, truncando e transgredindo as feições estruturais do embasamento, 
orientadas na direção WNW-ESE. Este truncamento corresponde ao Lineamento Tocantins-
Araguaia, reconhecido por KEGEL (1965, DSXG RADAMBRASIL, 1974) equivalente ao 
Lineamento Rio das Velhas, PLUG (1962, DSXG RADAMBRASIL, 1974). 

Nesta Faixa os metamorfitos exibem fácies metamórficos crescentes no sentido W-E, isto é, 
do bordo do Cráton em direção à zona mais profunda do sulco geossinclinal. 

O Grupo Tocantins apresenta fácies metamórfico xisto verde e o Grupo Araxá atinge 
almandina-anfibolito. O “Serpentine Belt” é constituídos por maciços ultramáficos 
intensamente serpentinizados e talcificados das serras Tainá Recan, de Conceição do 
Araguaia, do Tapa e outros maciços na margem direita do Rio Araguaia. 

A Sinéclise do Amazonas, nas folhas SB.22 e SC.22, é constituída por rochas sedimentares 
que afloram muito escassamente no noroeste da área, sendo constituídas por arenitos de 
granulação média a grosseira, com leitos conglomeráticos. A Formação Trombetas, formada 
por folhelhos que ocorrem em pequenas camadas interestratificadas com os arenitos, 
assenta discordantemente sobre rochas do Grupo Xingu e o contato com as formações 
sobrejacentes também é discordante (CAPUTO HW�DO., 1971, DSXG RADAMBRASIL, 1974). 

A leste da Faixa Orogênica Araguaia-Tocantins eventos geológicos evoluíram para a 
organização da Sinéclise do Maranhão-Piauí. Nesta Sinéclise afloram folhelhos e siltitos 
cinza-arroxeados com níveis oólitos piritosos e arenitos no topo da Formação Pimenteiras. 
Os arenitos médios e grosseiros, com estratificação cruzada da Formação Cabeças são 
sobrepostos por folhelhos cinza-escuros e pretos da Formação Longá. 

A Formação Piauí representa uma sedimentação composta por arenitos finos com 
intercalações de folhelhos carbonosos. A deposição de arenitos, siltitos e folhelhos com 
leitos de sílex e evaporitos, é representada pela Formação Pedra de Fogo. 

A Formação Sambaíba representa o auge da depoisção continetal, por arenitos finos a 
médios com estratificações cruzadas de grande amplitude. 

A Formação Orozimbo foi constituída pela reativação do Lineamento do Rio das Velhas, que 
ocasionou manifestações vulcânicas básicas de natureza toleiíticas, de caráter intrusivo e 
efusivo. 

Arenitos e argilitos vermelhos e laminados, da Formação Itapicuru, representam a deposição 
em ambiental continental. Esta unidade representa mais uma cobertura mesozóica, que 
parte da sedimentação restrita a Sinéclise. 

As Coberturas Cenozóicas restringem-se à porção nordeste da folha SB.22, onde forma, 
atualmente, platôs e mesas sobre os sedimentos da Formação Itapicuru. A Formação 
Barreiras apresenta grande variedade litológica, onde as camadas exibem estratificação 
perfeita em alguns pontos e maciças em outros. No geral, predominam arenitos finos, bem 
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estratificados, com coloração vermelha, amarela, branco e roxa, com camadas intercaladas 
de arenito grosseiro e de conglomerado, geralmente com estratificação cruzada. 

A área do município de São Geraldo do Araguaia faz parte do Cinturão Araguaia (HASUI HW�DO., 1980, 1984, DSXG�GORAYEB & MOURA, 2002). “O Cinturão possui aproximadamente 
1.200 km de comprimento e 100 km de largura. Compreende uma unidade geotectônica 
formada no final do Neoproterozóico e corresponde ao segmento do Cinturão Paraguai-
Araguaia. É limitado a oeste pelo Cráton Amazônico, sendo parcialmente coberto por 
sedimentos quaternários. A leste, norte e nordeste é coberto pelas seqüências fanerozóicas 
da Bacia do Parnaíba e a sul, sudeste, faz contato com o terreno paleoproterozóico do 
Maciço de Goiás, que compreende ganisses e granulitos da região de Paraíso do Tocantins 
e Porto Nacional” (GORAYEB, 1996, DSXG�GORAYEB & MOURA, 2002). 

“O Cinturão Araguaia é constituído por uma seqüência de rochas pelíticas e psamíticas com 
contribuições menores de rochas carbonáticas e complexos de rochas máficas e 
ultramáficas. Ocorre um conjunto de estruturas braquanticlinais, alinhadas na direção N-S, 
que expõem em seus núcleos ortognaisses de idade Arqueana e granitóides do 
Paleoproterozóico compreendendo o embasamento do Cinturão Araguaia do lado oriental” 
(HASUI HW� DO., 1984, MOURA, & GAUDETTE, 1993ª, MOURA & GAUDETTE, 1999, DSXG�
GORAYEB & MOURA, 2002). 

Na porção sudeste, abre-se um amplo domínio com exposições de terreno gnáissicos e 
granulíticos com granitóides do Paleoproterozóico (GORAYEB, 1996; GORAYEB HW� DO., 
2000, DSXG�GORAYEB & MOURA, 2002) e seqüências vuilcano-sedimentares arqueanas 
restritas (ARCANJO & MOURA, 2000, DSXG�GORAYEB & MOURA, 2002). 

Na região da Serra dos Martírios/Andorinhas e adjacências, ocorrem, predominantemente, 
unidades lito-estratigráficas neoproterozóicas do Cinturão Araguaia reunidas no Supergrupo 
Baixo Araguaia. Secundariamente ocorrem rochas que compõem o embasamento do 
Cinturão, agrupadas no Complexo Colméia, e sequências sedimentares fanerozóicas 
pertencentes à Bacia do Parnaíba, além de sedimentos recentes (Mapa 3). 

“O &RPSOH[R�&ROPpLD, na região da Serra dos Martírios-Andorinhas, aflora no interior da 
Estrutura de Xambioá, que apresenta forma ovalar em planta e orientação E-W. Representa 
a unidade mais antiga da região, constituindo o embasamento do Cinturão Araguaia nesta 
região, estando,em seu topo, assentados os quartzitos da Formação Morro do Campo. 
Nesta unidade predominam ortognaisses tonalíticos e, subordinadamente, gnaisses 
graníticos” (GORAYEB & MOURA, 2002). 

“O 6XSHUJUXSR� %DL[R� $UDJXDLD, após diversos estudos, foi subdividido nos grupos 
Estrondo e Tocantins, considerando um quadro lito-estratigráfico mais completo” proposto 
por Abreu HW� DO. 1978, DSXG� GORAYEB & MOURA, 2002. “O *UXSR� (VWURQGR foi 
subdividido nas formações Morro do Campo e Xambioá e ocorre ao longo da porção leste 
do Cinturão Araguaia” (ABREU HW�DO., 1978, DSXG�GORAYEB & MOURA, 2002). O *UXSR�7RFDQWLQV, que ocorre ao longo da porção leste do Cinturão Araguaia, foi subdividido nas 
formações Couto Magalhães e Pequizeiro (Mapa 1). 

A )RUPDomR�0RUUR�GR�&DPSR é composta, predominantemente, por quartzitos associados 
com muscovita quartzito, quartzo-muscovita xisto, cianita xisto, quartzito feldspático e 
magnetita quartzito. Na Serra dos Martírios/Andorinhas esta unidade é representada, 
basicamente, por quartzitos puros e micáceos com intercalações subordinadas de 
micaxistos, além de ocorrências restritas de magnetita quartzito. O Complexo Ruiniforme do 
Brejo dos Padres e Pedra da Bigorna representam exposições desta unidade, como 
destaques de relevo acima de 400m. 

“A )RUPDomR� ;DPELRi é constituída por micaxistos de composição variada, xistos 
feldspáticos, mármores, cálcio xistos e anfibolitos” (ABREU HW�DO., 1978, DSXG�GORAYEB & 
MOURA, 2002). Na Serra dos Martírios/Andorinhas, esta unidade define áreas 
morfologicamente variadas como colinas, grandes lajedos ou áreas de relevo pouco 
expressivo. 
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Boas exposições podem ser observadas em alguns pontos como na estrada Xambioá-
Araguanã, nas encostas da Serra do Bodocó, em cortes da rodovia Xambioá-Wanderlândia, 
nas ilhas e corredeiras do Rio Araguaia e nos arredores de São Geraldo do Araguaia e na 
Praia da Gaivota. Esta Formação é representada, basicamente, por muscovita-biotita-
quartzo xistos, granada micaxistos e, localmente, grafita xistos, mármores e anfibolitos (que 
ocorrem como lentes de tamanhos variados nos micaxistos) e talco xistos. 

“A )RUPDomR� &RXWR� 0DJDOKmHV é constituída por filitos, ardósias, metapelitos e 
metpsamitos, cherts, lentes de calcário e metagrauvacas” (GORAYEB, 1981, DSXG�
GORAYEB & MOURA, 2002). Na porção oeste da Serra dos Martíros/Andorinhas ocorre um 
conjunto de rochas de baixo grau metamórfico, representado por filitos pelíticos e grafitosos, 
meta-arcóseos, metassiltitos e lentes de quartzitos, que afloram de forma rara e esparsa em 
extensas área intemperizadas, arrazadas e laterizadas. 

“A )RUPDomR�3HTXL]HLUR é composta, principalmente, por clorita-muscovita-quartzo xistos 
com intercalações subordinadas de calco xistos, quartzitos e magnetita, em sua área tipo” 
(GORAYEB, 1981, DSXG�GORAYEB & MOURA, 2002). Na Serra dos Martírios/Andorinhas o 
contato com a Formação Xambioá é brusco, ocorrendo por meio de uma superfície de 
cavalgamento, com orientação aproximada N-S, que colocou em contato rochas de graus 
metamórficos contrastantes. 

Além disso, o comportamento estrutural das unidades separadas pelo cavalgamento são 
diferentes tanto na direção como no mergulho. Assim, não existe registro da Formação 
Pequizeiro na região, pois algumas rochas, anteriormente mapeadas como pertencentes à 
Formação Pequizeiro, não correspondem às descrições da literatura e se assemelham às 
descrições das rochas que compõem a Formação Couto Magalhães. 

Em meio aos micaxistos da Formação Xambioá e associados aos ortognaisses do 
Complexo Colméia ocorrem corpos de rochas máficas e ultramáficas que possuem 
dimensões variadas. Na porção noroeste da região ocorrem, de forma bem restrita, rochas 
sedimentares da Bacia do Parnaíba, em pequenos grabens de direção NNW-SSE. Estas 
rochas são representadas por arenitos e siltitos ferruginosos com estratificação paralela, 
além de argilitos. Corpos lateríticos imaturos são registrados em áreas arrasadas do 
domínio do Grupo Tocantins, preferencialmente, e dos xistos da Formação Xambioá. Ao 
longo do Rio Araguaia e em suas margens, bem como associados a afluentes como o Rio 
Xambioá e o Ribeirão Sucupira, estão distribuídos sedimentos aluvionares relacionados à 
atividade de transporte fluvial. 

A região da Serra das Andorinhas, localizada no município de São Geraldo do Araguaia-PA, 
encontra-se nos domínios geoestruturais da faixa de desdobramentos Araguaia, 
representando um conjunto de rochas metamórficas de idade remota. A Serra das 
Andorinhas é representada pela formação Morro do Campo. Esta formação encontra-se 
exposta na área. São rochas quartizíticas com dezenas de metros que apresentam 
variações petrográficas locais que modificam seus aspectos textuais e mineralógicos 
permitindo classificá-las como quartzo-mica-xisto, ortoquartzitos maciços, muscovita-
quartzitos foliados, de espessura diversas, verificadas ao longo dos extensos paredões que 
delimitam as serras.  

A região está situada nos domínios geoestruturais da Faixa de Desdobramento Araguaia 
(HASUI HW�DO., 1980), representando um conjunto de rochas metamórficas, onde o quartzito 
predomina, sendo a rocha encaixante de todas as cavidades da Serra (MAURITY HW� DO., 
1999). Em toda a área observa-se a ocorrência de veio de quartzo leitoso e com menos 
efeito os bolsões de cristal de rocha.  

Nas escarpas da Serra das Andorinhas os quartzitos apresentam-se intercalados com 
biotita-xisto e quartzo-mica-xistos de espessuras centimétricas. No Brejo dos Padres é 
observada a predominância dos ortoquatzitos maciços. Próximo à Vila de Santa Cruz, na 
Ilha dos Martírios, encontram-se rochas muscovita-quartzito placosos, com ocorrência de 
turmalinas negras. 
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As elevações das serras têm quotas máximas em torno de 600 m, apresentam-se sob a 
forma de cristas e topos aplainados com direção geral NW. No topo da área de platôs são 
encontradas estruturas ruiniformes tidas como formas individuais da dissecação do relevo. 
O conjunto rochoso apresenta inúmeros abrigos e cavernas que, associados às estruturas 
ruiniformes (como portais, janelas, galerias, torres...), dão um aspecto labiríntico à área �KERN�HW�DO���1992). 

As galerias e vazios nas cavidades naturais servem de coletores e condutores de rios e 
córregos, que passam a compor uma complexa drenagem subterrânea. Estes cursos d'água 
subterrâneos, por sua vez, irão ocasionar um entalhamento da rocha em diversos planos, 
criando novas galerias laterais ou inferiores e alargando-as em salões. 

������ *HRPRUIRORJLD�H�5HOHYR�
O relevo da Região Norte é caracterizado pelo domínio das terras baixas, como planícies, 
depressões e planaltos pouco elevados. As planícies ocupam estreitas faixas de terra ao 
longo dos rios, como a planície do rio Amazonas, do rio Araguaia e do rio Guaporé. O 
restante das terras baixas corresponde às depressões ou aos planaltos sedimentares de 
baixa altitude. 

Toda essa área de formação sedimentar está encaixada entre planaltos de formação mais 
antiga, onde estão as maiores altitudes da região e do país, como os picos da Neblina e 31 
de Março, localizados na Serra do Imeri, que faz parte dos planaltos residuais Norte-
amazônicos. 

De acordo com RADAMBRASIL (1974), a região compreendida pela Folha Araguaia e parte 
da Folha Tocantins é representada pelas seguintes unidades morfoestruturais e 
morfoclimáticas: 

• Planalto Dissecado do Sul do Pará – maciços residuais de todo aplainado e 
conjuntos de cristas e picos interpenetrados por faixas de terrenos rebaixados que se 
observam na parte central e meridional da folha Araguaia, prolongando-se pela folha 
Tocantins. Esta unidade apresenta-se intensamente dissecada por vales encaixados, 
geralmente adaptados à redes de fraturas que seccionam rochas pré-cambrianas e as 
altitudes, geralmente, variam entre 500 e 600 m. Esta unidade de relevo abrange uma parte 
do “domínio morfoclimático dos chapadões e depressões periféricas recobertas por 
cerrado”; em sua maior extensão, situa-se na “Faixa de transição de domínios 
morfoclimáticos em planaltos e depressões-aplainamentos e colinas revestidos por floresta 
aberta mista e floresta aberta latifoliada, com áreas montanhosas muito dissecadas 
recobertas por floresta densa e “ilhas” de cerrado nos topos aplainados”; 

• Planalto Setentrional Pará-Maranhão – caracterizado por uma drenagem de fundo 
chato e margens bem cortadas, cujos afluentes secundários formam um padrão retangular; 
as altitudes, geralmente, variam entre 200 e 300 m. A existência de camadas sedimentares, 
constituídas, sobretudo por sedimentos terciários e cretácicos, é refletida por este conjunto, 
que pertence ao “Domínio morfoclimático dos planaltos amazônicos rebaixados e 
dissecados e das áreas colinosas, revestidos por floresta densa”; 

• Depressão Ortoclinal do Médio Tocantins – constituído essencialmente de amplos 
patamares estruturais das formações paleozóicas da Bacia Sedimentar do Piauí-Maranhão. 
Esses patamares foram trabalhados por pediplanação e apresentam um caimento suave em 
direção à calha do Rio Tocantins, controlado pelos mergulhos das camadas sedimentares 
na mesma direção. Esta unidade de relevo, em sua maior parte, está situada no “Domínio 
morfoclimático dos chapadões e depressões periféricas recobertas por cerrado”; 

• Depressão Periférica do Sul do Pará – unidade extensa, resultante da atuação de 
processos erosivos pós-pliocênicos, que orientados pela conformação estrutural e 
diferenças litológicas de grande massas de relevo, elaboraram uma ampla faixa de 
circundesnundação na periferia das bacias paleozóicas do Piauí-Maranhão e do Amazonas. 
Esta unidade representa uma importante zona de circundesnudação pós-Barreiras. Em sua 
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maior extensão pertence à “Faixa de transição de domínios morfoclimáticos em planaltos e 
depressões-aplainamentos e colinas revestidos por floresta aberta mista e floresta aberta 
latifoliada, com áreas montanhosas muito dissecadas, recobertas por floresta densa e ”ilhas” 
de cerrado nos topos aplainados”. Apesar disso abrange parcialmente o “Domínio 
morfoclimático dos planaltos amazônicos rebaixados e dissecados e das áreas colinosas, 
revestidos por floresta densa”. 

A região sul-sudeste da folha Araguaia e parte da Tocantins, próximo e a oeste do Rio 
Araguaia, apresenta relevo pouco movimentado e está desenvolvido sobre uma superfície 
arrasada de granitos, metassedimentos finos e rochas intrusivas básicas. Destacam-se da 
planície geral alguns maciços montanhosos constituídos por metassedimentos quartzíticos 
em relevo escarpado. 

A sudeste encontra-se, à margem direita do Rio Araguaia e em alinhamento norte-sul, a 
Serra do Estrondo, que marca o contato entre a bacia sedimentar do Maranhão e as rochas 
do Pré-Cambriano. A leste, o bordo da bacia sedimentar maranhense, com rochas 
paleozóicas, se apresenta como baixo platô, pouco dissecado, formando escarpa no contato 
com o embasamento cristalino (RADAMBRASIL, 1974). 

No extremo nordeste aparecem superfícies remanescentes dos tabuleiros terciários com 
relevo praticamente plano, devido aos sedimentos mesozóicos bastante dissecados. Na 
parte central erguem-se freqüentes maciços montanhosos de granitos e riolitos capeados 
por sedimentos (arenitos) bastante metamorfisados, que formam platôs em nível regional 
relativamente elevados. A oeste, à margem esquerda do Rio Xingu, existe grande densidade 
de maciços graníticos e menor ocorrência de formações alongadas de metassedimentos 
grosseiros. Ocorrem também elevações isoladas de granitos, concentradas em áreas 
expressivas e caracterizadas por um relevo forte ondulado com vales intermontados 
relativamente amplos. 

O relevo do município de São Geraldo do Araguaia é representado por superfícies 
pediplanadas em rochas pré-cambrianas, recobertas por depósitos superficiais, áreas 
dissecadas em colinas e ravinas que constituem a maior porção da área, algumas cristas e 
eventuais serras. Trata-se de um relevo relativamente elevado em relação ao estado e à 
região, inserindo-a na unidade morfoestrutural que corresponde à Depressão Periférica do 
Sul do Pará (Mapa 2). 

Os padrões de drenagem mostram uma configuração mista motivada, principalmente, pelo 
forte controle estrutural, como também pela erosão diferencial provocada pela variação 
litológica das unidades aflorantes. 

A Serra das Andorinhas compreende uma extensa e abrupta escarpa de falha, orientada 
segundo a direção NW-SE, com amplitudes variando de 250 a 300 metros. Esta escarpa é 
constituída por um conjunto de cristas e platôs com topos aplainados, suaves ondulações, 
vertentes retilíneas e côncavas, bastante ravinadas (TEIXEIRA, 1991, DSXG SOUZA & 
SENNA, 2002). 

Feições residuais ruiniformes, resultantes da dissecação diferenciada do relevo em função 
das diferentes litologias que o compõem, são observadas no topo dos platôs. Os vales 
profundos e adaptados a descontinuidades apresentam direcionamento concordante com a 
estruturação geral da região, em geral bem encaixados, como o igarapé Sucupira. A rede de 
drenagem é descrita como um padrão misto, variando de dendrítico a treliça, estabelecido 
principalmente pelos afluentes do Rio Sucupira. Localmente, desenvolvem-se drenagens 
paralelas na confluência do Rio Sucupira com o Rio Araguaia. 

A Serra dos Martírios, que compreende localmente ao prolongamento da Serra das 
Andorinhas, é desenhada por serras alongadas na direção N-S, com cristas agudas; a 
drenagem é desenvolvida em vales profundos em forma de “V”, compondo um padrão de 
treliça. Nas ilhas existentes ao longo do curso do Rio Araguaia e nas faixas de aluviões, são 
comuns planícies de inundação ou terraços, que designam o relevo de agradação 
(PONÇANO HW�DO.,�DSXG SOUZA & SENNA, 2002). 
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Feições características de relevo de degradação, caracterizadas por superfícies 
pediplanadas e ravinadas em função da drenagem incipiente, foram identificadas por 
TEIXEIRA, 1991 DSXG SOUZA & SENNA, (2002). Os vales são abertos e as vertentes 
côncavas, com amplitudes inferiores a 100 metros. Localmente, a topografia ondulada é 
representada por colinas, que mostram um elevado estágio de maturidade erosiva. A rede 
de drenagem obedece a um padrão dendrítico com feições anômalas locais em arco e em 
cotovelo. 

������ 6RORV�
Os solos do Pará foram originados por terrenos cristalinos e sedimentares, apresentando-se 
com uma certa diversidade e são caracterizados, especialmente, pela intensa lixiviação a 
que são submetidos. O solo é diretamente exposto à erosão pluvial, pelas derrubadas e 
queimadas, devido aos altos índices de chuvas que caracterizam a região. 

Os solos paraenses podem ser classificados, genericamente, em solos de várzeas e de 
terra firme, considerando as características geomorfológicas e climáticas da região. Nas 
margens dos rios estão localizados os solos de várzeas, que são adubados e drenados 
naturalmente pelas enchentes periódicas. Também são ricos em matéria orgânica devido 
aos aluviões depositados em suas margens. Portanto, são originários de terrenos 
sedimentares (terciários e quaternários), hidromorfos e geralmente argilo-arenosos (VIEIRA 
& SANTOS, 1987). 

Segundo VIEIRA & SANTOS (1987), os latossolos amarelos, cuja origem está relacionada a 
sedimentos areno-argiloso dos períodos quaternário e terciário, é encontrado na faixa 
paralela aos rios Guamá, Tocantins e Amazonas. O latossolo vermelho-amarelo apresenta 
características semelhantes ao latossolo amarelo, inclusive quanto à origem, porém 
apresenta teores mais elevados de óxido de ferro; é encontrado no extremo Norte do Estado 
do Pará e ao longo do Rio Araguaia. 

A terra roxa estruturada é caracterizada pela profundidade, firmeza e fertilidade natural. É 
resultante da alteração de rochas básicas e ultrabásicas e encontrada nas proximidades dos 
municípios de Alenquer e São Félix do Xingu. O solo podzólico vermelho- amarelo eutrófico 
é encontrado em algumas áreas do Sul do Pará, em relevo com topografia variável, 
apresentando boa reserva de nutrientes. O podzólico vermelho- amarelo, semelhante 
podzólico vermelho- amarelo eutrófico, apresenta baixa fertilidade natural e ocorre em 
relevos planos e nos terrenos com ondulações. Na Ilha de Marajó é encontrada a variação 
podzólico vermelho- amarelo plíntico, que apresenta profundidade variando de média a 
grande e grande concentração de água. 

No plintossolo, originado de sedimentos areno-argilosos do quaternário, predominam as 
cores avermelhadas, que abaixa fertilidade natural e o excesso de água, sendo encontrado 
no Marajó. O podzol hidromórfico, com origem relacionada aos sedimentos areno-argilosos 
do quaternário e terciário, apresenta baixa fertilidade natural, textura arenosa e pouca 
permeabilidade, sendo encontrados em pequenas áreas do Nordeste do Pará, incluindo o 
Marajó. 

O solonchak é um solo com alta concentração de sais solúveis, responsáveis pela formação 
de crosta de sais cristalinos em sua superfície; é encontrado em parte do litoral paraense, 
sendo impróprio para o uso agrícola devido ao difícil manejo. As areias quartzosas 
apresentam baixa fertilidade natural e considerável teor de acidez; retêm pouca umidade e 
são bastante lavadas pelas chuvas, sendo encontradas na Serra do Cachimbo (sudoeste do 
Pará). 

No Sul do estado ocorre solo litólico, que apresenta características físicas e químicas 
diferentes. Dependendo do material de origem, apresenta textura arenosa, média ou 
argilosa, sendo facilmente atingido pela erosão devido à pouca profundidade. O gleissolo é 
diretamente influenciado pelos lençóis freáticos, sendo subdividido em glei húmido e glei 
pouco húmido, conforme os efeitos da oscilação do lençol freático. Este tipo de solo ocorre 
nas planícies fluviais, como a área de Belém e seu entorno. Parte do litoral paraense é 
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dominada pelo solo indiscriminado de mangue, que apresenta excesso de água e acúmulo 
de sais solúveis. 

O vertissolo é um tipo de solo mineral de média a grande profundidade, que possui 
capacidade de se expandir durante a época chuvosa e de se contrair na época seca, 
provocando o aparecimento de fendas com espessuras a 1 cm. Este solo apresenta boa 
reserva de nutrientes, é pouco permeável, apresenta alto teor de ferro e alcalinidade, baixa 
fertilidade e ocorre em pequenas áreas no Nordeste do Pará e às proximidades do Rio 
Amazonas. 

De acordo com o levantamento realizado no projeto RADAMBRASIL (1974), na área da 
folha Araguaia e parte da folha Tocantins foram identificados vários tipos de solo que foram 
adequados ao Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). 
Considerando os dados do projeto Radambrasil a classificação regional é a seguinte: 

• Latossolos, que compreendem as seguintes tipologias: latossolo amarelo, latossolo 
vermelho-amarelo e latossolo roxo. 

• Argissolos, que compreendem os solos do tipo podzólico e terra roxa estruturada. 

• Plintossolos, classe na qual estão incluídos os solos concrecionários lateríticos, as 
lateritas hidromórficas. 

• Chernossolos, que compreendem a antiga classificação brunizém avermelhado. 

• Neossolos, que englobam as areias quartzosas, os solos aluviais, os solos litólicos. 

• Cambissolos, que compreendem os antigos cambissolos. 

• Gleissolos, que incluem a tipologia gley pouco húmico, os solos hidromórficos 
gleyzados indiscriminados. 

Na área do Município de São Geraldo do Araguaia ocorrem, em maior extensão, os solos 
Podzólico Vermelho-Amarelo textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo equivalente 
eutrófico, textura argilosa; solos Litólicos Distróficos textura indiscriminada e Cambissolo 
Distrófico textura indiscriminada; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa e 
textura média; solos litólicos distróficos textura indiscriminada e Afloramentos Rochosos, em 
associações. 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999), os solos 
citados são respectivamente: argissolos, neossolos, cambissolos e latossolos, além dos 
afloramentos rochosos. 

Na área do PESAM, pode-se observar latossolos, neossolos e argissolos e, de acordo com 
a distribuição pedológica (Mapa 3) os neossolos compreendem aproximadamente 93% da 
área do Parque, os latossolos cerca de 3,4% e os argissolos 3,6%. 

Os neossolos representam o grupamento de solos pouco evoluídos, com ausência de 
horizonte B diagnóstico. Este tipo de solo estão em via de formação, seja pela reduzida 
atuação dos processos pedogenéticos ou por características inerentes ao material originário. 
São constituídos por material mineral, ou material orgânico, pouco espessos, com textura 
arenosa, fato que facilita a inicialização de processos erosivos caso não exista cobertura 
vegetal. 

������ (VSHOHRORJLD�
Em 18 anos de pesquisas espeleológicas desenvolvidas na Serra das Andorinhas, foram 
descobertas e documentadas 399 cavidades (sendo 20 cavernas, 50 grutas, 01 dolina, 02 
fendas, 326 abrigos), além de 32 cachoeiras e 14 estruturas ruiniformes (Anexo 1). Entre as 
cavidades descobertas merece destaque a Caverna Serra das Andorinhas, com 1.010m de 
desenvolvimento, que representa uma das maiores cavernas do Brasil, formada em 
quartzito. Algumas fotos são encontradas nas Figuras 2.22 a 2.27. 

Partes das cavidades estão cadastradas junto à SBE (Sociedade Brasileira de 
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Espeleologia). 

Há algumas cavidades com desenvolvimento menor que 5 metros, que foram documentadas 
por serem sítios arqueológicos ou por apresentarem largura de boca superior a 10 metros. 
Para facilitar a compreensão da distribuição das cavidades no Parque e na APA, foram 
definidas áreas de concentração (Mapa 4 e Anexo 2) para as mesmas:  

01- Condon  

02- Agulhas de Pedra  

03- Casa de Pedra 

04- Pedral Igarapé  

05- Gameleirinha/Estrutura do Gorgo 

06- Torres de Pedras 

07- Pedral do Paulista  

08- Pedral da Roça 

09- Brejo dos Padres 

10- Pedral do Raimundo 

11- Sucupira 

12- Muralhas de Pedra 

13- Pedral Cemitério 

14- Santa Cruz 

15- Tira Catinga 

16- Pedra Armada/Brejão 

17- Baixo Sucupira/Pedral Nobilior 

18- Noleto/Visagem 

19- Remanso dos Botos 

20- Riacho Fundo 

21- Ilha de Campo 

22- Altos Montes  

23- Dois Riachos. 

 

Figura 2.22. Ressurgência na Caverna Cachoeira GEM 646 
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Figura 2.23. Abrigo Santuário – GEM 090. Onde há uso do ambiente endógeno 

 

Figura 2.24. Gruta Sucuri – GEM 027 

 



3ODQR�GH�0DQHMR�GR�3(�GD�6HUUD�GRV�0DUWtULRV�$QGRULQKDV�±�3(6$0�3$�
&DStWXOR,,�±�$QiOLVH�GD�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�

 

2.28

Figura 2.25. Gruta Cutia – GEM 02 

Figura 2.26. Abrigo Cascavel – GEM 013 

 

Figura 2.27. Gruta Túnel – GEM 113 
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�������� (VSHOHRJrQHVH�GDV�&DYLGDGHV�
Na região do PESAM, tomando a caverna Serra das Andorinhas como exemplo, afere-se 
que o controle estrutural da caverna é marcante, obedecendo a direção geral NE-SW, 
concordante com o principal corredor de aproximadamente 93m de extensão. 

Seu desenvolvimento é discordante ao sentido da foliação da rocha (NE), com seu gradiente 
de desnível para SW. O desnível no trecho entre a entrada superior e a inferior, é de 
aproximadamente 12m. Na porção central este desnível é mais acentuado, onde os 
processos mecânicos estão bem evidenciados pelo colapso de blocos métricos provenientes 
do teto. 

Observa-se também um pequeno trecho do corredor principal, de aproximadamente 10m, 
remanescente de uma antiga galeria suspensa, que atualmente está a 9m de altura em 
relação ao piso da entrada da caverna. Algumas galerias estão aparentemente estáveis, 
enquanto outras, provavelmente, ainda estão em processo de desenvolvimento, 
evidenciadas notadamente pelas ressurgências que nascem em seu interior. 

Na localidade denominada Brejo dos Padres observou-se cavidades entre abrigos e 
pequenas cavernas, associados a um conjunto de blocos rochosos com padrões de 
aspectos ruiniformes. São grandes blocos rochosos individualizados por pequenos 
corredores às vezes interligados. Os blocos apresentam alturas que podem atingir 30 m. As 
cavidades se encontram encaixadas nas bases desses paredões, associadas aos padrões 
de fraturamento e foliação da rocha. Apresentam-se com formas, mas abobadadas e 
paredes normalmente lisas, notando-se algumas esfoliações da rocha. Em alguma dessas 
cavidades, como no abrigo da Cascavel, nota-se que foram escavadas em porções mais 
friáveis, concordantes à foliação da rocha, apesar dos quartzitos nesta localidade serem 
predominantemente silicificados e compactos (maciços). 

 Na Vila de Santa Cruz, em frente à Ilha dos Martírios, as cavidades com pequeno 
desenvolvimento, aproximadamente 20 m, são retilíneas obedecendo os padrões principais 
de fraturamento dos quartzitos placosos. Essas cavidades, pelo seu posicionamento muito 
próximo ao Rio Araguaia, notadamente se desenvolveram pelas condições hidráulicas, que 
circulam no nível em que estão atualmente. As paredes e tetos apresentam, pelo aspecto 
placoso da rocha, entalhes retilíneos provocados por desmoronamentos. 

Com as observações de campo pode-se caracterizar três situações morfológicas para as 
cavidades visitadas. Particularmente estas situações encontram-se em: afloramentos dos 
quartzitos placosos, próximo ao leito do Rio Araguaia; áreas de feições ruiniforme, que se 
destacam nas superfícies dos platôs como remanescentes da dissecação do relevo e áreas 
de bordas de platôs, limitados por escarpas verticais e de grande extensão lateral. Entre 
essas áreas, as que apresentam maiores perspectivas são as de borda de platôs, por 
possuírem as cavernas mais complexas até agora encontradas. 

Acredita-se que no processo evolutivo dessas cavernas ocorram várias etapas para a 
formação de condutos e cavidades. Estas etapas compreendem, de forma simplificada, 
dessilicificação da rocha, formação de condutos a partir dos padrões de fraturamento da 
rocha encaixante e os processos de solifluxão, colapsos e colmatagem que ocorrem 
internamente (KERN HW�DO., 1992). 

Quanto ao desenvolvimento, as maiores cavidades da área são: 

• Caverna Serra das Andorinhas - com 1.010 m, localizada na região SW do Parque; 

• Caverna Catedral - na região NW do Parque, com 415 m; 

• Caverna das Araras - no estremo N do Parque, com 292 m; 

• Caverna Nobilior - região E do Parque, com 261 m; 

• Caverna Cheiro - com 167 m, localizada nas nascentes do igarapé Gameleirinha na 
região NE; 
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• Caverna Remanso dos Botos - com 125 m, localizada no extremo sul do Parque; 

• Caverna Mogno - com 116,8 m, situada no oeste do parque; 

• Caverna Cachoeira - com 116 m, localizada nas nascentes do igarapé Gameleirinha; 

• Caverna Doida - com 100 m de desenvolvimento, localizada na região leste do 
Parque. 

A grande maioria das cavidades tem pequeno desenvolvimento, com média entre 8,0 e 20 
metros. 

�������� (VSHOHRWHPDV�
Parte do dióxido de carbono da atmosfera é carregado para a superfície da Terra pelas 
águas das chuvas. Através do processo de dissolução da rocha matriz surgem soluções 
químicas que exercem importante papel na formação dos espeleotemas. 

De modo geral, na Serra dos Martírios/Andorinhas, a deposição química é pequena, pois em 
apenas uma cavidade foi detectado espeleotema, do tipo estalactite (Figura 2.28), em 
escala macro, com 1m de comprimento e 45 cm de largura, junto à base. No teto e paredes 
de 26 cavidades pode-se observar espeleotemas em formas de pequenas espículas 
(chegando a 3 cm), como microestalactites (Figura 2.29), microestalagmites. As cavidades 
com espeleotemas estão descrita na Tabela 2.4. 

Em 15 cavidades observou-se a existência de “pop-corn” (tipo de espeleotema que recebe 
este nome devido à semelhança com a pipoca - Figura 2.30). Há também pequenas cortinas 
delgadas com 20 cm de extensão e 3 cm de largura na Caverna Serra das Andorinhas. 

Outro espeleotema encontrado foi eflorescência branca, de aspecto frágil, quebradiço, que 
apresenta-se pulverizada no teto da caverna Serra das Andorinhas. Em escala macro, o 
único espeleotema encontrado foi uma estalactite de 1m de comprimento por 45 cm de 
largura, na Caverna Cheiro. 

A composição mineral dos espeleotemas não foi determinada, porém, pode-se associar 
essas ocorrências a formação de complexos fosfáticos pela interação com o guano, que 
resulta em uma série de minerais fosfáticos de ferro e alumínio do grupo da crandalita. 
Acredita-se, no entanto, que fósforo, enxofre, potássio e cálcio foram fornecidos por 
excrementos de morcegos que, como hoje em dia, habitavam as cavernas. Depósitos muito 
espessos de guano decomposto foram encontrados em várias cavidades, muitas vezes 
próximos aos espeleotemas. 
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Figura 2.28. Estalactite na Caverna Cheiro 

Figura 2.29. Microestalactite no teto da cavidade 

Figura 2.30. “Pop-corn” na parede da cavidade 
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Tabela 2.4. Cavidades Geológicas Naturais da Serra das Andorinhas, com ocorrência de 
espeleotemas 

1��*(0� 7LSR� 1RPH� /RFDO�

0LF
URH

VWD
ODF

�WLW
H�

0LF
URH

VWD
ODJ

PLW
H�

3R
S�F

RUQ
�

&R
UWLQ

D�
(V

WDO
DFW

LWH�
(IO

RUH
VFr

QF
LD�

&RRUGHQDGDV�870�*UDXV�

001 C S. 
Andorinhas 

Noleto X X X X  X B1: 0772871/ 
9304960 

002 G Cutia Noleto X X     22M 
E0771862/N930

4990 
025 C Nascente Brejo dos 

Padres 
 X     22M 

E0776514/N 
9315694 

027 G Sucurí Brejo dos 
Padres 

 X     22M E 
0776618/N9315

436 
053 G Passagem Brejo dos 

Padres 
X 0776581/ 

9315458 
056 A Fora Brejo dos 

Padres 
X X     0776595/ 

9315640 
059 A Escondido Brejo dos 

Padres 
 X     0776490/ 

9315684 
069 A Cipó Brejo dos 

Padres 
 X     0776588/ 

9315574 
072 A Cerrado Brejo dos 

Padres 
X X     0776719/ 

9315378 
088 C Macacos Remanso 

dos botos 
X X    6°22’07.0’’S/ 

48°23’38.0’’W 
089 C Rem. dos 

botos 
Remanso 
dos botos 

X X    6°22’07.0’’S/ 
48°23’38.0’’W 

113 G Túnel Casa da 
Pedra 

 X     0770707/ 
9319604 

120 C Bonita Agulhas 
de pedra 

X 6°09’29.0’’S/ 
48°32’47.0’’W 

121 C Catedral Agulhas 
de pedra 

X X     6°08’57.0’’S/ 
48°32’19.0’’W 

388 A Ratão Riacho 
fundo 

 X    6°14’91.0’’S/ 
48°26’46.0’’W 

427 C Doida Pedral 
Nobilior 

X X    6°17’04.0’’S/ 
48°26’19.0’’W 

428 C Nobilior Pedral 
Nobilior 

X X    6°17’01.0’’S/ 
48°26’18.0’’W 

430 C Célia Ilha de 
Campo 

X X X    6°21’12.0’’S/ 
48°24’18.0’’W 

A C. da Cultura  X       
C Cheiro      X   

568 A Vista bela Gameleiri
nha 

X X    6°09’33,8’’S/ 
48°28’25,6’’W 

571 A Engano Gameleiri
nha 

X X    6°07’06.0’’S/ 
48°28’19,4’’W 

573 A João Felipe Gameleiri
nha 

X X    6°07’21,1’’S/ 
48°28’46,1’’W 

575 A Cachoeira II Est. Ruin. X  X    6°07’21,9’’S/ 
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0LF
URH

VWD
ODF

�WLW
H�

0LF
URH

VWD
ODJ

PLW
H�

3R
S�F

RUQ
�

&R
UWLQ

D�
(V

WDO
DFW

LWH�
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RUH
VFr

QF
LD�
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gorgos 48°28’47,8’’W 
576 A Cyrtopodium Est. Ruin. 

gorgos 
X X    6°07’33.0’’S/ 

48°29’08,2’’W 
577 A Difícil Est. Ruin. 

gorgos 
X X    6°07’34,6’’S/ 

48°29’08,6’’W 
578 G Perigosa Est. Ruin. 

gorgos 
X X    6°07’34,9’’S/ 

48°29’08,3’’W 
600 C Cheiro Est. Ruin. 

gorgos 
X X  X  06º07’40,6’’S/ 

48º29’29,3’’W 
644 A Novo Brejo dos 

Padres 
 X     0776567/ 

9315650 

6HQGR�� A – Abrigo G – Gruta C – Caverna 

�
�������� 6tWLRV�$UTXHROyJLFRV�
Em 63 das 399 cavidades foi detectada a existência de vestígios arqueológicos tais como: 
fragmentos cerâmicos, líticos, pinturas ou gravuras rupestres (Tabela 2.5). As cavidades 
com sítios arqueológicos estão identificadas com suas siglas de registro junto ao Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Anexo 3.  

Tabela 2.5. Cavidades geológicas naturais da Serra das Andorinhas com ocorrência de 
espeleotemas 

1��*(0� 7LSR� 1RPH� /RFDO�

0LF
URH

VWD
ODF

��
WLWH

0LF
URH

VWD
ODJ

�
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H�
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S�F
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�
&R

UWLQ
D�

(V
WDO

DFW
LWH�

(IO
RUH

VFr
QF

LD�
&RRUGHQDGDV�870�*UDXV�

001 C S. 
Andorinhas 

Noleto X X X X  X B1: 0772871/ 
9304960 

002 G Cutia Noleto X X     22M 
E0771862/N930

4990 
025 C Nascente Brejo dos 

Padres 
 X     22M 

E0776514/N 
9315694 

027 G Sucurí Brejo dos 
Padres 

 X     22M E 
0776618/N9315

436 
053 G Passagem Brejo dos 

Padres 
X 0776581/ 

9315458 
056 A Fora Brejo dos 

Padres 
X X     0776595/ 

9315640 
059 A Escondido Brejo dos 

Padres 
 X     0776490/ 

9315684 
069 A Cipó Brejo dos 

Padres 
 X     0776588/ 

9315574 



3ODQR�GH�0DQHMR�GR�3(�GD�6HUUD�GRV�0DUWtULRV�$QGRULQKDV�±�3(6$0�3$�
&DStWXOR,,�±�$QiOLVH�GD�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�

 

2.34
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072 A Cerrado Brejo dos 
Padres 

X X     0776719/ 
9315378 

088 C Macacos Remanso 
dos botos 

X X    6°22’07.0’’S/ 
48°23’38.0’’W 

089 C Rem. dos 
botos 

Remanso 
dos botos 

X X    6°22’07.0’’S/ 
48°23’38.0’’W 

113 G Túnel Casa da 
Pedra 

 X     0770707/ 
9319604 

120 C Bonita Agulhas 
de pedra 

X 6°09’29.0’’S/ 
48°32’47.0’’W 

121 C Catedral Agulhas 
de pedra 

X X     6°08’57.0’’S/ 
48°32’19.0’’W 

388 A Ratão Riacho 
fundo 

 X    6°14’91.0’’S/ 
48°26’46.0’’W 

427 C Doida Pedral 
Nobilior 

X X    6°17’04.0’’S/ 
48°26’19.0’’W 

428 C Nobilior Pedral 
Nobilior 

X X    6°17’01.0’’S/ 
48°26’18.0’’W 

430 C Célia Ilha de 
Campo 

X X X    6°21’12.0’’S/ 
48°24’18.0’’W 

A Casa da 
Cultura 

 X       

C Cheiro      X   
568 A Vista bela Gameleiri

nha 
X X    6°09’33,8’’S/ 

48°28’25,6’’W 
571 A Engano Gameleiri

nha 
X X    6°07’06.0’’S/ 

48°28’19,4’’W 
573 A João Felipe Gameleiri

nha 
X X    6°07’21,1’’S/ 

48°28’46,1’’W 
575 A Cachoeira II Est. Ruin. 

gorgos 
X X    6°07’21,9’’S/ 

48°28’47,8’’W 
576 A Cyrtopodium Est. Ruin. 

gorgos 
X X    6°07’33.0’’S/ 

48°29’08,2’’W 
577 A Difícil Est. Ruin. 

gorgos 
X X    6°07’34,6’’S/ 

48°29’08,6’’W 
578 G Perigosa Est. Ruin. 

gorgos 
X X    6°07’34,9’’S/ 

48°29’08,3’’W 
600 C Cheiro Est. Ruin. 

gorgos 
X X  X  06º07’40,6’’S/ 

48º29’29,3’’W 
644 A Novo Brejo dos 

Padres 
 X     0776567/ 

9315650 

6HQGR�� A – Abrigo G – Gruta C – Caverna 

�������� )ORUD�GR�(QWRUQR�
Adotou-se o sistema proposto pelo IBGE (1991), para caracterização dos ecossistemas no 
entorno das cavidades. Das cavidades estudadas, 318 estão inseridas em Floresta 
Esclerofilas (FE), geralmente associadas aos campos litológicos (CL); 31 estão inseridas em 
Floresta de Várzea (FV); 08 ocorrem em Floresta Mista (FM); 41 estão inseridas em Floresta 
ciliar (FC) e 02 estão em áreas degradadas (AD). 
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�������� )DXQD�±�9HUWHEUDGRV�
Nas cavidades estudadas foram identificados alguns vertebrados por meio de observação 
visual, pegadas, fezes ou restos esqueletais. Nas fichas de cada cavidade esses 
vertebrados são listados, alguns até espécie, quando possível (Tabela 2.6, Figura 2.31 e 
Figura 2.32). Em 65 cavidades há quirópteros; em 09 cavidades detectou-se a presença de 
mamíferos não alados como anta, cutia, ratos, entre outros (Anexo 4). 

Em 08 cavidades, foram encontrados, junto à entrada, ninhos de aves ou pegadas das 
mesmas. Em 05 cavidades foram identificados ofídios, inclusive uma cascavel (Crotalus d. 
cascavella); em 08 cavidades foram encontrados Lacertílios; em apenas 02 cavidades, 
(inundadas por água de rio) foram encontrados peixes. 

 

Figura 2.31. Morcego 3WHURQRWXV�SDUQHOOLL na Caverna Cheiro 

 

Figura 2.32. /HSWRGDFW\OXV�ODE\UK\QWLFXV na Caverna Serra das Andorinhas 

�
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Tabela 2.6. Cavidades Geológicas Naturais da Serra das Andorinhas, com ocorrência de 
vertebrados não alados. 

� &DYLGDGHV�1��*(0��
$1),%,26�  
%XIR�VS� 373/378/430 
'HQGUREDWHV�VS� 427 
/HSWRGDFW\OXV�ODE\UK\QWLFXV�� 001/056/600 
$9(6�  
&DSULPXOJXV�VS�  
&RUDJ\SV�DWUDWXV�  
/HSWRWLOD�VS� 05/009 
3KDHWKRUQLV�VS�  
7\WR�DOED� 369 
6$85,$��/$&(57,/,$��  
Gekkonidae� 009/025/072/102/135/143/375 
7URSLGXUXV�VS� 004/009/025/059/064/072/143/373 
&DLPDQ�VS 600 
0$0,)(526�  
'DV\SURFWD�DJRXWL�  
'DV\SXV�VS� 001/002/049/051/426/427 
'LGHOSKLV�VS� 001/026 
)HOL[�VS�  
0DUPRVD�VS� 001 
3DQWKHUD�RQFD� 001 
7DSLUXV�WHUUHVWULV� 008/081 
2)Ë',26�  
&URWDOOXV�G��FDVFDYHOOD� 013 
Não identificado 002/013/027/378 
Osteichthyes (Pisces) 
Cichlidae 

579 e 646 

Fonte: Estudo Específico de Espeleologia do Plano de Manejo do parque Estadual da Serra dos Martírios (2006) 

 

�������� &RO{QLDV�GH�4XLUySWHUD�
Em grande parte das 399 cavidades da área há ocorrência de alguns exemplares de 
quiróptera, não chegando, porém, a formar colônias. Em apenas 19 das cavidades, foram 
identificados colônias de quirópteras e foram consideradas a partir de 10 indivíduos. A 
grande maioria destas colônias são pequenas, contendo de 10 a 20 indivíduos. Há, no 
entanto, uma grande colônia de Pteromotus parnellii com milhares de indivíduos na caverna 
Serra das Andorinhas (GEM 001). 

Em apenas uma cavidade (caverna Catedral-GEM 121) foi encontrado o hematófago 'HVPRGXV� URWXQGXV. Ocorrência impressionante é a do maior morcego das Américas, o 9DPSLUXP�VSHFWUXP na caverna Serra das Andorinhas, onde foi observado um exemplar em 
2002. 

�������� 5HVVXUJrQFLDV�
Apenas 06 cavidades apresentam ressurgências perenes: 

• Caverna Serra das Andorinhas (Gem 001); 

• Gruta Cutia (Gem 002); 

• Caverna Casa de Pedra (Gem 037); 

• Caverna Altos Montes (Gem 890); 
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• Caverna Cheiro (Gem 600); 

• Caverna Cachoeira (Gem 646). 

A maioria das cavidades apresenta gotejamento no teto e drenagens, que as atravessam 
apenas no período das chuvas (outubro/abril). Algumas cavidades, por estarem no leito do 
Rio Araguaia ou no leito de igarapés, são constantemente inundadas pelas águas destas 
coleções, ficando, muitas vezes, completamente submersas, principalmente no período das 
chuvas.  

�������� /RFDOL]DomR�GDV�&DYLGDGHV�QD�$3$�H�3DUTXH�
Estão localizadas 354 cavidades dentro dos limites do PESAM e apenas 45 cavidades estão 
localizadas na APA de São Geraldo do Araguaia. 

�������� 8VR�GR�$PELHQWH�(QGyJHQR��
A maioria das cavidades não sofre interferências antrópicas permanentes. Algumas 
cavidades são utilizadas esporadicamente por caçadores como abrigos. Cerca de 20 
cavidades da região do Brejo dos Padres apresentam grandes intervenções por serem 
utilizados como moradia, bares e cozinha durante uma semana no período do festejo do 
divino da Casa de Pedra, onde são construídos bancos, mesas, giraus, paredes de madeira, 
esteios para redes. Há pichações, lixo, corte da vegetação do entorno e restos de fogueiras 
dentro das cavidades. No Abrigo Santuário, além desses problemas, o piso da cavidade 
recebeu uma camada de cimento. 

���������5HOHYkQFLD�
Até que se tenham indicações do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de 
Cavernas (CECAV/IBAMA), para melhor equacionamento desta questão, foram adotados os 
seguintes critérios para se determinar a relevância das cavidades: vestígios arqueológicos, 
colônias de morcegos, grande diversidade de fauna, espeleotemas, importância para 
estudos de espeleogênese, entre outros. 

Foram sugeridas quatro categorias para relevância: baixa (quando a cavidade apresenta 
poucas características relevantes); média (quando apresenta alguns indicativos de 
interesse); alta (quando apresenta várias características relevantes) e muito alta (quando 
apresenta muitas características relevantes) 

Entre as cavidades mapeadas foi obtida a seguinte classificação: 

• 316 cavidades foram consideradas como de baixa relevância, pois são geralmente 
pequenas cavidades sem nenhum quesito significativo; 

• 15 cavidades foram consideradas de média relevância por apresentarem alguns 
quesitos que dão a elas certa relevância como, por exemplo, desenvolvimento razoável 
ou existência de espeleotemas; 

• 60 cavidades foram consideradas como de alta relevância. Neste caso, o que levou a 
esta decisão foi a somatória de vários quesitos como: ser sítio arqueológico, gênese da 
cavidade, grande desenvolvimento, fauna diversificada, espeleotemas, entre outros; 

• 07 cavidades foram consideradas de relevância muito alta, são elas:  

• Caverna Serra das Andorinhas (GEM 001): pelo seu grande desenvolvimento; por 
apresentar dois sítios arqueológicos em duas de suas entradas; por apresentar 
diversidade de espeleotemas; por ter a maior colônia de morcegos da área 3WHURQRWXV�SDUQHOOLL�e por ser a única cavidade, entre todas as 890 que o Grupo Espeleológico de 
Marabá/Fundação Casa da Cultura de Marabá já pesquisou no Pará, Tocantins e 
Maranhão, a ter o morcego: 9DPSLUXP�VSHFWUXP��a maior espécie de quiroptera que se 
conhece no continente americano (Figura 2.35, Figura 2.39, Figura 2.36, Figura 2.37, 
Figura 2.39, Figura 2.40 e Figura 2.41); 
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• Cavidade Catedral (Gem 121), por sua gênese, por apresentar espeleotemas, colônias 
de quiróptera, inclusive a única na qual foi identificado o hematófago 'HVPRQGXV�URWXQGXV� 

• Caverna Célia (GEM 430): foi considerada também com relevância muito alta, sendo a 
única cavidade da área com a ocorrência de triatomíneos (&DYHUQLFROD�SLORVD); 

• Abrigo Casa da Cultura (GEM 389) e o abrigo Neblina (GEM 092) também estão nesta 
categoria por apresentarem pinturas rupestres; 

• Abrigo Pedra Escrita (GEM 49): por ter o mais significativo painel de gravuras rupestres 
da área, a famosa “Pedra Escrita”; 

• Caverna Cheiro (GEM 600): por ter grande desenvolvimento, por ter ressurgência 
perene e por ser a única a apresentar espeleotema em tamanho macro (Figura 2.34); 

• Caverna Cachoeira (GEM 549): por ser a única que possui os seus condutos e salões 
permanentemente com água, muitas vezes, completamente submersos, sendo 
atravessada pelo igarapé Gameleirinha. 

Convém esclarecer que das 399 cavidades documentadas na área, 100 não têm seus 
croquis ou fichas elaboradas. Em geral, são pequenos abrigos que, por motivos 
desconhecidos, sua documentação não foi encontrada, mesmo existindo dados que 
comprovam a existência dos mesmos. Os croquis elaborados estão no Anexo do Estudo 
Específico de Espeleologia elaborado para o Plano de Manejo do PESAM. 

 

Figura 2.33. Abrigo Três bocas – GEM: 095 Onde há uso do ambiente endógeno 
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Figura 2.34. Caverna Cheiro – GEM: 600 

 

Figura 2.35. Salão Superior da Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 
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Figura 2.36. Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 

�

Figura 2.37. Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 

�

Figura 2.38. Gruta Roxa – GEM: 055 
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Figura 2.39. Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 

 

Figura 2.40. Entrada da Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 

 

Figura 2.41.Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 
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Figura 2.42. Toca da Onça – GEM: 368 

 

���������&DYLGDGHV�LQGLFDGDV�SDUD�SURWHomR�
• Todas as cavidades com vestígios arqueológicos; 

• Caverna Serra das Andorinhas (GEM 001) - Parte superior da cavidade por apresentar 
grandes colônias de morcegos, por apresentar a única ocorrência do maio quiróptero 
das Américas e por apresentar uma diversificada entomofauna e também pela sua 
gênese; 

• Gruta Pintado (GEM 041) - Apresenta painéis com pinturas rupestres que estão sendo 
afetados pelo uso antrópico do fogo em seu entorno; 

• Abrigo Condon (GEM 042) - Apresenta painéis com pinturas rupestres que estão sendo 
afetados pelo uso antrópico do fogo em seu entorno; 

• Caverna Catedral (GEM 121) - Apresenta rica biodiversidade e apresenta a única colônia 
do morcego hematófago Desmodus rotundus; 

• Abrigo Manoel (GEM 173) - Apresenta painéis com pinturas rupestres que estão sendo 
afetados pelo uso antrópico do fogo em seu entorno; 

• Caverna Célia (GEM 429) - Apresenta rica biodiversidade, é a única que apresenta 
colônia de triatomineos (barbeiros); 

• Caverna Cheiro (GEM 600) - É a única cavidade que apresenta espeleotema em 
tamanho macro; 

• Caverna Cachoeira (GEM 549) - É a única cavidade que permanece parcialmente 
submersa; 

• Cavidades: Araguaia(Gem 026), Pedral (Gem 035), Ladeira (Gem 040), Inajá (Gem 
046), Capuerana (Gem 048), Carrapato (Gem 050), Ponta  (Gem 051), Pau torto (Gem 
064). Estas cavidades estão sendo afetadas pela realização anual de enduro de 
motociclismo cujo trajeto passa junto às cavidades. 

���������&DYLGDGHV�LQGLFDGDV�SDUD�UHFXSHUDomR�
• Todas as 37 cavidades da área 3 - Casa de Pedra - apresentam interferências 

antrópicas: lixo, construção de barracos, restos de fogueiras, pichações e 
descaracterização do meio ambiente do entorno; 

• Cavidades da área 9 - Brejo dos Padres - 20 cavidades do Brejo dos Padres estão 
sendo afetadas pelo uso antrópico do fogo em seu entorno. Sugerimos a recuperação 
ambiental do entorno da área do complexo espeleológico do Brejo dos Padres. 
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������ +LGURJUDILD�
A hidrografia da região norte é caracterizada pela presença do maior sistema fluvial do 
mundo, a Bacia Amazônica, cujo eixo é o rio Amazonas, apresentando 6.515 km de 
extensão, dos quais 3600 km estão em território brasileiro, com velocidade de 2,5 km. Esta 
Bacia estende-se por terras da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Suriname e Guiana Francesa, apresentando mais de 7.000 afluentes. 

A bacia Amazônica representa um quinto de toda reserva de água doce do planeta, 
estendendo-se por 3.889.489,6 km2. Seus rios estão condicionados ao regime das chuvas e 
constituem praticamente as únicas vias de transporte dos habitantes locais. As vias fluviais 
navegáveis, mais de 20 mil km, ligam as comunidades distantes na região. 

O rio Amazonas é o segundo mais extenso do planeta e o primeiro em volume de água 
(100.000 m3); nascendo no planalto de La Raya (Peru), com o nome de Vilcanota, passando 
a se chamar Solimões quando entra em território brasileiro. Nas proximidades de Manaus, a 
partir da confluência com o Rio Negro, recebe o nome de Amazonas. 

Toneladas de sedimentos são arrancadas das margens, sendo levadas em seu leito, 
tornando sua coloração amarelada. A profundidade média do Rio Amazonas é de quase 100 
m e sua largura varia de 4 a 5 km, chegando a alcançar 10 km em determinados locais. 
Seus principais afluentes, dentre mais de sete mil, são os rios Madeira, Xingu e Tapajós, na 
margem direita e os Rios Negro, Trombetas e Jarí, na margem esquerda. 

A bacia do rio Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica inteiramente situada em 
território brasileiro, possuindo área superior a 800.000 km2. O rio Tocantins é seu principal 
rio formador, cuja nascente está localizada no Distrito Federal, ao norte da cidade de 
Brasília. Dentre os principais afluentes da bacia Tocantins-Araguaia, destacam-se os rios do 
Sono, Palma e Melo Alves, todos localizados na margem direita do rio Araguaia.�
O rio Tocantins nasce na confluência dos rios Maranhão e Paraná percorrendo 2.640 km até 
desembocar na foz do Amazonas. Entre as cidades de Belém (PA) e Peixe (GO), durante o 
período de cheias, seu trecho navegável é de aproximadamente 1.900 km. Considerando-se 
os obstáculos oriundos das corredeiras e bancos de areia que surgem durante a seca, o 
curso do rio só pode ser considerado utilizável, por todo ano, no trecho de Miracema do 
Norte (Tocantins) para jusante. Em seu curso inferior está situada a Hidrelétrica de Tucuruí, 
a segunda maior do país. 

O rio Araguaia nasce na Serra das Araras, no estado de Mato Grosso, possui cerca de 
2.600 km, e desemboca no rio Tocantins, na localidade de São João do Araguaia, logo 
antes de Marabá. No extremo nordeste do Estado de Mato Grosso o rio divide-se em dois 
braços, Rio Araguaia, pela margem esquerda, e rio Javaés, pela margem direita, por 
aproximadamente 320 km, formando, assim, a ilha de Bananal, a maior ilha fluvial do 
mundo. O rio Araguaia é navegável cerca de 1.160 km, entre São João do Araguaia e 
Beleza, porém não possui neste trecho qualquer centro urbano de grande destaque. 

O regime hidrológico da Bacia do Tocantins-Araguaia é bem definido. A época de cheia no 
rio Tocantins estende-se de outubro a abril, com pico em fevereiro e março. O Araguaia 
apresenta cheias maiores e com um mês atrasado em relação ao Tocantins devido ao 
extravasamento da planície do Bananal. Ambos os rios secam entre maio e setembro, com 
picos de seca em setembro�
O estado do Pará, localizado no centro da Região Norte, apresenta como principais os rios 
Amazonas, Tapajós, Xingu, Jarí, Tocantins e Pará, sendo representado pelas seguintes 
bacias hidrográficas: Bacia do Rio Amazonas, do Tocantins-Araguaia e Atlântico Norte e 
Nordeste. A área do PESAM está inserida na região da Bacia do Tocantins-Araguaia (Mapa 
5). 

Na hidrografia do município de São Geraldo do Araguaia destaca-se o rio Araguaia, a leste e 
sudeste, no limite com o Estado do Tocantins. Dentre os vários rios, córregos, ribeirões e 
grotas que o Rio Araguaia recebe, destacam-se alguns, como os ribeirões Perdidos e 
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Gaúcho; córregos São Raimundo ou Bazarreto, Rico, Santo Antônio da Grota Vermelha e 
São Domingos; e os rios Itaipavas e Gameleira. No sentido centro-norte os rios vertem para 
o Tocantins, destacando-se os rios Sororó, Sorozinho e Cardoso. 

Na área do PESAM os rios mais importantes são o Araguaia e o Sucupira e a drenagem 
encontra-se implantada em padrões sub-dendríticos e lineares que deságuam no rio 
Araguaia. O rio Araguaia é utilizado como principal via de acesso para os moradores de 
suas margens, pois permite a navegabilidade por embarcações de pequeno porte durante 
todo o ano. O rio Sucupira, associado à outros córregos, forma uma importante rede de 
drenagem envolvendo toda a área, servindo como fonte de abastecimento d’água para as 
propriedades existentes. 

A região se destaca pelo potencial hidrelétrico, tendo em vista seu grande volume de água. 
Em uma área de aproximadamente 758.000 km2 a vazão média é de 68.400 m3/s. 

Para a análise da vazão do rio Araguaia foi utilizada a estação de Xambioá (28300000), 
localizada nas seguintes coordenadas geográficas: latitude 06º24’35”S e longitude 
48º32’32”W (Tabela 2.7). 

 

Tabela 2.7. Vazões médias mensais da estação fluviométrica de Xambioá 

$QR� -DQ� )HY� 0DU� $EU� 0DL� -XQ� -XO� $JR� 6HW� 2XW� 1RY� 'H]� 0pGLD�

1969 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 497 527 952 2263 --- 

1970 4888 9388 13620 13194 6994 2348 1236 758 623 1081 1485 1622 4770

1971 1819 2698 4290 6394 4184 1761 937 584 429 639 2034 3811 2465

1972 5956 8067 10797 9286 4885 1941 1052 781 621 633 1188 2705 3993

1973 6230 6985 9085 11152 8231 2925 1589 1011 699 1048 2361 4584 4658

1974 6301 9637 12709 16310 16966 6705 2507 1430 1116 1234 1688 2930 6628

1975 6019 9281 9636 11388 10245 3372 1630 1026 686 679 1254 2563 4815

1976 3898 5420 8163 9146 5824 2760 1429 918 704 1272 2168 5338 3920

1977 8709 12393 16594 13064 11503 5005 2189 1303 970 1328 2058 4075 6599

1978 11448 14451 20107 19540 13105 5834 2358 1576 1149 1146 1668 3164 7962

1979 7949 17308 --- --- --- 3607 1877 1338 1429 1583 2140 3391 --- 

1980 6662 15293 --- --- 11611 4170 2145 1478 1180 1228 1532 4162 --- 

1981 9976 13746 13243 14220 10691 3863 2003 1380 1051 1017 2205 5013 6534

1982 8295 15645 18708 18336 12124 5466 2457 1594 1428 1652 1786 2273 7480

1983 4803 12534 16035 17102 9075 3471 1872 1359 1078 1270 2269 4569 6287

1984 8086 7842 7560 11459 9219 3156 1611 1086 1052 1091 1524 2467 4679

1985 5919 13189 16570 17101 9075 5211* 2318* --- 1004 1202 1993 3925 --- 

1986 9832 13085 14580 12936 8531 3072* 1518 1028 1035 1272 1650 2015 5880* 

1987 4206 5788 7857 9682 5728 2197 1325 924* --- 885 --- --- --- 

1988 6780 8666 11116 14010 10603 4028 1852 1211 901* 1069 1788 4230 5521* 

1989 7281 8884 11468 13401 9746 3642 1922 1316 1090 1065 2260 6783 5738

1990 13818 14790 15450 13226* 7243 3125 1712 1150 976 1145 1506 1977 6343* 

1991 4303 8637 11389* 14603 13892 5495 2069 1312 --- 1133* 1851* 3189 --- 

1992 5107 12393 15668* 14793* 9441* 3614 1803* 1205 1049 1334 2048* 4898 6113* 

1993 8036 9799 12620* 10811* 6260* 2528 1515 1073 992 1208 1431 2234 4876* 

1994 7029 12607 13851 15041 8861 3321 1954* 1294 937* 935 1281 3811 5910* 

1995 7889 12508 13776 14303 13019 6826 2409 1444 999 1036 1636 3776 6635

1996 6536 7395 8201 9137 6879 2871 1531 1019 834* 959 1682* 2818 4155* 

1997 5882 11240* 15894 22073* 18169* 6982 3444 1822 1317 1367* 1466* 2842* 7708* 

1998 5769 7483 10024 8310 4022 1850 1180 847* --- --- 1504 3428 --- 

1999 6414 7273 8853 9777 6000 2372 1356 914* --- 769 1529 3806 --- 

2000 9830 12758 15961 16108 11090 3168 1654 1129 1006 1197 1874 5213 6749

2001 8415 8348 9047 10862 5176 2566 1388 870 690 953 1816 5282 4618
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$QR� -DQ� )HY� 0DU� $EU� 0DL� -XQ� -XO� $JR� 6HW� 2XW� 1RY� 'H]� 0pGLD�

2002 12953 16078 16642 13496 6267 2425 1443 1028 788 854 1150 1910 6253

2003 4391 7850 11607 13833 9156 3152 1621 1077 852 903 1823 3153 4951

2004 6219 15685 21031 22596 11943 3716 1899 1289 973 --- --- --- --- 

0pGLD� ����� ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� �����

Sendo: * - estimado; ? - duvidoso; # - régua seca.  

Fonte: ANA, 2005 (http://hidroweb.ana.gov.br, em junho de 2005). 

 

28300000 (Importado, Consistido, Média Diária, 09/1969 - 09/2004)

1969 - 2004
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Figura 2.43. Vazão diária do rio Araguaia em Xambioá 
Fonte: ANA, 2005 (http://hidroweb.ana.gov.br, em junho de 2005). 

 

Nos 36 anos avaliados a vazão média diária do rio Araguaia, na localidade de Xambioá, foi 
de 5.639 m3/s, sendo que a vazão mínima mensal registrada foi de 858 m3/s, no mês de 
setembro, e a vazão máxima mensal registrada foi de 15.106 m3/s, em abril (Figura 2.43).  

 

28300000 (09/1969 -  09/2004)
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Figura 2.44. Curva de Permanência da estação fluviométrica de Xambioá 
Fonte: ANA, 2005 (http://hidroweb.ana.gov.br, em junho de 2005). 
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A curva de permanência de vazões demonstrou que em 50% dos 36 anos analisados a 
vazão média do rio Araguaia é de 3.370,0m3/s, na localidade de Xambioá, enquanto que 
com 100% de permanência, o volume é de apenas 429,0m3/s (Figura 2.44). 

2.1.7 9HJHWDomR 

Devido o PESAM estar inserido entre os biomas do Cerrado e Floresta Amazônica (Figura 
2.45), as informações da vegetação estão separadas de acordo com os biomas. 

Figura 2.45. Mapa dos biomas brasileiros, destacando a transição vegetacional encontrada no 
PESAM, entre a Floresta Amazônica e o Cerrado 
Fonte: http://www.ibama.gov.br/ecossistemas) 

�������� &HUUDGR�
Cobrindo cerca de 2 milhões de km² do território nacional (23,92%), o Cerrado, incluindo os 
campos rupestres, é constituído por diversos tipos de vegetação savânica que diferem entre 
si pela abundância relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores e arbustos, 
abrangendo desde formas campestres (campo limpo) até formas florestais (cerradão). A 
expansão agropecuária à taxa de 3% ao ano, em termos de superfície, já determinou a 
perda de 40% da vegetação original e mais de 50% do bioma está submetido a algum tipo 
de manejo econômico (MMA, 1998). Em recente levantamento dos biomas brasileiros, o 
Cerrado apareceu com 80% de sua área degradada (IBGE, 2004). 

O Cerrado é a segunda maior província fitogeográfica brasileira e também a segunda mais 
ameaçada. Sua área nuclear ocupa a maior parte do Planalto Central Brasileiro. Ainda que 
freqüentemente negligenciado, o Cerrado se destaca por sua alta riqueza e alto endemismo 
(RATTER HW�DO. 1997, LENTHALL HW�DO. 1999). Ele é o segundo tipo vegetacional brasileiro 
mais ameaçado pelas atividades antrópicas, com perda anual de uma área equivalente à 
Holanda (SPELLERBERG 1992). Por sua alta riqueza, alto endemismo e atual estado de 
conservação, Fonseca HW� DO. (2000) incluíram o cerrado entre os 25 KRWVSRWV para 
conservação no mundo.  
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A flora do bioma Cerrado é ainda pouco conhecida, sendo que Mendonça HW� DO.(1998) 
compilaram 267 espécies de pteridófitas (que incluem 26 variedades ou subespécies) 
pertencentes a 51 gêneros e 19 famílias. Já o grupo de fanerógamas inclui 6.389 WD[D 
nativos, pertencentes a 6.062 espécies (que incluem 425 variedades ou subespécies), 1.093 
gêneros e 151 famílias. O número de gêneros das fanerógamas representa 26% dos 4.200 
estimados para a América do Sul como um todo. Por outro lado, as plantas invasoras ou 
ruderais registradas no Cerrado são estimadas em 456 espécies (três variedades), 458 WD[D,
279 gêneros e 84 famílias, incluindo fanerógamas e pteridófitas. 

�������� )ORUHVWD�$PD]{QLFD�
A Amazônia apresenta 3,7 milhões km2 em território brasileiro, correspondendo a 44,25% do 
território nacional e a 40% das florestas tropicais do planeta. Pela análise da cobertura atual 
existem 21 fitofisionomias na Amazônia Brasileira tidas como floristicamente dissimilares, 
conforme dados do projeto RADAM (IBGE, 1997). O IBAMA identifica dez tipos de 
vegetação do Bioma, tais como: campinaranas, florestas estacionais decíduas e 
semidecíduas, florestas ombrófilas abertas e densas, formações pioneiras, refúgios 
montanos, savanas amazônicas, matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapós 
(http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/tipos.htm). 

A cobertura vegetal dominante do município de São Geraldo do Araguaia é representada 
pela floresta tropical úmida do sub-tipo sub-montana e floresta aberta mista. Ocorre ainda, 
localizada na Serra dos Martírios/Andorinhas e áreas adjacentes, um grande número de 
ecossistemas vegetais como campos de altitude, cerrados, carrascos, floresta densa e 
aberta e mata de galeria. 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina Hidrelétrica (UHE) Santa 
Isabel (ENGEVIX, 2004), no PESAM são encontradas as seguintes fitofisionomias: Floresta 
Ombrófila Densa Aluvial, Floresta Ombrófila Densa Submontana, Áreas de Tensão 
Ecológica, Cerrado ou Savana Amazônica, Campo Cerrado, Campo Sujo, Campo Limpo 
Úmido, Zona de Transição e Sistema Secundário. 

No presente trabalho foram levantadas 54 espécies, sendo que três orquídeas e mais 16 
plantas não foram identificadas. É interessante observar que foram observadas também 
plantas agrícolas, como a mandioca (0DQLKRW sp), o amendoim ($UDFKLV� EXVFKHOOLL) e a (UDJURVWLV sp, uma espécie de Poaceae que é exótica e bastante agressiva. A lista das 
espécies identificadas está presente no Anexo 5. 

A caracterização das fitofisionomias feita no EIA da ENGEVIX (op. cit.) obedeceu ao 
trabalho do IBGE (1992) e EITEN (1983), e está descrita abaixo: 

� Floresta Ombrófila Densa Aluvial é a formação ribeirinha que ocorre ao longo dos 
cursos d’água, principalmente do Rio Araguaia e seus afluentes e ocupa os terraços antigos 
das planícies quaternárias. É constituída por macro, meso e microfanerófitos de rápido 
crescimento, em geral com cascas lisas, troncos cônicos e presença de raízes suporte e 
sapopemas. O dossel atinge 20-30 m e as emergentes chegam até a 50 m de altura; 

� Floresta Ombrófila Densa Submontana ocupava os locais de dessecamento do 
relevo montanhoso e dos planaltos, sobre os solos medianamente profundos. Atualmente, o 
que resta da formação original são apenas poucos remanescentes localizados na margem 
esquerda do rio Araguaia, porém são caracterizados pela exploração madeireira, 
principalmente para a retirada do mogno; 

� Áreas de Tensão Ecológica são formadas pela ocorrência de mosaicos de áreas 
encravadas situadas entre duas regiões ecológicas, onde uma formação vegetacional 
disjunta encontra-se inserida em outra. No caso da região do PESAM as formações 
savânicas, presentes na Serra das Andorinhas, estão inseridas dentro do domínio da 
floresta amazônica; 

� Cerrado ou a Savana Amazônica é encontrado nas encostas da Serra das 
Andorinhas sobre os solos litólicos. A altura média do estrato arbóreo é de cerca de 4 
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metros, com cobertura em torno de 50%. A gradação fitofisionômica das várias formas de 
cerrado, bem como a composição de espécies presentes nessas áreas assemelha-se, em 
muito, com aquelas encontradas na região do Planalto Central sobre os solos litólicos; 

� Campo Cerrado ou Cerrado Ralo é um subtipo de savana que ocorre sobre 
latossolos, cambissolos, areias quartzosas, solos concrecionários, hidromórficos e litólicos. 
Eles ocorrem em manchas distribuídas na forma de mosaicos por toda a Serra das 
Andorinhas; 

� Campo Sujo ou Savana Muito Rala é um tipo fisionômico exclusivamente herbáceo-
arbustivo entremeado por arbustos e subarbustos esparsos. É encontrado apenas em 
pequenas manchas, em geral, acompanhando a rede de drenagem; 

� Campo Limpo Úmido ou Brejos Estacionais são campos graminosos, caracterizados 
por apresentarem, durante a estação chuvosa, encharcamento do solo por água 
subterrânea, sendo as orquídeas terrestres freqüentes. Ele ocorre nos locais onde o lençol 
freático é alto e a água aflora, principalmente ao longo da rede de drenagem das encostas 
da Serra das Andorinhas; 

� Zonas de Transição ou Ecótonos são áreas entre duas ou mais regiões 
fitoecológicas ou tipos de vegetação e estão presentes, principalmente, onde há o contato 
entre a floresta ombrófila densa e as formações savânicas; 

� Sistemas Secundários são todas as vegetações que foram descaracterizadas pela 
intervenção humana, proporcionando o desenvolvimento de um outro tipo de vegetação. 

Nos anos de 1991 a 1995 foram elaborados vários estudos na região do PESAM, sendo a 
parte de botânica realizada por Bastos HW�DO. (1996), que afirmam ser a região caracterizada 
pela presença de ecossistemas diversificados, que são representados pela marcante 
variabilidade dos aspectos de relevo, fauna e flora. 

Diante das variações morfológicas, a Serra das Andorinhas apresenta setores fitoecológicos 
distintos. Assim, na região predominam, por ordem de maior extensão: floresta esclerófila 
(cerrado/cerradão), floresta pluvial subperenifólia aberta mista (floresta mista), floresta 
pluvial subperenifólia densa (floresta densa), floresta decídua (carrasco), floresta ciliar 
(galeria), parque (veredas), campo litológico, floresta pluvial perenifólia hidrófila (floresta de 
várzea). Além destas áreas naturais, há também áreas já alteradas como pastagens, 
roçados e florestas secundárias. 

O cerrado (FE) é regionalmente denominado de chapada e ocupa área acima de 250 m de 
altitude, na Serra das Andorinhas. A característica desta formação é o espaçamento entre 
as árvores que apresentam-se com casca grossa, enrugada, galhos tortuosos, folhas 
grandes e coriáceas, sem espinhos. Na superfície do solo são encontradas formas vegetais 
caducifólias, destacando-se as seguintes espécies: folha-larga (6DOYHWLD� FRQYDODULRGRUD), 
muruci (%\UVRQLPD� FUDVVLIROLD), canela-de-ema (9HOR]LD sp), bruto ($QQRQD sp), pequi 
(&DU\RFDU�YLOORVXP), cajuí ($QDFDUGLXP�JLJDQWHXP) e mangabeira (+DQFRUQLD�VSHFLRVD). 

A floresta mista (FM) abrange áreas abaixo de 200 m de altitude, principalmente na região 
do rio Sucupira, ocupando as encostas da serra. Essa é formada por árvores latifoliares 
perenifólias, bem espaçadas, com altura de 10 a 25 m. As espécies arbóreas mais comuns 
são: jatobá (+LPHQDHD� FRXUEDULO), sucupira ('LSORWURSLV� SXUS~UHD) e sapucaia (/HF\WKLV�XVLWDWD). São encontradas também em abundância as palmeiras inajá (0D[LPLOLDQD�UHJLD) e 
babaçu (2UE\JQLD�PDUWLDQD). 

A floresta densa (FN) está localizada em áreas relativamente baixas entre o Rio Araguaia e 
a Serra das Andorinhas. A ocorrência de árvores de grande porte, de até 50 m de altura, 
reduz a luminosidade, limitando a proliferação de arbustos e cipós. As espécies 
predominantes são: castanha-do-pará (%HUWKROOHWLD� H[FHOVD), cupuaçu (7KHREURPD�JUDQGLIORUXP), sapucaia (/HF\WKLV�XVLWDWD), caju-de-janeiro ($QDFDUGLXP sp) e ipês (7DEHEXLD 
sp). 
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A vegetação de carrasco (FD) ocupa as encostas da Serra, apresentando uma vegetação 
que perde suas folhas no período seco. As principais espécies desta área são: ipê-branco 
(7DEHEXLD sp), angico (3LSWDGHQLD sp), aroeira ($VWURQLXP sp) e fava pêndula (3DUNLD�SHQGXOD). 

A floresta de galeria (FG) ou mata de galeria é encontrada ao longo dos vales onde ocorrem 
cursos d’água perenes, contrastando com o cerrado circundante. Dentre as espécies 
predominam as arbóreas como o jatobá (+LPHQDHD� FRXUEDULO) e pau-pombo (7DSLULUD�JXLDQHQVLV) entremeados por palmeiras como o buriti (0DXULWLD�YLQLIHUD). 

A vegetação do parque (PQ) ocorre em meio aos campos cerrados e são representadas por 
pequenas áreas geralmente situadas acima de 400 m de altitude. O Parque é caracterizado 
por extensão campestre composta em sua maioria por gramíneas ($ULVWLGD sp) e também 
por buriti (0DXULWLD� YLQLIHUD). Estas áreas podem ser periodicamente ou permanentemente 
alagadas. 

Os campos litológicos (CL) são pequenas áreas de altitudes acima de 500 m, entremeadas 
de estruturas runiformes que apresentam vegetação baixa e rasteira. Nestas áreas são 
comuns as cactáceas, gramíneas e bromélias. 

A floresta de várzea (FV) ocupa áreas adjacentes ao Rio Araguaia, são inundadas 
anualmente no período das cheias (dezembro a abril). As espécies predominantes são o 
ingá (,QJD sp), murici (%\UVRQLPD�FUDVVLIROLD) e bacuri (3ODWRQLD�LQVLJQLV). 

A floresta secundária (FS) é formada a partir da recuperação parcial das florestas originais 
derrubadas, geralmente floresta densa, floresta de galeria ou floresta mista. As espécies que 
mais predominam são: embaúba (&HFURSLD sp), babaçu (2UE\JQLD�PDUWLDQD) e pau-pombo 
(7DSLULUD�JXLDQHQVLV). 

A vegetação de pastagem e roçado (OS) são as áreas onde a floresta original foi destruída 
dando lugar às gramíneas para o gado ou plantações de mandioca, milho e arroz. 

No trabalho realizado por Bastos HW� DO (1996) foram pesquisados dez ecossistemas e 
identificadas 92 famílias com 264 gêneros, com o total de 447 espécies (Anexo 5). Não foi 
possível identificar 32 espécies e uma família.  

Pela soma dos levantamentos da ENGEVIX e de Bastos HW�DO (1996), o PESAM apresenta a 
sua composição florística formada por 95 famílias (uma não foi identificada) pertencentes a 
274 gêneros e 567 espécies. Das espécies identificadas, apenas três estão na lista de 
espécies da flora ameaçadas de extinção no Pará elaborada pela parceria científica entre o 
Museu Paraense Emílio Goeldi e a Conservação Internacional (CI-Brasil) para o Projeto 
Biota Pará (Anexo 6). As espécies ameaçadas são: piquiá (&DU\RFDU� YLOORVXP), java-de-
bolota (3DUNLD�SHQGXOD) e jaborandi (3LORFDUSXV�PLFURSK\OOXV). 

A floresta de galeria merece atenção especial já que é o ecossistema que apresenta o maior 
número de espécies. No entanto, vem sendo destruído para o estabelecimento de pequenos 
roçados ou pastagens. O mesmo aplica-se à floresta mista. 

O elevado número de espécies encontradas nas áreas degradadas de floresta secundária e 
pastagem/roçado é indicativo de que estas espécies são resistentes às mudanças 
ambientais. Por outro lado, a pequena proporção das áreas degradadas e a proximidade de 
áreas preservadas certamente propiciaram a permanência ou o repovoamento por estas 
espécies. 

Com o apoio de outras instituições de pesquisa, tais como o Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Pará, 
Sociedade Paraense de Orquidófilos e Grupo Espeleológico Paraense, Fundação Serra das 
Andorinhas, dentre outros, ao longo de mais de 10 anos foram levantados dados sobre a 
Serra das Andorinhas, onde está localizado o Parque e a APA. 

Uma das famílias da flora intensamente levantada foi Orquidaceae, que representa a maior 
família botânica mundial. Na Amazônia, há o registro de 5.000 espécies, sendo 500 
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encontradas no estado do Pará e 76 no PESAM, de acordo com o trabalho de ATZINGEN HW�DO (1996) cuja listagem é apresentada no Anexo 7. 

No ano de 2002 foi realizado o Projeto Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas: 
estudos integrados para conhecimento e preservação – Etapa II através do convênio 
FADESP/SECTAM. Este trabalho foi realizado pela Universidade Federal do Pará por 
pesquisadores do Centro de Geociências. No trabalho realizado por Reis Filho et al (2002) 
foram levantados 44 espécimes de orquídeas (Anexo 7) em quatro ecossistemas 
diversificados e um antrópico, tais como na mata ciliar, ecótonos, mata de várzea e pastos 
ou roçados. 

No levantamento realizado pela ENGEVIX, em 2004, para o EIA da UHE de Santa Isabel, 
foram identificados também três espécimes de orquídeas que estão na lista do Anexo 7, 
sendo &DOOLDQGUD sp a única espécie de Orchidaceae ainda não identificada nos estudos 
anteriores. 

Pelos trabalhos acima referidos, o PESAM apresenta um total de 38 gêneros e 93 espécies 
de orquídeas. Algumas espécies, como +DEHQDULD sp, ocorrem em apenas um ecossistema 
(PQ), outras ocorrem em vários ecossistemas como &DWDVHWXP�JDOHULWXP (FE, PS, FS, FN, 
CL, FV). Dos ecossistemas estudados o que tem maior número de espécies de orquídeas 
(35) é o de floresta de galeria, seguida pela floresta mista com 25 espécies, o campo 
litológico com 20 espécies, a floresta secundária com 18 espécies e a floresta densa com 17 
espécies. A floresta decídua e o cerrado apresentaram 13 espécies cada:a floresta de 
várzea com 10 espécies, o parque com oito espécies e a pastagem com quatro espécies. 

Segundo Reis Filho HW� DO (2002), desde a implantação de pequenas atividades 
agropecuárias, durante a criação do município de São Geraldo do Araguaia/PA, os avanços 
de desmatamentos e de ocupações humanas desordenadas vêm atingindo grandes áreas 
da APA e do PESAM. Em alguns casos foram observadas espécies em processo de 
adaptação de forma divergente às condições normais do meio ambiente, a exemplo dos 
gêneros 6FKRPEXUJNLD e &DWWOH\D. E em casos normais esses gêneros que co-habitam 
como plantas epífitas, foram encontradas como plantas terrestres e rupícolas, 
respectivamente. 

Outra observação dos autores supre citados foi a maior representatividade de orquídeas nos 
distintos biomas, por isso, torna-se preocupante a sobrevivência da biodiversidade, uma vez 
que a maioria das espécies em estudo necessita da existência de vegetação preservada e 
em equilíbrio no Parque. 

Foi realizado também, no trabalho de Bastos HW�DO (1996), o levantamento das 51 espécies 
da flora utilizadas como medicinais e a forma como a população da região as utiliza como 
remédio caseiro. Observa-se a utilização de espécies nativas da flora local bem como de 
espécies agrícolas. No Anexo 8 é apresentada a relação das espécies, onde estão 
presentes os nomes comuns, nomes científicos, partes da planta utilizada, formas de 
preparo e utilização do remédio. 

Para o Plano de Manejo do PESAM foi realizada a união dos sistemas de classificação da 
vegetação adotados nos trabalhos da ENGEVIX (2004) e de Bastos HW�DO (1996), e optou-se 
por seguir a terminologia proposta por IBGE (1992) e EITEN (1983). A terminologia utilizada 
por Bastos HW�DO foi reorganizada dentro da classificação citada, sendo encontrado dentro do 
PESAM as sete fitofisionomias: 

9 Floresta Ombrófila Densa Aluvial = corresponde à floresta de galeria (FG) e floresta de 
várzea (FV); 

9 Floresta Ombrófila Densa Submontana = sendo similares a floresta mista (FM) e floresta 
densa (FN); 

9 Áreas de Tensão Ecológica; 
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9 Cerrado ou Savana Amazônica = correspondendo a cerrado (FE) e a vegetação de 
carrasco (FD); 

9 Campo Cerrado ou Cerrado Ralo = similar à vegetação dos campos litológicos; 

9 Campo Limpo Úmido ou Brejos Estacionais = corresponde à vegetação do parque (PQ); 

9 Sistemas Secundários = similar à floresta secundária (FS) e a vegetação de pastagem e 
roçado (OS). 

Observa-se que, de fato, ainda existem algumas lacunas quanto à vegetação do Parque, 
devido à transitoriedade dos biomas, que dificulta a definição dos ecossistemas e gera essa 
variação apresentada nos trabalhos. Um aspecto é bem claro no Parque: a vegetação está 
sendo desmatada aos poucos devido à prática da agricultura de subsistência feita pelos 
moradores locais. Embora as áreas sejam pequenas, são 122 famílias com lotes dentro do 
PESAM (MERIDIONAL, 2005) e que, em sua maioria, utiliza a terra para a agricultura e/ou a 
pecuária. 

Quando a desocupação das terras do interior do Parque for realizada, essas áreas 
desmatadas terão plena capacidade de recuperação natural devido ao grande aporte de 
material genético na vizinhança, não sendo necessário a recuperação antrópica dessas 
pequenas manchas na floresta. 

������ )DXQD�7HUUHVWUH�
A fauna do cerrado partilha a maioria dos seus elementos com os biomas adjacentes, 
especialmente as formações florestais da Amazônia e da Mata Atlântica. Isto resulta em 
níveis relativamente baixos de endemismo para os vertebrados (Vanzolini 1963; Sick 1965, 
1979; Silva 1989) que também não exibem adaptações específicas para a vida no Cerrado. 

As florestas de galeria parecem desempenhar um papel muito importante, como corredores 
mésicos que permitem a penetração dos elementos primariamente associados a ambientes 
florestais mais úmidos no interior de formações com uma estação seca muito pronunciada 
(Mares HW�DO 1985; Redford e Fonseca 1986; Marinho-Filho & Reis 1989; Medellin & Redford 
1992). 

Uma análise comparativa das comunidades de pequenos mamíferos não voadores de 11 
áreas de cerrado no Brasil Central mostra uma alta diversidade beta entre as áreas, bem 
como grande variação de abundância das espécies entre as áreas. A distância entre elas 
não é o fator mais importante na determinação das diferenças de composição específica e 
abundância das espécies em cada região. A heterogeneidade do habitat foi a variável 
melhor correlacionada com a riqueza de espécies em todas as áreas (Marinho-Filho HW�DO.
1994). 

Já a Amazônia conserva a maior diversidade de animais do planeta. Ali foram catalogadas 
1.500 espécies de peixes, porém estima-se que haja pelo menos o dobro. Entre os 
mamíferos, a região amazônica abriga 324 das 483 espécies existentes no Brasil e lá 
também vivem 300 répteis diferentes. Na categoria das aves, estima-se perto de 950 tipos 
distintos (http://www.escolavesper.com.br/amazonia_fauna.HTM - consulta em julho de 
2005). 

O isolamento das espécies em refúgios permitiu a especiação e explica, em parte, a grande 
diversidade da fauna amazônica. A fisionomia da floresta e os grandes rios determinam a 
predominância de espécies arborícolas e aquáticas na hiléia amazônica, principalmente ao 
longo dos rios. Nas áreas de terra firme aparecem algumas espécies terrícolas, mais 
comuns nas transições entre a floresta e as savanas encravadas ou adjacentes. A maior 
abundância de animais terrestres ocorre nas margens dos rios em torno dos lagos (PAIVA, 
1999). 

A área onde está localizado o PESAM, devido principalmente ao relevo e ecossistemas 
terrestres e aquáticos, abriga uma variedade de espécies. Foram identificadas, em 1999, 
390 de aves, 90 de peixes, 52 de mamíferos, 35 de ofídios, sete espécies de quelônios, 23 
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de anfíbios e 15 de squamatas, sendo que, com outras espécies já levantadas, o número 
total das mesmas cifra-se em 572, das quais 25 estão na lista oficial das espécies 
ameaçadas de extinção, sendo 11 aves, 12 mamíferos, um ofídio e um squamata, entre 
elas, o gavião-real (+DUSLD�KDS\MD), a onça-pintada (3DQWKHUD�RQFD), o tamanduá-bandeira 
(0\UPHFRSKDJD� WULGDFW\OD), o tatu-canastra (PULRGRQWHV� PD[LPXV) e o macaco-aranha 
($WHOHV�PDUJLQDWXV) (ATZINGEN & SILVA, 1999). 

Das 572 espécies encontradas no PESAM, 72% foram avistadas nas formações florestais e 
28% no cerrado, sendo que neste último ocorrem sobreposições de algumas espécies 
presentes também nas matas de galeria (ATZINGEN & SILVA, 1999). 

A riqueza de ecossistemas na Serra das Andorinhas permite a existência de várias espécies 
de vertebrados, porém as queimadas nas regiões do Cerrado e o corte de árvores nas 
matas de galeria são os principais motivos para os animais ficarem sob risco de ameaça. O 
zoólogo Gentil Eduardo Oliveira garante que muitos ninhos são destruídos pelos incêndios. 

Entre as espécies animais em extinção citadas pelo IBAMA (Anexos 9 – mamíferos, 10 – 
aves), o zoólogo aponta o tatu-canastra (PULRGRQWHV� PD[LPXV), o gavião-real (+DUSLD�KDS\MD), o uiraçu (0RUSKXQV�JXLDQHQVLV), o macaco-aranha ($WHOHV�PDUJLQDWXV), a surucucu 
(/DFKHVLV�PXWD), a onça pintada (3DQWKHUD� RQFD) e o tamanduá-bandeira (0\UPHFRSKDJD�WULGDFW\OD� como presentes no Parque. Entre as aves já identificadas na região, estão 
ameaçados o periquito-surdo (7RXLW�VXUGD), o gavião-real (+DUSLD�KDS\MD), a tiriba (3\UUXKD�IURQWDOLV) , sendo a última espécie muito comum na região, no passado recente, segundo 
Gentil (ESTADO DE MINAS, 1994). 

�������� 0DPtIHURV�
A riqueza de mamíferos por biomas brasileiros, endemismo, número de espécies 
ameaçadas, grau de coleta e conhecimento do grupo é apresentada na Tabela 2.8. Na 
Amazônia Brasileira há o registro de 311 espécies de mamíferos (22 marsupiais, 11 
xenartros, 124 morcegos, 57 primatas, 16 carnívoros, 2 cetáceos, 5 ungulados, 1 sirênio, 72 
roedores e 1 lagomorfo). Entre as espécies de mamíferos existentes na Amazônia Brasileira, 
seis podem ser classificadas como raras e 44 estão ameaçadas, em perigo ou são 
consideradas vulneráveis (MMA, 2002). Na Tabela 2.8. são apresentados alguns índices 
ecológicos acerca da fauna da região Amazônica e Cerrado, biomas onde o Parque está 
inserido. 

 

Tabela 2.8. Riqueza, endemismo, número de espécies ameaçadas, grau de coleta e 
conhecimento de mamíferos nos Biomas do Cerrado e Floresta Amazônica 

%LRPD� *UDX�GH�FROHWD�
*UDX�GH�FRQKHFLPHQWR� 1R

HVSpFLH� 1R HVSpFLHV�HQGrPLFDV� 1R HVSpFLHV�DPHDoDGDV� )RQWHV�

Amazônia ruim ruim 311 174 85 Silva HW�DO., 
1999; MMA, 

2002 
Cerrado ruim bom 195 18 16 Marinho-Filho, 

1998; C.I. HW�DO., 2000; 
MMA, 2002 

Fonte: MMA/SBF/DCBIO (2003) - http://www.mma.gov.br/biodiversidade/doc/verteb.pdf 

 

No Projeto Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas: estudos integrados para 
conhecimento e preservação – Etapa II (2002) foram levantados 51 mamíferos, 
pertencentes a 18 famílias e oito ordens, discriminadas no Anexo 11. 

No ano de 1999 Atzingen & Silva realizaram a compilação dos dados referentes ao 
levantamento dos vertebrados observados no Projeto Serra dos Martírios através da 
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Fundação Serra das Andorinhas, que teve como parceiros instituições de pesquisa, tais 
como o Museu Paraense Emílio Goeldi, Universidade de São Paulo, Universidade de 
Brasília, Universidade Federal do Pará, Sociedade Paraense de Orquidófilos e Grupo 
Espeleológico Paraense. Neste trabalho foram levantados 50 mamíferos que estão 
discriminados no Anexo 11. 

Pelo EIA da UHE Santa Isabel (ENGEVIX, 2004), foram amostrados dois pontos no PESAM 
e foram capturados três pequenos mamíferos não voadores – dois &DUROOLD� SHUVSLFLOODWD e 
um *ORVVRIDJLQHR não identificado. Neste levantamento foram encontradas nove espécies, 
pertencentes a oito famílias e cinco ordens. No Anexo 11 está a lista de mamíferos 
levantados no referido estudo. 

Portanto, da soma dos três trabalhos de levantamento da mastofauna no PESAM, foram 
identificados 10 ordens pertencentes a 35 famílias com 73 gêneros, o que totalizam 104 
espécies. Destes, apenas a anta (7DSLUXV� WHUUHVWULV) é considerada um animal raro e 16 
estão sob o risco de ameaça de extinção, de acordo com a parceria científica entre o Museu 
Paraense Emílio Goeldi, a Conservação Internacional (CI do Brasil) e a SECTAM. Observa-
se, com isso, um acréscimo de quatro espécies na lista de animais sob risco de ameaça, 
num curtíssimo período de tempo: de 1999, com o levantamento de Atzingen, até o ano de 
2004, levantamento realizado pelo MPEG e a CI. As espécies ameaçadas são: 

• $ORXDWWD�EHO]HEXO – guariba; 

• $WHOHV�PDUJLQDWXV –macaco-aranha; 

• $WHORF\QXV�PLFURWLV – cachorro-do-mato; 

• &KLURSRWHV�VDWDQDV – macaco-cuxiú; 

• (XSKUDFWXV�VH[FLQWXV – tatu-peba; 

• /HRSDUGXV�SDUGDOLV – jaguatirica; 

• /HRSDUGXV�ZLHGLL – gato-maracajá; 

• /XWUD�ORQJLFDXGLV – lontra; 

• 0HVRSK\OOD�PDFRQQHOOL – morcego; 

• 0\UPHFRSKDJD�WULGDFW\OD – tamanduá-bandeira; 

• 3DQWKHUD�RQFD – onça-pintada; 

• 3WHURQRWXV�J\PQRQRWXV – morcego; 

• 3WHURQRWXV�SDUQHOOLL – morcego; 

• 3ULRGRQWHV�PD[LPXV – tatu-canastra; 

• 3WHURQXUD�EUDVLOLHQVLV�– ariranha; 

• 3XPD�FRQFRORU – suçuarana. 

Segundo Nelson & Oliveira (2004), existem quatro mamíferos no PESAM que são 
endêmicos da Amazônia: &DOOLFHEXV� PRORFK (macaco-zogue-zogue), $ORXDWWD� EHO]HEXO 
(guariba), $WHOHV�PDUJLQDWXV (macaco-aranha) e 'DV\SXV�NDSSOHUL (tatu-quinze-quilos). 

A ocorrência, a densidade e a distribuição de quirópteros podem ser conjugadas e servir 
como indicadores de alterações de habitats e monitoramento da diversidade da mastofauna 
(MARQUES-AGUIAR, 1994; WILSON & COLE, 1996; WILSON & INGER, 1996; WILSON & 
IMCDIARNID, 1996; WILSON HW� DO, 1996). Em princípio, áreas sob influência humana se 
associam à menor ocorrência de alguns grupos e proliferação paralela de grupos 
anteriormente menos representativos (MARQUES, 1989). No parque, segundo Marques-
Aguiar HW� DO (2002), foram identificadas 34 espécies, das quais 15 de hábito insetívoro, o 
restante de hábito frugívoro, nectarívoro e hematófago. 
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Quanto aos carnívoros terrestres, Marques-Aguiar HW� DO (2002), afirmam que são animais 
preferencialmente noturnos, de baixa densidade e observação difícil, exigem longa 
permanência em campo para um inventário detalhado podendo levar vários anos para ser 
realizado. No PESAM foram encontradas sete espécies de felídeos e procionídeos. 

A equipe do projeto de Marques-Aguiar HW� DO (2002) encontrou caititus (3HFDUL� WDMDFX), 
queixadas (7D\DVVX� SHFDUL), coelho (6\OYLODJXV� EUDVLOLHQVLV), irara ((\UD� EDUEDUD) e três 
espécies de Rodentia: quatipuru (6FLXUXV�DHVWXDQV), cotia ('DV\SURFWD sp) e paca ($JRXWL�SDFD). Foi encontrado o mamífero aquático boto-vermelho (,QLD�JHRIIUHQVLV). 

�������� $YHV�
No trabalho de Atzingen & Silva (1999) foram levantados 417 aves, discriminadas no Anexo 
12. Pelo EIA da UHE Santa Isabel (ENGEVIX, 2004), foram amostrados dois pontos no 
PESAM, um às margens do Rio Araguaia, no qual foram consideradas as matas de galeria e 
o cerrado VHQVX�VWULFWR e outro no limite oeste, próximo ao Boqueirão, onde, além dos dois 
ecossistemas já mencionados, foi analisado também o campo sujo rupestre. Neste 
levantamento foram encontradas 113 espécies, pertencentes a 33 famílias, oito subfamílias 
e 15 ordens. No Anexo 12 está a lista da avifauna levantada no referido estudo. 

Portanto, da soma dos dois trabalhos de levantamento da avifauna no PESAM, foram 
identificados 22 ordens pertencentes a 67 famílias e oito subfamílias com 297 gêneros, o 
que totalizam 486 espécies. Destes, a choca-d’água (6DNHVSKRUXV�OXFWXRVXV) é considerada 
endêmica da Amazônia, segundo OREN (2004) e 27 estão sob o risco de ameaça de 
extinção de acordo com a parceria científica entre o Museu Emílio Goeldi, a Conservação 
Internacional (CI do Brasil) e a SECTAM, que estão relacionadas abaixo: 

• $QRGRUK\QFKXV�K\DFLQWKLQXV��= arara-azul; 

• %XFFR�PDFURGDFW\OLV�= marucu-cabeça-castanha; 

• &UD[�IDVFLRODWD�= mutum-pinima; 

• &U\SWXUHOOXV�HU\WKURSXV�= inhambu-de-pés-vermelhos; 

• 'HURSW\XV�DFFLSLWULQXV�= anacã; 

• *UD\GLGDVFDVOXV�EUDFK\XUXV�= papagainho-verde; 

• +DUSLD�KDUS\MD�= gavião-real; 

• +HPLWULFFXV�VWULDWLFROOLV�= sebinho; 

• ,RGRSOHXUD�LVDEHOODH�= assanhadinho-de-rabo-curto; 

• 0DODFRSWLOD�IXVFD�= joão-barbudo-pardo; 

• 0DQDFXV�PDQDFXV�= rendeira; 

• 0HODQRSDUHLD�WRUTXDWD�= mucuquinho-de-colar; 

• 0RUSKQXV�JXMDQHQVLV�= uiraçu; 

• 0\UPHFL]D�ORQJLSHV�= papa-formiga-de-barriga-branca; 

• 1\VWDOXV�VWULRODWXV�= dormião-listrado; 

• 3HQHORSH�PDUDLO�= jacu-de-floresta; 

• 3LSUD�QDWWHUHUL�= uirapuru-de-chapéu-branco; 

• 3ODWDOHD�DMDMD�= colheiro; 

• 3WHURJORVVXV�ELWRUTXDWXV�= araçari-de-pescoço vermelho; 

• 3\ULJOHQD�OHXFRQRWD�= olho-de-fogo; 
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• 6DNHVSKRUXV�OXFWXRVXV�= choca-lustrosa; 

• 7DFK\SKRQXV�FULVWDWXV�= tié-galo; 

• 7LQDPXV�JXWWDWXV�= inhambu-galinha; 

• 7LQDPXV�WDR�= azulona; 

• 7\UDQQHXWHV�YLUHVFHQV�=uirapuruzinho-do-norte; 

• ;LSKRUK\QFKXV�VSL[LL�= arapaçu-de-spixi. 

�������� +HUSHWRIDXQD�
O Cerrado apresenta uma fauna de répteis e anfíbios de grande diversidade, sendo 
conhecidas 113 espécies de anfíbios, 107 serpentes, 47 lagartos, 15 anfisbenas, 10 
quelônios e 5 jacarés, o que representa cerca de 20% das espécies de anfíbios e 50% das 
espécies de répteis do Brasil (COLLI HW� DO., 2002). Dentre estas espécies, há algumas 
endêmicas (50% das anfisbenas, 26% dos lagartos, 10% das serpentes e 15% dos 
anfíbios), enquanto outras ocorrem também na Mata Atlântica, Amazônia ou Caatinga. 

Dixon, 1979 informou a existência de 550 espécies de répteis registrados para a bacia 
Amazônica, das quais 62% são endêmicas. Existem na Amazônia 14 espécies de tartarugas 
de água doce e duas de tartarugas terrestres, sendo cinco endêmicas e uma ameaçada. Há 
ainda, três espécies de tartarugas marinhas que aninham em ilhas e praias ao longo da 
costa Amazônica, mas que não são consideradas como fauna regional. Quanto aos 
lagartos, existem pelo menos 89 espécies na região distribuídas em nove famílias (AVILA-
PIRES, 1995), das quais 26 a 29% ocorrem fora da região (MMA, 2002). 

Três espécies ameaçadas de anfíbios, quatro quelônios, quatro jacarés, cinco lagartos e 
seis serpentes ocorrem no Cerrado, todas listadas no apêndice II da CITES, além de uma 
espécie de jacaré incluída no apêndice I. O Cerrado é considerado um dos habitats tropicais 
mais interessantes em relação ao padrão de diversidade e associação entre espécies de 
lagartos devido ao mosaico natural que caracteriza a paisagem e à distribuição em manchas 
dentro de outros biomas (VITT e CALDWELL, 1993). A posição central do Cerrado com 
relação a outros biomas favorece uma grande diversidade regional de espécies (COLLI HW�DO., 2002; SILVA, 2002; SILVA, 1997). Estudos baseados em áreas restritas, que não sejam 
representativas de todas as fitofisionomias de uma região em geral não detectam este 
padrão (e.g., VITT e CALDWELL, 1993; VITT, 1991; VANZOLINI, 1948). 

Aparentemente, endemismos não representam boa variável para nortear estabelecimento 
de áreas de conservação para anfíbios amazônicos, uma vez que o número encontrado de 
espécies endêmicas foi muito baixo. A comparação entre FROST (1985) e DUELLMAN 
(1993) indica que provavelmente apenas 12 espécies, equivalente a 7,4% das presentes na 
região, são consideradas endêmicas, embora novas descrições podem evidenciar padrões 
de endemismos ainda desconhecidos (MMA, 2002). 

No ano de 1999, Atzingen & Silva realizaram a compilação dos dados referentes ao 
levantamento dos vertebrados observados no Projeto Serra dos Martírios foram levantados 
35 ofídios que estão discriminadas no Anexo 13, seis quelônios (Anexo 14), 21 anfíbios 
(Anexo 15) e 16 squamata (Anexo 16). 

Deste trabalho foram identificados 24 gêneros em 35 espécies de ofídios, cinco gêneros em 
seis espécies de quelônios, 12 gêneros em 19 espécies de anfíbios e 14 gêneros em 16 
espécies de squamata. Destes, três ofídios (caninana - 3VHXVWHV� VXOSKXUHXV, surucucu - /DFKHVLV� PXWD e sucuri - (XQHFWHV� PXULQXV), e dois squamata (0HODQRVXFKXV� QLJHU� e3RO\FKUXUXV�DFXWLURVWULV� estão sob o risco de ameaça de extinção de acordo com a parceria 
científica entre o Museu Emílio Goeldi, a Conservação Internacional (CI do Brasil) e a 
SECTAM. Como ocorre com os mamíferos e as aves, na herpetofauna também foi 
observado um acréscimo de animais na lista de ameaçados de extinção, onde os ofídios 
passaram de uma para três espécies e o squamata de uma para duas espécies sob risco. A 
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jibóia (%RD� FRQVWULFWRU) é uma das espécies endêmicas da Amazônia e a única que é 
encontrada no PESAM. 

Dentre as espécies levantadas encontram-se ameaçadas de extinção, segundo os 
Apêndices I e II da CITES: os quelônios, 3RGRFQHPLV�XQLILOLV e as três espécies de jacaré, &DLPDQ�FURFRGLOXV�FURFRGLOXV��3DOHRVXFKXV�SDOSHEURVXV��3DOHRVXFKXV�WULJRQDWXV��
�������� ,QYHUWHEUDGRV�
São conhecidas aproximadamente 7.500 espécies de borboletas no mundo, sendo 3.300 no 
Brasil e 1.800 na Amazônia (LEGG, 1978; SHIELDS, 1989; BROWN, 1996). Para as 
formigas, que contribuem com quase um terço da biomassa animal das copas de árvores na 
Floresta Amazônica (FITTKAU & KLINGE, 1973; ADIS HW�DO., 1984), as estimativas são de 
mais de 3.000 espécies (W.L.Overal, estimativa baseada em dados não publicados). Quanto 
às abelhas, há no mundo mais de 30.000 espécies descritas, sendo mais de 7.000 espécies 
na América do Sul, mas de 4.000 no Brasil (O’TOOLE & RAW, 1991) e entre 2.500 e 3.000 
na região amazônica. 

Os insetos têm ainda papel primordial na aceleração dos processos de decomposição da 
matéria vegetal, na realocação de alguns nutrientes e na determinação da composição 
florística da comunidade, através do consumo seletivo de algumas espécies. Consomem 
grandes quantidades de partes das plantas e, por outro lado, são consumidos por enormes 
quantidades de predadores vertebrados (JANZEN, 1987b), invertebrados, parasitóides, 
parasitas e transmissores de agentes patogênicos determinando, assim, as relações de 
estrutura entre os vários organismos. Além disso, constituem-se como instrumento de 
monitoramento do ambiente e como parte dos recursos naturais renováveis 
(DOUROJEANNI, 1987) sendo, como é, fonte de alimento para numerosas espécies.  

A maioria dos pesquisadores argumenta que o tamanho das reservas para as populações 
de vertebrados preserva os invertebrados, como subproduto. Para os insetos porém, há 
exceções. Já existem dados na literatura que mostram extinção de populações de insetos 
em ecossistemas preservados e onde a flora e os vertebrados permaneceram inalterados 
(THOMAS, 1991). Devido ao fato de ocorrências de migrações sazonais de populações 
inteiras, de 50% das espécies tropicais serem herbívoros (o que, além do tamanho 
adequado, deve conter as espécies de plantas hospedeiras) e da ocorrência de ciclos de 
vida bastante complexos os invertebrados necessitam, muitas vezes, de mais de uma área, 
da presença de plantas hospedeiras e de KDELWDWV especiais para um completo ciclo de vida. 
Áreas pequenas e fragmentadas são importantes para a manutenção de insetos se elas 
contiverem as plantas hospedeiras e outros requerimentos (JANZEN, 1984, 1987).  

No Projeto Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas: estudos integrados para 
conhecimento e preservação – Etapa II (FADESP/SECTAM, 2002) foram levantados 177 
artrópodes, sendo 167 espécies de insetos e dez de aranhas. Os insetos pertencem a 96 
famílias, 11 subfamílias e 11 ordens e as aranhas a nove famílias, estando ambos 
discriminados no Anexo 17. Observa-se no anexo a grande quantidade de insetos não 
identificados devido a dificuldade dos especialistas nestas famílias ocasionado pela 
multiplicidade de insetos. 

�������� ,FWLRIDXQD�
Para o EIA da UHE de Santa Isabel, a ENGEVIX realizou o levantamento da ictiofauna da 
região de influência do PESAM, acrescentando cursos d’água que não estão inseridos nas 
Unidades de Conservação do município de São Geraldo do Araguaia. A lista com a ordem, 
classe, família, nomes científicos e nomes comuns está no Anexo 18. 

Neste trabalho foram identificadas duas classes, nove ordens pertencentes a 34 famílias 
com 130 gêneros, o que totalizam 190 espécies. Nenhum deles está sob o risco de ameaça 
de extinção, de acordo com a parceria científica entre o Museu Emílio Goeldi, a 
Conservação Internacional (CI do Brasil) e a SECTAM. 
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Além da pesca que é realizada na Zona de Amortecimento do PESAM, ocorrem também 
problemas relacionados ao manejo inadequado de agrotóxicos nas lavouras do entorno. Os 
efluentes agrícolas são, basicamente, formados por águas de limpeza de instalações rurais 
(de ordenha, currais, etc), águas de enxurrada, efluentes de ensilagem, fertilizantes e 
praguicidas, e possuem, como os esgotos urbanos, o caráter de sobrecarga de consumo de 
oxigênio nos sistemas receptores, de eutrofização. O perigo da introdução dos praguicidas 
nos corpos d’água reside na toxidez desses compostos para a fauna aquática, assim como, 
na indução de altas taxas de mortalidade de plantas aquáticas. 

Assim, de acordo com o exposto, sugere-se que estudos entre condicionantes limnológicos 
(causas) e respostas fisiológicas de grandes grupos de organismos aquáticos afetados 
pelos produtos agrícolas (efeitos) sejam conduzidos no PESAM, a fim de otimizar a 
manutenção da biodiversidade de espécies em função da realidade limnológica do 
ambiente. 

���� $VSHFWRV�&XOWXUDLV�H�+LVWyULFRV�
������ �+LVWyULD�GR�HVWDGR�GR�3DUi�
A origem do nome Pará vem do termo pará, que significa rio-mar na língua indígena tupi-
guarani. Era como os índios denominavam o braço direito do rio Amazonas, engrossado 
com as águas do rio Tocantins, que o torna tão vasto ao ponto de não se poder ver a outra 
margem, mais parecendo um mar do que um rio. Ao chegarem à região, os portugueses 
deram primeiramente o nome de Feliz Luzitânia à terra, que foi depois substituído pelo de 
Grão-Pará (grande rio), para finalmente, se tornar apenas Pará 
(http://www.brasilrepublica.hpg.ig.com.br/para.htm). 

Grande parte das terras paraenses já pertenceram, mesmo que só no papel, à Coroa 
Espanhola devido à União Ibérica, entre 1580 e 1640. Após o fim dessa União Ibérica, foi 
incentivada a colonização do Pará, cujas terras já estavam sob a mira de outras nações 
européias. Portugal substituiu o comércio das especiarias orientais pelo extrativismo das 
chamadas "drogas do sertão", descobrindo uma alternativa econômica e ajudando a 
desbravar o território do Grão-Pará. 

A região onde hoje se encontra o estado do Pará foi diversas vezes invadida desde o início 
do século XVI por holandeses e ingleses em busca de sementes de urucum, guaraná e 
pimenta. A ocupação portuguesa consolidou-se em 1616, com a fundação do forte do 
Presépio, mais tarde denominado forte do Castelo, na baía de Guajará, que deu origem à 
cidade de Belém. 

Em 1621, o território passa a fazer parte da província do Maranhão e Grão-Pará, integração 
criada com o objetivo de melhorar as defesas da costa e os contatos com a metrópole, uma 
vez que as relações com a capital da colônia, Salvador, localizada na costa atlântica, eram 
dificultadas pelas correntes marítimas. No século XVII, a região conheceu um período de 
grande prosperidade, com a proliferação de lavouras de café, arroz, cana-de-açúcar, cacau 
e tabaco, além de fazendas de gado (http://www.brazilsite.com.br/brasil/estados/para.htm). 

A integração do Maranhão e Grão-Pará foi desfeita em 1774, época que coincidiu com certa 
estagnação da economia local. No final do século XIX, no entanto, o crescimento econômico 
foi retomado, a partir da exploração da borracha, que trouxe grande desenvolvimento para a 
região norte do país. 

Ao longo do século XIX ocorreram no Pará alguns movimentos de insurgência contra 
Portugal, entre os quais se destaca o movimento popular da Cabanagem, ocorrido em 1835 
e sufocado em seguida, que chegou a decretar a independência da província e instalar um 
novo governo em Belém. Em 1821, a Revolução Constitucionalista do Porto (Portugal) foi 
apoiada pelos paraenses, mas o levante acabou reprimido. As lutas políticas continuaram: a 
mais importante, a Cabanagem (1835), chegou a decretar a independência da província.  

A economia cresceu rapidamente no século 19 e início do século 20 com a exploração da 
borracha. Com o declínio deste ciclo, veio a estagnação, da qual o Pará só saiu na década 
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de 1960, com o desenvolvimento agrícola do sul do estado. Na década de 1970, o 
crescimento foi acelerado com a exploração do ferro na Serra de Carajás e do ouro em 
Serra Pelada (http://www.brasilrepublica.hpg.ig.com.br/para.htm). 

Embora continue a ser grande produtor de castanha, o Pará tem como principais atividades 
econômicas a exploração de madeira, a pecuária e a mineração. É o segundo maior 
produtor de minério de ferro do país, atrás apenas de Minas Gerais, e possui, em suas 
terras, grandes reservas de cobre e de bauxita, utilizada na fabricação do alumínio 
(http://www.brazilsite.com.br/brasil/estados/para.htm). 

A economia, tradicionalmente calcada no extrativismo, sofreu a primeira grande mudança na 
década de 1970, com a política de incentivos fiscais definida pelo Governo Federal para 
estimular o desenvolvimento da Amazônia, que resultou na implantação de vários projetos 
industriais, agrícolas e pecuários. 

Outra grande mudança no perfil da economia paraense começou a se desenhar em meados 
da década de 1990, mais precisamente em 1995, quando o Governo do Pará, além de 
adotar mecanismos de incentivo à implantação de novos projetos produtivos, passou a 
trabalhar a mudança da base produtiva do estado, a partir das suas áreas vocacionais, de 
modo a garantir um desenvolvimento econômico, social efetivo e permanente. A nova base 
produtiva do Pará está assim calcada em três grandes áreas: agroindústria, verticalização 
da produção mineral e turismo. 

A verticalização da produção mineral prevê o melhor aproveitamento econômico das 
inúmeras e valiosas jazidas minerais do Estado, que é considerada a maior província 
mineral do Brasil. A verticalização reduz a exportação do minério, quase que em estado 
bruto, incorporando novas etapas ao processo produtivo, de forma integrada, solidificando, 
ampliando e diversificando o parque industrial paraense, aumentando a geração de 
emprego e renda e agregando valores aos produtos da pauta de exportação do Pará. Neste 
campo são variadas as possibilidades para os investidores que contam com a diversidade 
da produção mineral do Estado - do ferro às pedras preciosas, passando por manganês, 
cobre, bauxita - e com indústrias já em operação que produzem, por exemplo, alumina e 
alumínio. 

A meta no setor de agroindústria é a de fortalecer o desenvolvimento rural, através do 
consórcio entre agricultura e indústria. Ao lado das culturas já existentes, que vêm 
crescendo ano a ano, surgem indústrias como óleo de palma, sucos e polpas de frutas e de 
fibra de cocos. A introdução da cultura da soja é uma realidade com grandes perspectivas 
de crescimento, juntamente com as culturas de cacau e café. 

O Pará é o segundo maior estado do país em superfície, mais de 16% do território nacional, 
o que representa mais de duas vezes o território da França. 

������ �$VSHFWRV�&XOWXUDLV�GR�HVWDGR�GR�3DUi�
O Pará é um estado onde a mistura de raças e culturas pode ser encontrada em qualquer 
lugar. A união do branco, negro e o índio resultou em um povo cheio de tradições, com uma 
rica cultura popular que encanta visitantes e filhos da terra. Cada dança, cada música, cada 
prédio tem uma história repleta de detalhes. 

A riqueza dessa mistura está no som ritmado do carimbó, nos grandes casarões em estilo 
europeu, no Círio de Nazaré (uma das maiores manifestações religiosas do mundo), no boi-
bumbá, na marujada, e em tantos outros aspectos culturais do universo paraense. O Pará é 
uma terra de muitas surpresas e expressividade cultural autêntica. Sua gente preserva as 
raízes e cultiva o gosto pelas artes populares. É uma forma de guardar as origens em 
respeito aos antepassados.  

Entre as manifestações culturais mais apreciadas estão os folguedos populares. São festas, 
cheias de dramaticidade e alegria, que acontecem, tradicionalmente, em datas marcadas. O 
Çairé, no município de Santarém, é uma festa que dura oito dias, misturando o profano e o 
religioso. A Marujada, em Bragança, reúne vários ritmos, dançados, basicamente, por 
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mulheres. Tem ainda a magia do Boi Bumbá, mistura de dança, batuque e drama, e os 
Cordões de Pássaros, já quase esquecidos, mais ainda encenados na periferia de Belém. 

O Estado do Pará é dos mais ricos em lendas e mitos, tais como: 

• Matinta Perêra – acredita-se que a Matinta Perêra possui poderes sobrenaturais e 
que seus feitiços são capazes de causar sérios prejuízos às suas vítimas, principalmente 
com respeito à saúde, causando-lhes fortes dores físicas e até a morte; 

• Mapinguari - é muito temido entre os caçadores e caboclos do interior do Estado. Ele 
costuma andar pela floresta emitindo gritos semelhantes aos dos desses homens, mas se 
algum deles se aproxima, o Mapinguari ataca e devora o caçador; 

• Boto - o boto, peixe encontrado nos rios da Amazônia, se transforma em um belo e 
elegante rapaz durante a noite, quando sai das águas à conquista das moças. Elas não 
resistem à sua beleza e simpatia e caem de amores por ele; 

• Guaraná - em uma aldeia dos índios Maués havia um casal, com um único filho, 
muito bom, alegre e saudável e que era muito querido por todos de sua aldeia. Isto fez com 
que Jurupari, o Deus do mal, sentisse muita inveja do menino, resolvendo matá-lo. Quando 
o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta da tribo e um raio veio 
atingir bem perto do corpo do menino. A índia-mãe disse: "...É Tupã que se compadece de 
nós. Quer que enterremos os olhos de meu filho, para que nasça uma fruteira, que será 
nossa felicidade".Alguns dias se passaram e no local nasceu uma plantinha que os índios 
ainda não conheciam, o Guaranazeiro; 

• Peixe-boi - em uma certa tribo indígena, habitante do vale do Rio Solimões, no 
Amazonas, o pajé mandou que a moça nova e o Curumi mergulhassem nas águas do rio. 
Quando mergulharam o pajé jogou, em cima de cada um deles, uma tala de canarana e 
quando voltaram à tona já haviam se transformado em peixe-boi; 

• Tamba-tajá - o caboclo da Amazônia costuma cultivar esta curiosa planta, atribuindo 
a ela poderes místicos. Se em uma determinada casa a planta crescer viçosa com folhas 
exuberantes, trazendo no seu verso a folha menor, é sinal que existe muito amor naquela 
casa. Mas se nas folhas grandes não existirem as pequeninas, não há amor e se a planta 
apresenta mais de uma folhinha em seu verso, acredita-se então que existe infidelidade 
entre o casal; 

• Caipora - é o protetor dos animais e plantas da floresta. Sua atividade consiste em 
espantar os animais para que os caçadores não possam matá-los. Quando encontra um 
caçador no mato, o Caipora começa a andar sem rumo certo até que o caçador se perca na 
floresta, não encontrando mais o caminho de volta para casa; 

• Lenda do Sol - para os índios o sol era gente e se chamava KUANDÚ. Kuandú tinha 
três filhos: um é o sol que aparece na seca; o outro, mais novo, sai na chuva e o filho do 
meio ajuda os outros dois quando estão cansados; 

• Vitória-régia - Em uma tribo indígena da Amazônia vivia uma bela índia chamada 
Naiá, que acreditava que a lua escolhia as moças mais bonitas e as transformava em 
estrelas que brilhariam para sempre. Numa noite, a índia viu nas águas límpidas de um lago 
a figura da lua, imaginando que a lua havia chegado para buscá-la, se atirou nas águas 
profundas do lago e morreu afogada. A lua, comovida diante do sacrifício da bela jovem, 
resolveu imortalizá-la na terra, transformando-a em uma delicada flor: a vitória-régia (estrela 
das águas); 

• Muiraquitã - havia uma tribo de mulheres guerreiras, as ICAMIABAS, que não tinham 
marido e uma vez por ano recebiam em sua taba os guerreiros Guacaris, como se fossem 
seus maridos. Quando a lua estava quase a pino, à meia- noite mergulhavam no lago e 
traziam um barro verde, dando formas variadas de animais, mas é a forma de sapo a mais 
representada por ser a mais original. Elas davam aos Guacaris, que traziam pendurados em 
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seu pescoço, como um amuleto e até hoje acredita-se que o Muiraquitã traz felicidades a 
quem o possui; 

• Açaí – havia uma tribo indígena muito numerosa, que estava sofrendo com a falta de 
alimentos, fazendo o cacique Itaki tomar a decisão de sacrificar todas as crianças que 
nascessem para evitar o aumento populacional. De sua filha, IAÇÃ, nasceu uma menina que 
foi também sacrificada, o que fez a mãe sofrer muito, até que uma certa noite de lua IAÇÃ 
ouviu um choro de criança. Aproximou-se da porta de sua oca e viu sua linda filhinha 
sorridente, ao pé de uma esbelta palmeira. Correu em direção à filha, mas esta desapareceu 
fazendo Iaçã desfalecer. No dia seguinte seu corpo foi encontrado abraçado ao tronco da 
palmeira. Itaki então mandou que apanhassem os frutos, obtendo um vinho avermelhado 
que batizou de AÇAÍ, em homenagem a sua filha (IAÇÃ invertido). Alimentou seu povo e, a 
partir deste dia, suspendeu sua ordem de sacrificar as crianças; 

• Mandioca - Mani era uma criança muito inteligente e alegre, sendo muito querida por 
todos da tribo e um dia morreu dormindo. Sua mãe desesperada resolveu enterrá-la dentro 
da maloca e todos os dias a cova de Mani era regada pelas lágrimas saudosas de sua 
mãe.Um dia, no local da cova havia nascido uma planta totalmente diferente das demais e 
desconhecida de todos os índios da floresta e que tornou-se o alimento principal de todas as 
tribos indígenas. Em sua homenagem deram o nome de mandioca (Casa de Mani); 

• Uirapuru - um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do cacique e como não 
poderia se aproximar dela, pediu à Tupã que o transformasse em um pássaro. Tupã 
transformou-o em um pássaro vermelho telha, que à noite cantava para sua amada. Canta 
sempre, esperando que um dia ela descubra o seu canto e o seu encanto. É por isso que o 
Uirapuru é considerado um amuleto destinado a proporcionar felicidade nos negócios e no 
amor; 

• Cobra-grande - em uma certa tribo indígena da Amazônia, uma índia, grávida da 
Boiúna (Cobra-grande, Sucuri), deu à luz a duas crianças gêmeas: um menino, Honorato ou 
Nonato, e uma menina, chamada de Maria. Para que se quebrasse o encanto de Honorato 
era preciso que alguém tivesse muita coragem para derramar leite na boca da enorme 
cobra, fazendo um ferimento na cabeça até sair sangue. Um dia um soldado de Cametá 
(município do Pará) conseguiu libertar Honorato do terrível encanto, deixando de ser cobra 
d'água para viver na terra com sua família; 

• Lenda dos Rios - A origem dos rios Xingu e Amazonas também faz parte do 
imaginário indígena, pois dizem que antigamente era tudo seco. Juruna morava dentro do 
mato e não tinha água nem rio e Juriti era a dona da água, que a guardava em três 
tambores. Os filhos de Cinaã estavam com sede e foram pedir água para o passarinho, que 
não deu. Cinaã disse para eles não irem mais lá que era perigoso, tinha peixe dentro dos 
tambores, mas eles foram assim mesmo e quebraram os tambores. Quando a água saiu, 
Juriti virou bicho. Os irmãos pularam longe, mas o peixe grande que estava lá dentro engoliu 
Rubiatá (um dos irmãos), que ficou com as pernas fora da boca. Os outros dois irmãos 
começaram a correr e foram fazendo rios e cachoeiras. O peixe grande foi atrás levando 
água e fazendo o rio Xingu. Continuaram até chegar no Amazonas. Lá os irmãos pegaram 
Rubiatá, que estava morto. Cortaram suas pernas, pegaram o sangue e sopraram, fazendo 
Rubiatá virar gente novamente. Depois eles sopraram a água lá no Amazonas e o rio ficou 
muito largo; 

• Lenda da Lua - Manduka namorava sua irmã sem ela saber quem era, até que um 
dia, tentando descobrir quem era, passou tinta de jenipapo no rosto de Manduka. Manduka 
lavou o rosto, porém a marca da tinta não saiu, o que permitiu que ela descobrisse quem 
era. Então Manduka subiu numa árvore que ia até o céu, virou lua e é por isso que a lua tem 
manchas escuras, por causa do jenipapo que a irmã passou em Manduka. 
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Às margens do rio Araguaia, próximo à vila de Santa Cruz existem centenas de inscrições 
rupestres, deixadas por povos da pré-história brasileira. Tais inscrições foram descobertas 
pelos bandeirantes Antonio de Macedo e Domingos Luís Grou, por volta de 1590. Eles 
encontraram vestígios de minérios que acreditaram ser ouro, próximos às inscrições (na 
verdade mica, bastante abundante na região). As inscrições representaram os objetos de 
Paixão de Cristo e por isso denominaram-nas de Martírios. 

Em torno do assunto foram criadas muitas lendas de riquezas. Alguns roteiros dos 
bandeirantes foram passados de boca em boca e mais tarde escritos, mas eram em sua 
totalidade imprecisos, devido à diversidade de denominações dos rios e das tribos indígenas 
da região (FERREIRA, 1960). 

Durante séculos muitos desbravadores, sertanistas e pesquisadores buscaram encontrar a 
verdadeira localização das minas de ouro dos Martírios. No século XVIII já eram conhecidas 
as inscrições do Araguaia, chamadas Martírios. Mas como não foi encontrado ouro nas 
proximidades, considerou-se não serem os verdadeiros Martírios citados pelos bandeirantes 
(FERREIRA, 1973). 

Em 1888 o cientista alemão Paul Ehrehreich, em viagem pelo Rio Araguaia, localizou as 
inscrições. Copiou cuidadosamente muitas das figuras, publicando-as num trabalho que 
escreveu sobre a viagem. Somente em 1958 as exaustivas pesquisas históricas realizadas 
por Manuel Rodrigues Ferreira, vieram comprovar que as inscrições rupestres de Santa 
Cruz são os verdadeiros Martírios citados pelos primeiros bandeirantes (FERREIRA, op cit). 

Localizado na região da Serra dos Martírios está o município de São Geraldo do Araguaia 
que antes pertencia a Conceição do Araguaia. Pertence ao sudeste do estado do Pará, na 
microrregião de Redenção, tem sua ocupação datada de 1953. Neste período o senhor João 
Rego Maranhão construiu um barracão próximo à foz do rio Xambioá, na margem esquerda 
do Araguaia, para comprar castanha-do-pará e arroz dos pequenos agricultores 
estabelecidos naquela área. Tais agricultores que outrora trabalhavam em garimpo de cristal 
de rocha, com a decadência do garimpo, procuraram outras atividades para sobreviver 
tendo, muitos deles, se fixado na área para sobreviver do extrativismo vegetal, 
principalmente da castanha-do-pará (IDESP, 1990).  

Em pouco tempo formou-se a Vila São Geraldo, por onde chegavam pessoas e mercadorias 
para abastecer não apenas a vila, mas toda a região. Figura na história local que o nome do 
povoado foi uma homenagem feita por um trabalhador extrativista ao santo, São Geraldo do 
Magela, em agradecimento pela cura de um filho (IDESP, op.cit.).  

Esta região onde se encontra São Gerado do Araguaia foi historicamente palco de diversos 
ciclos econômicos ligados, basicamente, a atividades extrativistas e ao rio Araguaia. O 
garimpo na década de 50 se configurou como principal vetor de ocupação, seguido pelo 
ciclo da borracha (seringueiros) nas décadas de 60 e 70. 

A extração da madeira, iniciada tanto pela implantação de projetos governamentais de 
assentamentos como pela infra-estrutura viária, se desenvolveu com a presença de 
madeireiros legais ou ilegais, que passaram a ocupar a área, ampliando sua ação a partir da 
década de 70. Em paralelo iniciou-se a exploração extensiva da agropecuária (gado de 
corte), que até os dias de hoje caracteriza a forma de assentamento do homem na região 
(ROCHA JÚNIOR, 1995). 

Desde o início do processo de ocupação, o rio Araguaia exerceu grande importância para o 
desenvolvimento da região, especialmente nas frentes de povoamento, constituindo-se na 
principal via de acesso ao local e funcionando como elemento essencial na organização 
espacial da área. Inicialmente, durante o período do garimpo, a ocupação e o assentamento 
na área ocorreram às margens do rio Araguaia e seus afluentes, surgindo vários municípios, 
a exemplo de São Geraldo do Araguaia (IDESP, 1990).  
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As características hidrográficas destes povoamentos fizeram com que a população 
desenvolvesse uma relação de dependência e regularidade com os eventos associados ao 
rio, como mostram dois momentos de enchentes. Na cheia de 1980, umas das maiores 
verificadas, o povoado ficou todo submerso e foi transferido para uma cota mais elevada, 
mas as margens do rio voltaram rapidamente a ser ocupadas pela população de baixa 
renda. Em 2003 houve outra grande enchente, que inundou novamente toda a parte baixa 
da cidade, levando famílias inteiras a se alojar em casas de parentes e amigos, ou em 
abrigos da Prefeitura (IDESP, 1990).  

A região também foi palco de conflitos, ora pela posse da terra, ora por questões políticas. O 
mais importante e conhecido conflito político desencadeado na região foi a Guerrilha do 
Araguaia. Quase quatro décadas depois, o acontecimento ainda está registrado no 
imaginário da população local e lembranças dos episódios são comuns na região (ROCHA 
JÚNIOR, 1995).  

Fica evidente a importância destas ações, tanto quanto dos diversos ciclos econômicos, no 
processo e no modelo de ocupação humana na região de São Geraldo do Araguaia, como 
se verificará adiante. 

No aspecto cultural, São Geraldo oferece festejos religiosos e folclóricos, como a Quadra 
Junina (com o boi-bumbá e a quadrilha), a Festa do Divino (maio a junho), a Festa do 
padroeiro São Geraldo (junho). O artesanato local é feito em palha de babaçu, além de 
pintura em tecidos, confecção de tapetes e almofadas (IDESP, 1990). 

������ *XHUULOKD�GR�$UDJXDLD�
A região onde está localizado o município de São Geraldo do Araguaia pertencia a 
Conceição do Araguaia, que devido a sua grande extensão territorial tinha dificuldades para 
administrá-la. Apesar de muito rica não recebia os benefícios de ações da gestão municipal, 
causando descontentamento entre os seus moradores e despertando-lhes o desejo de 
emancipação político-administrativa. No final da década de 1960 iniciaram-se os conflitos 
pela posse da terra, reflexo da política desenvolvimentista levada a efeito pela SUDAM 
(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia). 

Com o golpe de 1964 e a instalação da ditadura militar no país, o Partido Comunista do 
Brasil (PC do B), cujo programa admite a luta armada como instrumento de transformação 
da sociedade, organizou e planejou a Guerrilha do Araguaia. Esta Guerrilha representou um 
levante armado à ditadura militar, numa tática que visava à organização do movimento 
camponês no Brasil, para derrotar a referida ditadura. Descrentes da guerrilha urbana, os 
guerrilheiros foram para o interior do Brasil construir a resistência rural à ditadura, com a 
intenção de derrotá-la nos mesmos moldes das revoluções chinesa, de Mao Tse-Tung, e 
cubana, de Che Guevara e Fidel Castro. 

O PC do B percebeu a importância que o meio rural e especialmente a região de São 
Geraldo teria na aplicação concreta dessa teoria, pois a luta pela terra e a tensão social era 
uma constante. Seguindo a estratégia de estabelecer “focos” de resistência que irradiassem 
para todo o país, enviou militantes para a Amazônia para treiná-los em guerrilhas de campo 
e iniciar dali o movimento que se propagaria para o resto do país. 

Jovens de diferentes formações compunham a guerrilha: operários, camponeses, bancários, 
enfermeiros, médicos, engenheiros, geólogos e, principalmente, estudantes universitários 
Em 1966 alguns militantes foram se estabelecer na região como mateiros, caçadores, 
pequenos agricultores e comerciantes, conquistando a simpatia dos moradores locais. 
Essas pessoas haviam fugido da repressão político-militar no meio urbano. Através dos 

1 Este item foi extraído da publicação do IDESP (Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará) 
intitulada “Municípios Paraenses – São Geraldo do Araguaia” (1990) e que teve como base os documentos: 
“Guerra de Guerrilhas no Brasil” de Portela, 1979, o jornal “Movimento”, “Araguaia 15 anos – três textos sobre a 
guerrilha” e “Diário da Guerrilha do Araguaia”. 
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serviços que prestavam aos colonos conscientizavam os camponeses quanto aos seus 
direitos e os esclareciam sobre a espoliação dos latifúndios. 

No final de 1971, os guerrilheiros já somavam aproximadamente 70 pessoas, distribuídos 
em pequenos grupos de sete pessoas, mas que mantinham uma vida normal de pequenos 
agricultores. No início de 1972, os moradores locais notaram a presença de pessoas 
estranhas à região indagando sobre os moradores que se opunham à posse dos novos 
proprietários das terras e seus defensores. Este fato era o indício de que o governo já havia 
tomado conhecimento da presença dos guerrilheiros na área e avisaram alguns dos seus 
membros. Contam que a polícia, naquela ocasião tentou atrair a guerrilha para uma cilada 
que falhou devido a um alerta. 

Em abril de 1972, soldados do Exército ocuparam os aeroportos de Marabá e de Araguatins, 
instalando postos avançados em povoados e fazendas, e iniciando o ataque do lado 
paraense. As vias de acesso ao sul do Pará, do Maranhão e norte de Goiás foram todas 
bloqueadas. Durante esse período soldados do Exército e também combatentes da 
Aeronáutica foram mobilizados para lutar pela ditadura que então comandava o país. O 
Exército mobilizou cerca de cinco mil militares, numa das maiores movimentações de tropas 
do país.  

As prisões e atos de violência se sucederam contra a população indefesa nas povoações. 
As forças militares instalaram o terror, as prisões foram muitas, e a maioria das pessoas 
inocentes. As tropas guerrilheiras se movimentavam nos corredores dos povoados, onde 
obtinham mantimentos e informações. A violência do Exército acirrava ainda mais a revolta 
dos moradores que apesar do medo apoiavam os guerrilheiros. 

A segunda campanha do Exército ocorreu em setembro a outubro de 1972 e com o novo 
insucesso das tropas do governo, os guerrilheiros tiveram sua admiração e influência 
fortalecidos junto aos moradores da região, chegando a formar a União pela Liberdade e 
pelos Direitos do Povo (ULDP) e lançando “O Programa dos 27 Pontos”, publicado pelo 
comando da guerrilha em São Paulo, com as principais reivindicações da população local. 

No final de 1972, foi formada a Ação Cívico Social (ACISO) com vista a prestar assistência 
social e médico-odontológica aos moradores da região, buscando conquistar a sua simpatia. 
Foram abertas estradas operacionais para penetração das forças armadas, rastrearam os 
guerrilheiros na selva com o auxílio de índios e instalaram espiões disfarçados de 
fazendeiros e peões. Em outubro de 1973 as forças do Exército iniciam a última Campanha, 
invadem as casas e prendem os suspeitos de colaboração com os guerrilheiros.  

Neste contexto diversas estradas foram abertas pelo Exército no interior da região, e terras 
doadas àqueles que colaboraram com a repressão aos guerrilheiros. Além disso, a 
assistência social e médico-odontológica prestada à população com o intuito de angariar a 
simpatia dos moradores, tanto pelos guerrilheiros quanto pelo Exército, foram ações que 
naquele período contribuíram para o aumento da ocupação antrópica na região de São 
Geraldo do Araguaia. 

Na terceira ofensiva o Serviço de Inteligência conseguiu infiltrar-se no movimento e obter as 
informações que levariam à identificação dos locais onde estavam os combatentes. A 
ordem, então, era eliminá-los. Assim, muitos guerrilheiros foram mortos depois de presos. 
Os corpos foram escondidos numa "operação limpeza", em 1975. Hoje, contabilizam-se 61 
desaparecidos, de acordo com dados do Ministério da Justiça 
(http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/RLS031003-comissao%20araguaia.htm, 
acesso em 21/07/2005). 

Com os militares conhecendo bem a região, os guerrilheiros cometeram vários erros, como 
o de se refugiarem nas mesmas áreas e subestimarem os estrategistas militares. Assim, de 
erro em erro foram sendo capturados e em janeiro de 1975 a guerrilha foi oficialmente 
considerada exterminada. 
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Relatos de pessoas que participaram ou vivenciaram a guerrilha demonstram o apoio da 
população local, ora aos guerrilheiros, ora ao Exército 
(http://www.desaparecidospoliticos.org.br/araguaia/11.html, acesso em 22/07/2005). 
Entrevista do jornalista Fernando Portela com oficial do Exército (não identificado), evidencia 
a relação da população com os guerrilheiros: 

� �$� SRSXODomR� GDYD� JXDULGD� DRV� JXHUULOKHLURV� SRUTXH� WLQKD� VLGR� PXLWR� EHP� DVVLVWLGD�DQWHULRUPHQWH��(OHV� IL]HUDP�XP� WUDEDOKR�GH� FRQTXLVWD�GR�SRYR��XP� WUDEDOKR�TXDVH�SHUIHLWR�� R�SRYR�JRVWDYD�GHOHV��(QWmR�R�SRYR�DFKDYD�TXH�GHYLD�GDU�SURWHomR��������'DYDP�FRPLGD�RX�YHQGLDP�FRPLGD��GDYDP� DORMDPHQWR�� HVFRQGLDP� SHVVRDO�� PDV� QXQFD� VRXEH� GH� QHQKXP� QmR� JXHUULOKHLUR� TXH� WLYHVVH�HQWUDGR�HP�FRPEDWH�RX�������OyJLFR��R�SRYR�FDUUHJDYD�R�SHVVRDO�TXH�HVWDYD�IHULGR��DWHQGLD��SURFXUDYD�UHDOPHQWH�DMXGDU��PDV�QXQFD�KRXYH�SDUWLFLSDomR�GLUHWD��H�QHP�HP�DSRLR�PDLV�RVWHQVLYR�DR�SHVVRDO��2 $UDJXDLD�QmR�HUD�QDGD�PDLV�QDGD�PHQRV�TXH�XP�FDPSR�GH�UHIUHVFDPHQWR�GH�SHVVRDO��TXHUR�GL]HU��R SHVVRDO�HVTXHUGLVWD�TXH�HVWDYD�PXLWR�TXHLPDGR��PXLWR�YLVDGR�SRU�Dt��QDV�FLGDGHV�PDLRUHV��VXPLD�GH�FLUFXODomR�H�SDVVDYD�XPD�WHPSRUDGD�SRU�Oi��/RJLFDPHQWH�QmR�ILFDYD�VHP�ID]HU�QDGD��(OHV�WLQKDP�VHX� DGHVWUDPHQWR� ������ H� HOHV� SURFXUDYDP� DOLFLDU� D� SRSXODomR� SDUD� D� JXHUULOKD��PDV� HOHV� QLVVR� QmR�IRUDP� IHOL]HV�� QmR� DOLFLDUDP� TXDVH� QLQJXpP�� 1mR� HUD� Vy� DWHQGLPHQWR� PpGLFR�� WLQKD� DWHQGLPHQWR�MXUtGLFR��QDV�TXHVW}HV�GH�WHUUD��HOHV�LQFOXVLYH�HQVLQDYDP�D�OHU�H��QR�PHLR��LDP�VROWDQGR�VXDV�LGpLDV������
E da população com as Força Armadas: 

� ³3ULPHLUR� IRUDP� RV� tQGLRV� 6XUXtV�� XPD� DOGHLD� GH� ��� SHVVRDV� FLYLOL]DGDV� H� TXH� QmR� IRUDP�SRXSDGDV� GXUDQWH� R� µWHPSR� GD� JXHUUD¶�� $OpP� GH� WHUHP� VXD� DOGHLD� FRUWDGD� SRU� XPD� HVWUDGD�RSHUDFLRQDO��SRU�RQGH�DV�WURSDV�VH�ORFRPRYLDP�QR�FRPEDWH�j�JXHUULOKD��HVWUDGD�TXH�VDL�GR�.P����GD�7UDQVDPD]{QLFD� H� DWLQJH� R� PXQLFtSLR� GH� 6mR� *HUDOGR� GR� $UDJXDLD�� RV� 6XUXtV� IRUDP� WDPEpP�µUHFUXWDGRV¶� SDUD� JXLDV� GDV� IRUoDV� GR� JRYHUQR� QD� VHOYD���Mi� D� SRSXODomR� GRV� OXJDUHMRV� FRQWLQXDYD�DSRLDQGR�D�JXHUULOKD��PDV�FRP�PXLWD�GLILFXOGDGH��4XDQGR�XP�FDVWDQKHLUR��RX�KDELWDQWH�GH�SRYRDGR��ID]LD� FRPSUDV� FRQVLGHUDGDV� µVXVSHLWDV¶� HP� 0DUDEi� RX� ;DPELRi�� XP� JUXSR� R� VHJXLD� H�� DQWHV� GH�SHUJXQWDU�SDUD�TXHP�LULDP�RV�PDQWLPHQWRV��H�QD�PDLRULD�GDV�YH]HV� LULDP�PHVPR�SDUD�D�JXHUULOKD���PHWUDOKDYDP� DV� FDVDV�� FRP� DV� IDPtOLDV� GHQWUR�� PDV� QmR� VH� WHP� UHJLVWUR� GH� PRUWHV� QHVVDV�RSHUDo}HV���´�
���� 3DWULP{QLR�&XOWXUDO�0DWHULDO�H�,PDWHULDO�
Os sítios arqueológicos brasileiros constituem parte do patrimônio cultural da Nação, são 
protegidos por Lei Federal específica (Lei no 3.924, de 26 de julho de 1961) e por uma série 
de outras leis federais, decretos-lei, Código Penal Brasileiro, Portarias e Normas e 
Resoluções do CONAMA. 

Em 1987, a Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) iniciou o Projeto Martírios do 
Araguaia para o qual foi estabelecida uma parceria entre o MPEG e o Grupo Espeleológico 
Paraense em 1989 para realizar o levantamento das potencialidades espeleoarqueológicas 
da região do baixo/médio Araguaia. No que se refere à arqueologia, a pesquisadora Edithe 
Pereira foi a responsável pelo estudo que apresentou alguns indicadores das 
potencialidades da região. 

A partir do estudo dos restos da cultura material encontrados em sítios arqueológicos 
situados na região de Brejo dos Padres, Fazenda Noleto e Santa Cruz dos Martírios sugere-
se que “a área tenha sido ocupada por grupos caçadores-coletores do Horizonte Pré-
Cerâmico e por grupos horticultores de floresta tropical do horizonte cerâmico” (PEREIRA, 
2001). 

“O primeiro foi correlacionado com o Complexo Pré-Cerâmico de Carajás e o segundo 
inserido no contexto da tradição Tupi-Guarani (KERN HW�DO., 1992). Em ambos os casos, a 
contextualização regional foi feita a partir da identificação de similaridades com relação à 
matéria-prima e técnica de manufatura (horizonte pré-cerâmico) e a técnica de decoração e 
à manufatura da cerâmica (horizonte cerâmico). Quanto à arte rupestre, o sítio da Pedra 
Escrita e Ilha dos Martírios são descritos de forma superficial e sem maiores considerações 
com relação a sua contextualização regional” (PEREIRA, 2001). 

Segundo Pereira (2001), “apesar do trabalho de levantamento que vem sendo realizado, a 
região ainda carece de pesquisas sistemáticas que permitam uma caracterização e 
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contextualização mais precisa das evidências arqueológicas da região. Soma-se a este fato 
os resultados dos levantamentos apontarem esta região como sendo potencialmente rica 
em termos arqueológicos. 

Essa potencialidade é expressa não apenas pela grande quantidade de sítios registrados e 
pela existência de um conjunto de gravuras e pinturas rupestres, cujas características 
parecem não encontrar paralelo nem na Amazônia nem nas regiões vizinhas, mas também 
pela sua importância dentro de um complexo arqueológico mais amplo que abrange também 
a Serra dos Carajás, onde a presença humana foi datada em torno de 8.000 A.P.”. 

A Fundação Casa da Cultura de Marabá tem se preocupado em reunir documentos e 
materiais sobre a memória regional e difundir os conhecimentos adquiridos através de ações 
práticas e concretas, atuando junto às populações envolvidas na conservação e 
preservação dos bens patrimoniais. Em 1999 a FCCM recebeu do IPHAN o prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade na categoria Proteção do Patrimônio Natural e Arqueológico, como 
reconhecimento por suas atividades relacionadas à preservação do meio ambiente e do 
patrimônio arqueológico. 

Estes trabalhos de difusão têm gerado “excelentes resultados com a comunidade, pois seus 
membros já reconhecem as evidências arqueológicas e não as retiram de seu contexto, 
procedimento comum antes do trabalho feito com eles, mas sim comunicam a FCCM ou a 
Fundação Serra das Andorinhas. Este trabalho também tem sido fundamental para que os 
crimes contra o patrimônio cultural sejam denunciados” (PEREIRA, 2000). 

“O patrimônio histórico e cultural de São Geraldo do Araguaia é amplo e se expressa de 
variadas formas. O primeiro registro diz respeito à ocupação pré-colonial, onde há registro 
de pelos menos 140 sítios arqueológicos. O município e toda a região são considerados 
estratégicos do ponto de vista da arqueologia, por apresentar variados padrões culturais de 
adaptação das sociedades pré-coloniais ao local” (PEREIRA, 2000). 

A presença indígena também constitui importante patrimônio histórico e cultural, 
representado pelos 6XUXL� $LNHZDUD, que ocupam a terra Sororó, com extensão de 26 mil 
hectares, homologada pelo Decreto Presidencial no 88.648, de 20 de agosto de 1983. A área 
é objeto de questionamento por ter excluído antigas aldeias e castanhais, que já não mais 
existem, usados na atividade extrativista da comunidade.  

A Serra das Andorinhas é outro marco significativo da cidade, tanto quanto o rio Araguaia, 
principal elemento de identidade local e responsável pelo de lazer da população, entre as 
praias do rio Araguaia, em São Geraldo se destaca a praia da Gaivota. 

Existem ainda as festas religiosas, como a Festa do Divino, e o Museu da Guerrilha com 
aproximadamente quatro mil peças, nas áreas de arqueologia, paleontologia, biologia, 
zoologia, botânica, etnologia, ornitologia e geologia, coletadas nos estados de Rondônia, 
Tocantins, Pará, Goiás, Mato Grosso e Amazonas, tanto quanto na Bolívia. Este mesmo 
museu reúne importante acervo sobre a história de guerrilha do Araguaia e pertence ao 
técnico em agropecuária Eduardo Lemos Porto.  

������ $UTXHRORJLD�
“A existência de sítios arqueológicos na região do baixo/médio Araguaia é conhecida desde 
o século XIX. A maioria das informações registradas na bibliografia corresponde a sítios com 
gravuras rupestres sendo o mais famoso a Ilha dos Martírios que está localizado em frente a 
Vila de Santa Cruz, mas que pertence ao estado do Tocantins. Este sítio tornou-se 
conhecido por servir de referência para a localização de supostas minas de ouro na região. 

Os inúmeros desenhos gravados nas rochas que formam a ilha eram relatados pelos 
bandeirantes como representando formas semelhantes aos instrumentos utilizados no 
martírio de Cristo, tais como a coroa de espinhos, os cravos, martelos, escadas, cruzes, 
lanças e o galo que cantou à meia-noite. Por este motivo o local passou a ser conhecido 
como Ilha dos Martírios. As formas das figuras gravadas na ilha só foram conhecidas na 
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década de 1940, através das reproduções feitas pelo antropólogo alemão Paul Ehrenreich 
(1948)” (PEREIRA, 2001). 

“Além da Ilha dos Martírios, outros sítios com gravuras rupestres foram registrados na 
bibliografia sobre esta região. Um deles é a Pedra Escrita que foi mencionada em 1987, por 
Henri Coudreau e pelo historiador Manoel Rodrigues Ferreira na década de 1970. A primeira 
reprodução dos desenhos das gravuras existentes neste sítio só foi publicado na década de 
1950 por Lagenest (1958)” (PEREIRA, 2001) 

“Outro importante sítio com gravuras rupestres na região é o Lajeiro do Cadena (Pereira, 
2001). Localizado nas proximidades de Conceição do Araguaia, este sítio foi mencionado 
pela primeira vez por Jean Vellard (1931) que registrou o lugar como Lajeiro da Conceição“ 
(PEREIRA, 2001). 

Apesar das informações sobre a existência de sítios arqueológicos na região do baixo/médio 
Araguaia, nenhuma pesquisa arqueológica havia sido desenvolvida na região até a primeira 
metade da década de 1980. Em 1986, através do projeto para a implantação da Usina 
Hidrelétrica de Santa Isabel, o Museu Emílio Goeldi (MPEG) e a Fundação Casa da Cultura 
de Marabá (FCCM) foram procurados pela empresa responsável pela obra para realizar o 
levantamento arqueológico na área que seria afetada pela construção da referida 
hidroelétrica. Naquela oportunidade, teve início apenas o levantamento bibliográfico sobre a 
região, visto que em seguida o projeto foi paralisado. 

Apesar da paralisação do projeto da UHE-Santa Isabel, o projeto teve continuidade e os 
resultados permitiram evidenciar não apenas o potencial arqueológico da região, como 
também a rara beleza do local, onde serras, cavernas, cachoeiras, praias, áreas de mata, 
cerrados, campos e chapadas estão associados à rica fauna, a tradições culturais e uma 
história recente marcada pela Guerrilha do Araguaia (PEREIRA, 2001). 

Em 1999, tem início o projeto “Registros rupestres e contexto arqueológico na região do 
baixo/médio Araguaia”, também fruto da parceria entre o MPEG e a FCCM, através do 
Núcleo Arqueológico de Marabá (NAM). Este projeto foi autorizado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) através da Portaria no 21, de 18 de agosto 
de 1999. O projeto consistiu na organização das informações coletadas pelos integrantes do 
Núcleo.  

Desde o projeto da UHE-Santa Isabel (1986) até 2000 foram realizadas 33 viagens de 
campo, sendo 16 etapas concentradas na região da Serra das Andorinhas, onde está 
localizado o Parque. Os sítios arqueológicos levantados pelo NAM foram então incluídos no 
Sistema de Cadastramento de Sítios Arqueológicos do IPHAN. 

“O NAM dispõe de um espaço físico que funciona nas dependências da FCCM e onde estão 
expostos ao público diversos artefatos arqueológicos. Ele possui uma pequena biblioteca e 
uma hermeroteca temática cujo acervo pode ser consultado, além de armazenar em pastas 
e arquivos toda a documentação proveniente das prospecções arqueológicas” (PEREIRA, 
2000). 

A partir de 1997 todos os sítios foram localizados com a utilização do GPS e por isso, pelo 
projeto, vários sítios registrados anteriormente precisaram ser revisitados para que fossem 
posicionados por este sistema (PEREIRA, 2000). 

De acordo com informações do IPHAN, no estado do Pará encontram-se registrados 187 
sítios arqueológicos, distribuídos nos seguintes municípios: Alenquer, Altamira, Aveiros, 
Baião, Cachoeira do Arari, Careiro, Chaves, Itaituba, Itapiranga, Jacareacanga, Marabá, 
Marapanim, Monte Alegre, Oriximiná, Porto de Moz, Prainha, Primavera, Salinópolis, São 
Geraldo do Araguaia, Senador José Porfírio, Tucuruí e Urucará. 

No município de São Geraldo do Araguaia foram levantados até o momento 76 sítios 
arqueológicos, todos presentes no interior do PESAM ou da APA, pois pela ficha de 
cadastro do IPHAN consta apenas como Unidade de Conservação Estadual. No Anexo 19 
está apresentada a relação dos sítios arqueológicos presentes no município de São Geraldo 
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do Araguaia, onde estão descritos o nome do sítio, sigla de identificação, coordenadas 
geográficas, descrição sumária e se estão localizados no interior da UC Estadual, ou seja do 
PESAM ou da APA. 

Para ilustrar a beleza e a importância da Unidade no contexto histórico-nacional, foram 
colocadas cinco fotos (Figura 2.46, Figura 2.47, Figura 2.48, Figura 2.49 e Figura 2.50) dos 
sítios arqueológicos da Serra das Andorinhas, onde é possível observar também o 
vandalismo praticado pelos visitantes do local, que escrevem seus nomes juntos às 
inscrições rupestres, indicando a necessidade urgente de um programa de educação 
ambiental específico para esta finalidade, bem como a proteção deste patrimônio. 

 

Figura 2.46. Casa de Pedra localizada no interior do PESAM.�

Figura 2.47. O sítio PA-AT-159: Neblina, localizado na Serra das Andorinhas, apresenta uma série de 
pinturas rupestres que estão sendo danificadas pela ação de visitantes. O aumento populacional na 
região provocará uma incidência maior de visitantes em pontos turísticos da Serra das Andorinhas 
colocando em risco vários sítios arqueológicos. 
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Figura 2.48. Pinturas rupestres do sítio PA-AT-268: Sucupira. 

Figura 2.49. Pinturas rupestres do sítio PA-AT-268: Sucupira II 

 

Figura 2.50. Vista do painel principal do sítio PA-AT-100: Pedra Escrita. 
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A área afetada diretamente pela construção da UHE de Santa Isabel corresponde às 
margens do Rio Araguaia, no trecho entre a cidade de Santa Isabel do Araguaia e a Ilha 
Nazaré. Além desta área, a construção da UHE afetaria também as margens do Rio Corda 
(afluente do Araguaia pela margem direita), alguns pequenos córregos e ribeirões, e a área 
onde será implantado o canteiro de obras. 

Pelo trabalho realizado por Pereira HW�DO 2001, foi possível identificar a existência de 54 sítios 
arqueológicos situados dentro da área de impacto direto do empreendimento. Conforme é 
dito nesse trabalho, “nesta área encontram-se sítios a céu aberto e em pequenos abrigos 
contendo fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos, sendo dois importantes sítios 
incluídos, o da Ilha dos Martírios e o da Pedra Escrita” (PEREIRA HW�DO 2001). 

“Um outro conjunto formado por 50 sítios foi registrado na região da Serra das Andorinhas, 
Brejo dos Padres, Sucupira e Santa Cruz que constituem áreas de impacto indireto do 
empreendimento. Nestas regiões, a grande maioria dos sítios está localizada em abrigos 
sendo que em cinco deles registrou-se a presença de pinturas rupestres”. 

Dos 87 sítios arqueológicos encontrados no município de São Geraldo do Araguaia e 
conseqüentemente no interior do PESAM e/ou da APA, 42 estão localizados na área de 
impacto direto e 45 na de impacto indireto da UHE de Santa Isabel. Observa-se, com isso, 
que apenas um sítio arqueológico não sofreria risco de desaparecimento com a implantação 
da referida Usina (PEREIRA, 2001). 

���� 8VR�H�2FXSDomR�GD�7HUUD�H�3UREOHPDV�$PELHQWDLV�'HFRUUHQWHV�
De acordo com COSTA HW�DO. (S.D), o estado do Pará foi dividido em zonas e sub-zonas, em 
seu Macrozoneamento Ecológico-Econômico, definidas considerando algumas variáveis 
como, domínios morfoestruturais e relevo, potencial florestal e vegetação campestre, 
presença de jazidas ou depósitos minerais, centros urbanos, fertilidade dos solos, áreas 
indígenas ou equivalentes, hidrovias, rodovias e ferrovias (existentes e projetadas), 
atividades produtivas, recursos hídricos, projetos governamentais, conflitos fundiários, áreas 
de conservação, posse de terra, infra-estrutura, desmoronamentos, riscos de erosão e 
degradação ambiental. 

O município de São Geraldo do Araguaia se originou de um povoamento, cuja principal 
atividade era a compra de castanha do Pará e outros produtos. Durante muito tempo a 
região viveu da extração da borracha e da coleta da castanha. Atualmente, a economia está 
voltada à pecuária extensiva, tendo em vista sua proximidade com a rodovia Belém-Brasília, 
bem como com os estados do Maranhão e Tocantins. 

A região do PESAM é ocupada principalmente pela agricultura e pecuária, com predomínio 
da segunda. Observa-se que alguns fazendeiros ocupam os campos limpos para colocarem 
seu gado, e outros desmatam a área para a implantação de pastagens. No interior do 
Parque existem 117 lotes, dos quais 83 famílias estão morando e utilizando a terra para 
atividades agropastoris. 

No Mapa 6 estão plotados os lotes no Parque e no Anexo 20 está a relação dos 
proprietários dos lotes, de acordo com o trabalho realizado pela Meridional em 2006. Da 
área total da UC, 2.134 ha foram destinados à construção das benfeitorias (MERIDIONAL, 
2006). 

Do total de lotes, dois são utilizados inteiramente para a criação de gado e são mais 
valorizados por apresentarem pastagem formada e bem manejada, embora os proprietários 
não sejam moradores. Existem 32 lotes que usam as pastagens naturais (os campos limpos 
do Parque) para a criação de gado e a prática de agricultura de subsistência. Eles também 
não são moradores da UC. 

Os posseiros restantes utilizam as áreas para a agricultura de subsistência, criação de 
bovinos, eqüinos e para a avicultura. Alguns coletam também frutos nativos, como a bacaba 
(2HQRFDUSXV�PLQRU), açaí ((XWHUSH�ROHUDFHDH), piqui (&DU\RFDU�EUDVLOLHQVH) e buriti (0DXULWLD�IOH[XRVD) como fonte complementar de nutrientes (MERIDIONAL, 2006). 
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Conforme dados obtidos no sítio do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 
na Internet, existem 13 áreas requeridas para atividades minerárias na zona de 
amortecimento do PESAM, a qual corresponde aos limites da APA de São Geraldo do 
Araguaia (Anexo 21).  

A Figura 2.51 estão apresentadas as áreas do PESAM, da APA São Geraldo do Araguaia e 
dos polígonos requeridos junto ao DNPM para exploração mineral, dos quais, os que 
interceptam a área de amortecimento do parque estão identificados com o respectivo 
número de processo no Departamento. 

 

Figura 2.51. Mapa do PESAM com as áreas onde estão localizados os processos de mineração 
expedidos pelo DNPM 

 

Dentre estas 13 áreas demarcadas, três apresentam sobreposição com a área do parque 
(864841, 850050 e 850049), apesar de todas estarem na fase de autorização para pesquisa. 
Conforme a Lei 9985/00, não é permitido atividades de mineração em Unidades de 
Conservação de Proteção Integral, assim o DNPM deverá ser comunicado destas 
sobreposições de áreas para adotar as medidas cabíveis. 

No que se refere as demais áreas requeridas deve ser citada a Resolução CONAMA 13/90 
que estabelece que num raio de 10 km das áreas circundantes das unidades de 
conservação, qualquer atividade que possa afetar a biota, deve ser licenciada pelo órgão 
ambiental competente e que o licenciamento só será concedido mediante autorização do 
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responsável pela administração da Unidade de Conservação (no caso do PESAM é a 
SECTAM). 

Pelo Plano Decenal de Expansão 1999/2008, da Eletrobrás, estão previstas três usinas 
hidrelétricas envolvendo diretamente rios próximos ao Parque: UHE Santa Isabel (no rio 
Araguaia), UHE Itacaiúnas II (no Rio Sororó e Vermelho) e a UHE Marabá (no rio Araguaia). 
Futuros impactos sobre este ambiente, através da construção de usinas hidrelétricas, 
reforçam a constatação de BAZZOLI HW� DO. (1991) de que a transformação dos rios 
brasileiros em uma sucessão de lagos artificiais ocorre num ritmo muito mais acelerado, que 
o necessário para a aquisição do conhecimento biológico e ecológico de sua fauna aquática. 

Desta forma, considerando o endemismo da ictiofauna e o seu caráter científico ainda 
inexplorado, o uso do ambiente, quer seja para atividade agrícola em suas imediações ou 
para fins de aproveitamento hidrelétrico, só poderá ocorrer quando forem estabelecidas 
medidas adequadas de manejo para a região. 

Assim, para que a biodiversidade ictiofaunística do PESAM e imediações seja 
rigorosamente preservada, os levantamentos devem ser intensificados para que se proceda 
estudos bioecológicos. Limitados por essas investigações, a construção de hidrelétricas nas 
imediações seguramente conduzirão ao extermínio de espécies antes mesmo de serem 
conhecidas cientificamente. 

No caso específico da UHE Santa Isabel, o EIA/RIMA tem maiores informações dos 
impactos ocasionados por esse empreendimento na área do PESAM. De qualquer forma, 
pode-se afirmar que parte do PESAM será inundada, conforme pode ser observado na 
Figura 2.52. 
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Figura 2.52. Mapa da área do PESAM que poderá ser inundada pelo reservatório da UHE Santa 
Isabel. 

Fonte: ENGEVIX, 2004. 
 

O percentual a ser afetado ainda depende da consolidação e da aprovação do 
aproveitamento hidrelétrico, que irá estimar a altura máxima do vertedouro da barragem, e 
porconseguinte a curva hipsométrica de enchimento do reservatório a ser formado. 

������ 6LWXDomR�)XQGLiULD�
Segundo o relatório de consultoria das questões fundiárias e meio ambiente elaborado pela 
Paraguassú Eleres (1990), a titulação de terras ao longo do Rio Araguaia, em forma de 
loteamentos, teve sua primeira grande fase nos idos dos anos de 1960-1964, com o 
Governo do estado do Pará alienando terras púbicas em suas margens, desde o igarapé 
Itaipavas até rio acima, à extremidade norte da Ilha do Bananal, no ponto de confronto do 
limite entre os estados do Pará e Mato Grosso. A partir do igarapé Itaipavas, rio abaixo, 



3ODQR�GH�0DQHMR�GR�3(�GD�6HUUD�GRV�0DUWtULRV�$QGRULQKDV�±�3(6$0�3$�
&DStWXOR,,�±�$QiOLVH�GD�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�

 

2.73

raros eram os títulos ribeirinhos, sendo mais evidentes as concessões de castanhais 
mediante contratos de aforamentos nas regiões entre os rios Araguaia, Sororó, Vermelho e 
Parauiabepas. 

A região das Serras das Andorinhas, até pela dificuldade de navegação no rio Araguaia, no 
trecho São Geraldo - Santa Isabel, não há registros de titulações de terra pelo Governo do 
Pará. Somente a partir de 1977 é que a Coordenadoria Especial do Araguaia-Tocantins 
(CEAT), órgão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), dividiu 
aquelas terras, demarcando lotes para assentamento de pequenos proprietários, incidindo 
essa distribuição ao longo do Araguaia, desde a foz até o igarapé Tira-Catinga, rio abaixo. 
Inclui aí a titulação da Vila de Santa Cruz dos Martírios, que confronta a ilha do mesmo 
nome, no estado do Tocantins. 

Devido à pressa na realização dos trabalhos técnicos e do administrativo do órgão federal 
em titular aquelas terras, ali foram expedidos documentos em lugares a menos de 100 m da 
margem do rio Araguaia e em trechos onde a encosta é visível e acentuadamente superior a 
45º, sendo, portanto, áreas de obrigatória a preservação de acordo com o Código Florestal 
(Lei no 4.771/65). 

Especificamente na área do PESAM e da APA foram levantados no relatório da Paraguassú 
Eleres (op. cit.) 200 lotes no espaço geográfico das UCs. 

Não foram computados os registros imobiliários dos lotes alienados pelo INCRA através da 
CEAT, devido ao volume de despesas que seria necessário para a pesquisa e o 
fornecimento de certidões pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, a 
cuja jurisdição pertencia originalmente à região da Serra das Andorinhas. 

Como parte da compensação ambiental da ELETRONORTE, foi realizada também a 
demarcação e o georreferenciamento do PESAM, bem como o levantamento fundiário do 
mesmo pela empresa Meridional Agrimensura Ltda. Conforme dito anteriormente no item 
Histórico da Unidade, a área do Parque era considerada propriedade da União e foi 
considerada imprópria para agricultura, por isso foi excluída do processo de reforma agrária 
promovido pelo INCRA/GETAT na década de 1970. Apesar deste fato, algumas pessoas 
invadiram a área e tornaram-se posseiras de parcelas da Unidade. 

No estudo da situação fundiária foram demarcadas as benfeitorias dos lotes. O 
entendimento de benfeitoria não deu-se apenas quanto às construções, sendo incluídas a 
roça, pomar, as pastagens plantadas pelos moradores, as cercas de arame, os currais e as 
casas de peão (MERIDIONAL, 2006). 

Foi realizada a pesquisa cartorial nos órgãos responsáveis pela titulação da terra no estado 
e foi constatada a inexistência de áreas tituladas ou escrituradas no interior da Unidade, 
apesar dos 117 lotes presentes em seu interior. A matrícula da área do PESAM é no 2.200 
do Cartório de Registro de Imóvel de Conceição do Araguaia e com a criação da Comarca 
de São Geraldo do Araguaia, o registro pertence ao Cartório de Registro do referido 
município (MERIDIONAL, 2006). 

Pelo levantamento fundiário, no Parque existem diferentes perfis de posseiros, tais como: 

• 11 confrontantes que possuem terras tituladas na divisa do Parque e também 
benfeitorias. Apresentam as propriedades mais valorizadas devido ao tipo e 
qualidade das posses; 

• Dois posseiros com áreas caracterizadas pela qualidade e valorização das 
benfeitorias que ficaram dentro da Unidade. Essas áreas apresentam pastagem 
formada e os posseiros as utilizam apenas para a criação animal; 

• 86 posseiros que possuem poucas benfeitorias e não moram no Parque. Eles usam 
as pastagens naturais do PESAM para a criação do gado e praticam a agricultura de 
pequena escala; 
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• 18 posseiros que moram no interior da Unidade e desenvolvem atividades de 
subsistência. Eles criam gado, eqüinos e aves, e alguns utilizam os frutos nativos de 
bacaba, açaí, pequi e buriti, entre outros. 

Devido às diferenças entre as propriedades referente ao acesso, benfeitorias e expectativas 
de exploração, aquelas situadas na parte superior da Serra tem seu preço estimado em R$ 
500,00 o hectare, enquanto as localizadas na face oeste do parque já são avaliadas em R$ 
2.000,00/ha. 

���� )RJR�H�2XWUDV�2FRUUrQFLDV�([FHSFLRQDLV�
A Amazônia é a floresta que mais sofre queimadas no mundo, colocando o Brasil, na 
quarta posição como maior poluidor do mundo. O número de queimadas na Amazônia 
apresenta uma tendência constante de crescimento ao longo dos anos, nitidamente a 
partir de 1996, mas com variações interanuais determinadas pelas condições climáticas. 

O ano de 1994 foi marcado por uma redução significativa das queimadas devido a uma 
combinação de situação econômica e condições climáticas desfavoráveis. Já o ano de 
1997, até o início de 1998, foi marcado por um grande aumento das queimadas que 
culminaram com um episódio inédito e de grande repercussão com os incêndios no estado 
de Roraima (Evaristo Eduardo de Miranda - www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/ 
web/port/meioamb/ecossist/queimada/amazônia – consulta em julho de 2005). 

As queimadas e os incêndios são problemas antigos, ligados principalmente à cultura do 
uso do fogo como prática agrícola no processo de ocupação e limpeza de área para 
eliminação de restos de cultura e de pragas e do manejo de pastagens. Essa prática 
propicia a concentração de focos de queimadas nos períodos mais secos do ano, 
coincidentes com o momento de preparo do solo para fins agrícolas, com destaque para 
as áreas já ocupadas, de expansão da fronteira, ao longo das rodovias e vias de acesso 
locais.  

Assim, o uso do fogo como prática agrícola é feito geralmente de forma aleatória, sem 
mecanismos eficazes de controle, o que resulta em áreas de queimadas significativamente 
maiores do que o necessário e, muitas vezes, provocando incêndios de grandes 
proporções.  

Imagens captadas por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
mostram que, até outubro de 2003, ocorreram 118.938 focos de calor na Amazônia Legal. 
Em 2002, o total registrado foi de 160.329 incêndios. 

De acordo com os resultados do estudo “O uso do fogo na Amazônia: estudos de caso ao 
longo do Arco do Desmatamento” realizado pelo IPAM (2003), foi identificada uma área 
bastante alterada pela ação agropecuária, exploração florestal e outras intervenções, 
apresentada como uma região de risco e sujeita a catástrofes de grandes proporções. 
Essa região foi identificada como o "Arco do Desflorestamento" e estende-se desde o 
Nordeste do Estado do Pará, passsando pelo Sudoeste do Estado do Maranhão, 
prosseguindo pelo Noroeste do Estado de Tocantins, Norte de Mato Grosso, Oeste de 
Rondônia e até o Leste do Estado do Acre. Essa região é constituída de uma faixa 
contínua de cerca de 3 mil quilômetros de extensão, variando até 600 quilômetros de 
largura (PROARCO, 1998).  

As atividades produtivas estão concentradas e distribuídas ao longo dos 168 municípios 
que compõem o Arco do Desflorestamento. Municípios como os de Paragominas, 
Conceição do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas, Redenção, no 
Estado do Pará; e os municípios de Apiacás, Alta Floresta, Nova Canaã do Norte, Colider, 
Sinop, Peixoto Azevedo, São Félix do Xingu, Porto Alegre do Norte, Luciara, Santa 
Terezinha, no Mato Grosso; e Ji-Paraná, Ariquemes, Alto Paraíso e Nova Mamoré, em 
Rondônia, concentram, atualmente, atividades como extração de madeira, indústrias de 
extração mineral e garimpagem clandestinas, pecuária extensiva, avanço de monoculturas 
e agricultura de subsistência baseada em mão-de-obra familiar e descapitalizada e uma 
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infinidade de assentamentos rurais e invasões organizadas por trabalhadores rurais sem 
terras. Outras áreas de risco fora do Arco do Desflorestamento localizam-se na região de 
Santarém, no oeste do Pará.  

No contexto local, as queimadas destroem a fauna e a flora, empobrecem o solo, reduzem 
a penetração de água no subsolo e, em muitos casos, causam mortes, acidentes e perda 
de propriedades. Regionalmente, causam poluição atmosférica e prejudicam a saúde de 
milhões de pessoas, além de atrapalhar a aviação e os transportes terrestres e aquáticos. 
São também responsáveis pela alteração e até destruição completa de ecossistemas. 

Em termos mundiais, os incêndios de florestas estão relacionados a modificações na 
composição química da atmosfera e clima do planeta através da emissão de gás carbônico, 
que é o principal responsável pelo efeito estufa em níveis mundiais e também atua na 
destruição da camada de ozônio. 

No caso de incêndios na Amazônia, o primeiro estudo para medir a quantidade de monóxido 
(CO) e dióxido de carbono (CO2) liberados concluiu que cada hectare (10 mil metros 
quadrados) queimado corresponde a 69 toneladas de gases, especialmente CO2, jogados 
na atmosfera (http://www.unb.br/acs/bcopauta/queimadas1.htm).  

Segundo o professor da Universidade de Brasília, Dr. Carlos Alberto Gurgel, as queimadas 
são necessárias para alguns ecossistemas, onde ocorrem naturalmente devido a raios. 
“Nesse caso, faz parte do processo de renovação da mata, eliminam pragas que 
competem com a floresta e dão espaço para o crescimento de novas plantas”. Entretanto, 
como ocorre no cerrado, devem acometer a floresta uma ou no máximo duas vezes por 
década (http://www.unb.br/acs/bcopauta/queimadas1.htm). Essas queimadas freqüentes 
tendem a reduzir a densidade de plantas lenhosas através da supressão dos indivíduos 
menores (Sato & Miranda, 1996), embora propicie o aparecimento de maior quantidade de 
espécies, sugerindo que o fogo atue como elemento seletivo sobre a vegetação 
(Batmanian & Haridasan, 1985). 

Os estudos paleoecológicos de Vicentini (1993) em uma área de Cerrado próxima à 
Brasília mostram a ocorrência do fogo há mais de 32.000 anos. Devido a esse longo 
período de ocorrência de incêndios, muitas espécies mostram-se tolerantes e até 
dependentes do fogo em áreas de Cerrado (Coutinho, 1990).  

No período de 2002 a 2004, em torno de 51 mil km2 viraram cinzas, sendo cerca de 26 e 25 
mil km2 no período de 2003-2004 e 2002-2003, respectivamente. Esses valores só são 
suplantados pelos 29 mil km2 do período 1994-1995. A devastação total alcança 680 mil km2

(18% de toda a área) e, pelos dados divulgados, não tende a diminuir. Basta ver que dos 
680 mil km2 devastados na Amazônia até agora, a maior parte deles se encontra nos 
Estados de Mato Grosso, Maranhão, Rondônia e sul do Pará. 

Na Figura 2.53 observam-se os números de focos de incêndio nos estados que compõem a 
Amazônia Legal no período de 14 a 24 de julho de 2005. Pela figura é possível verificar a 
significativa superioridade em quantidade de focos de incêndio observados nos Estados do 
Pará e Mato Grosso. 
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)LJXUD� ������Os números de focos de incêndio nos Estados que compõem a Amazônia Legal no 
período de 14 a 24 de julho de 2005 são maiores que nos outros estados, principalmente o Pará. 
Fonte: www.sectam.pa.gov.br/queimadas.�

Analisando dados de focos de calor entre os anos de 2000 e 2005 (Tabela 2.9) na região da 
APA de São Geraldo do Araguaia, que engloba o Parque Estadual da Serra das 
Andorinhas/Martírio, verifica-se a sazonalidade da ocorrência dos focos de calor. Assim 
como no resto da região do Arco do Desflorestamento, o problema dos focos de calor e 
incêndios florestais são concentrados na época de seca, entre os meses de julho e outubro. 

 

Tabela 2.9. Distribuição mensal dos 125 focos de calor detectados na APA São Geraldo do 
Araguaia entre 2000 e 2005 

0rV�$QR� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Janeiro       
Junho 3    2  
Julho  1  4 4 2 
Agosto  10 1 2 2 6 
Setembro 6 3 9 10 6 24 
Outubro  3 4 10 9 2 
Dezembro   1    

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/bduc.html 

 

Na Figura 2.54 está apresentada a distribuição espacial dos focos de calor detectados entre 2000 
e 2005. É observado um grande número de ocorrências na área do PESAM (linha amarela) 
entretanto a maior parte das ocorrências deu-se fora dos seus limites, mas dentro da área da 
APA (linha preta). 
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Figura 2.54. Distribuição espacial dos focos de calor detectados na APA de São Geraldo do Araguaia no período de 2000 a 2005. 
Fonte: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/bduc.html 
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A ocorrência de focos de calor e queimadas está intimamente relacionada com a ação antrópica. 
Este tipo de situação, via de regra, acontece em locais onde existe a presença de propriedades 
rurais, as quais normalmente utilizam o fogo como ferramenta de preparo do solo ou para 
remoção da floresta. 

Antigamente, as queimadas na região da Serra das Andorinhas atingiam apenas o cerrado, 
mas a partir de 1995 atingiu também a mata. Segundo Spanner (IDESP em 1995) “o colono 
em seu serviço de brocagem e derrubada, ao preparar o solo para o plantio e diminuir o 
trabalho de limpeza queima o seu roçado. Isso é feito de forma desordenada sem haver 
preocupação com as conseqüências futuras, como empobrecimento do solo, extinção de 
espécies das bordas de matas e muitas vezes acaba por matar os animais de terreiro, como 
patos, as galinhas e os porcos”. Ele afirma também que o fazendeiro ao preparar o pasto 
para a invernada, incendeia o cerrado e que até os caçadores queimam a mata com o 
objetivo de encurralar suas presas. 

De acordo com o acompanhamento dos focos de queimadas na região Amazônica feito pelo 
INPE através dos satélites NOAA-12, NOAA-16 e MODIS-01D, São Geraldo do Araguaia é 
um município caracterizado como crítico com relação ao risco de incêndio baseado no Mapa 
de Risco e nos focos de incêndios em 2005. 

No ano de 1993, fase anterior à criação do PESAM, a FCCM estabeleceu um plano contra 
incêndios na Serra das Andorinhas, que funcionou devido à abertura de um largo aceiro ao 
redor de toda a área da Fundação, num trabalho que se estendeu por três meses. Do alto 
do Morro do Bode foi feita vigilância constante, alertando toda a equipe a qualquer sinal de 
fumaça. Ao final do período seco não foi observada nenhuma área incendiada (MATTOS & 
ATZINGEN, 1993) 

Com base neste mesmo acompanhamento do INPE pode-se afirmar que o PESAM 
apresentou 16 focos de incêndio e a APA 21 focos, no período de 01 de janeiro de 2004 a 
27 de julho de 2005. A Unidade de Conservação que apresentou o maior número de 
incêndios nesse mesmo período foi a APA do Arquipélago de Marajó com 666 focos. Na 
Tabela 2.10 é apresentada uma lista dos focos de incêndio observados nas UCs estaduais 
do Pará. 

 

Tabela 2.10. Focos de incêndio observados nas UCs estaduais do Pará no período de 01 de 
janeiro de 2004 a 27 de julho de 2005. 

8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR� 1R�GH�IRFRV�GH�LQFrQGLR
APA do Arquipélago do Marajó 767 
Parque Estadual do Cristalino 327 
APA São Geraldo do Araguaia 21 
Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas 16 
RAC Palhão 13 
Parque Ambiental de Belém 1 
APA Mananciais Abastecimento de Água de Belém 1 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/bduc.html 

���� &DUDFWHUtVWLFDV�GD�3RSXODomR�
������ &RPSRVLomR�H�'LVWULEXLomR�
O estado do Pará apresentava uma população de 6.192.307 habitantes em 2000, com cerca 
de 4.120.693 (66,55%) de habitantes presentes na área urbana e 2.071.614 (33,45%) na 
área rural. O estado possui densidade demográfica igual a 4,96 hab/km², sendo formado por 
143 municípios que se dividem entre seis mesorregiões e 22 microrregiões (Tabela 2.11). 
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Tabela 2.11. Divisão político-administrativa do estado do Pará 

0HVRUUHJLmR� 0LFURUUHJLmR�
Almerim 
Obidos  

1. Baixo Amazonas 

Santarém 
Arari  

Furos de Breves 
2. Marajó 

Portel 
Belém 3. Metropolitana de Belém 

Castanhal 
Bragantina 

Cametá 
Guamá  
Salgado 

4. Nordeste Paraense 

Tomé-Açú 
Conceição do Araguaia

Marabá 
Paragominas 
Paraupebas 
Redenção 

São Félix do Xingú 

5. Sudeste Paraense 

Tucuruí 
Altamira 6. Sudoeste Paraense 
Itaituba 

Fonte: www.sespa.pa.gov.br/Estado/meso.htm  

 

Para se analisar a dinâmica populacional do município de São Geraldo do Araguaia é 
interessante realizar uma breve apreciação dessa dinâmica no estado do Pará. Na década 
de 70 a população do estado era de 2.197.072 habitantes, saltando para 6.192.307 
habitantes em 2000 (Tabela 2.12), fruto de um intenso processo de crescimento 
populacional, puxado na sua maioria pela imigração de outros estados do Brasil, 
principalmente da região Nordeste, frente às políticas de desenvolvimento implementadas 
na região. 

�
Na Tabela 2.12 estão dados da população do Brasil, da região norte, do estado do Pará e, 
finalmente, do município São Geraldo do Araguaia, sempre indicando a distribuição entre as 
áreas rural e urbana, bem como a distribuição por sexo, além de apresentar a taxa de 
urbanização e densidades demográficas. Os dados estão disponíveis no endereço 
eletrônico referido na tabela. 

 

Tabela 2.12. População residente por situação do domicílio, sexo, taxa de urbanização e 
densidade demográfica do estado do Pará, da Região Norte e do Brasil no ano de 2000. 

3RSXODomR�UHVLGHQWH�8QLGDGH�GD�)HGHUDomR�

7RWDO� 8UEDQD�
 

5XUDO� +RPHP� 0XOKHU�

7D[D�GH�
8UEDQL]DomR�

����

'HQVLGDGH�
'HPRJUiILFD�
�KDE�NP���

Brasil 169.799.170 137.953.959 
 

31.845.211 - - 81,3 19,92 

Região Norte 12.900.704 9.104.365 3.886.339 - - 70,5 3,35 

Pará 6.192.307 4.120.693 
 

2.071.614 ��������� ��������� 66,5 
 

4,96 

São Geraldo do Araguaia 27.646 11.933 15.713 14.383 13.263 43,2 8,45 

Fonte: www.ibge.gov.br 
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Um dos exemplos das políticas de desenvolvimento adotadas para a região, na fase de 
expansão da ocupação, foi o Plano de Desenvolvimento Integrado da Bacia do 
Araguaia/Tocantins – PRODIAT, de 1987. Apesar de ser um plano diretamente voltado à 
implementação da navegação fluvial, serviu como incentivo ao desenvolvimento da região, 
com melhoria de vários aspectos e também para estimular a implementação de outros 
projetos com objetivos similares. Na ocasião, São Geraldo do Araguaia, então distrito de 
Xinguara, recebeu inúmeros projetos de desenvolvimento, culminando no incremento da sua 
população. 

Emancipado em 10 de maio de 1988, por meio da Lei nº 5.441, o município de São Geraldo 
do Araguaia possuía 38.540 habitantes em 1991. Em 1995 seu distrito de Piçarra foi 
emancipado, fazendo com que a população de São Geraldo decrescesse. Dados do IBGE 
de 1996 mostram que o município possuía nesse ano 36.071 habitantes, depois de ceder 
9.684 habitantes para o município emancipado. Em 2000 a população do município era de 
27.646 habitantes. No gráfico (Figura 2.55) são visualizadas as alterações demográficas do 
município. 
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Figura 2.55. Evolução populacional de São Geraldo do Araguaia entre os anos de 1991, 1996, 2000 e 
2004 
Fonte: IBGE, 2005 (www.ibge.gov.br – consulta em julho de 2005). 

 

É importante considerar que as correntes migratórias para a região de São Geraldo do 
Araguaia, compostas principalmente por nordestinos, estiveram associadas aos levantes 
políticos, aos ciclos econômicos e às políticas públicas implementadas na região. 
Entretanto, todo o sudeste paraense, onde se encontra São Geraldo do Araguaia, que 
apresentou crescimento tão elevado na década de 70, teve grande arrefecimento em seus 
percentuais nas décadas posteriores. Durante os anos 70 a população do eixo Araguaia 
cresceu em 5%, tendo São Geraldo do Araguaia registrado uma das maiores taxas, da 
ordem de 8,37% ao ano.  

No início da década de 2000 a taxa de crescimento médio anual do município era da ordem 
de 1,5% ao ano. Entretanto, a despeito da possibilidade de construção da Usina Hidrelétrica 
(UHE) Santa Isabel, é possível que este fator possa influir no incremento populacional e 
conseqüentemente, na expansão da área urbana do município, elevando as taxas de 
crescimento populacional que hoje se verificam. Estudos da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) indicam que quando da construção de usinas hidrelétricas, dado o número 
expressivo de empregos gerados, para cada trabalhador alocado afluem à área cerca de 
cinco pessoas a mais. Há que se destacar que isso afeta não só o quantitativo populacional, 
mas também os fluxos financeiros da região com aumento da arrecadação municipal, 
aumento do Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS também conhecido como 
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ISSQN e do Fundo de Participação Municipal – FPM, uma vez que os valores arrecadados 
estão diretamente ligados ao número de habitantes do município. A construção da UHE 
também gera uma expansão do setor terciário, com maior demanda pelos serviços e 
mercadorias oferecidas por esse setor. Por outro lado, um aumento do contingente 
populacional pode acarretar impactos para o meio ambiente, principalmente pela 
inexistência de programas de educação ambiental que orientem a população local quanto às 
atitudes corretas em relação ao meio ambiente. 

Importante fazer o seguinte paralelo: nas estatísticas apresentadas para geração de 
empregos advindos de usinas hidrelétricas, para cada 250 MW de potência gerada são 
criados 1 mil empregos diretos2. No caso específico da UHE Santa Isabel, cuja capacidade 
de geração de energia esperada é de 1.080 MW, espera-se que cerca de 4 mil empregos 
diretos sejam gerados, o que representaria um afluxo adicional de migrantes para região da 
ordem de 20 mil pessoas. 

No que diz respeito à densidade demográfica média no estado do Pará, esta é de 
4,96 hab/km2. São Geraldo do Araguaia se destaca por possuir uma das maiores 
densidades demográficas da sua região, na ordem de 8,45 hab/km², conforme demonstrado 
na Tabela 2.13. Explica-se essa maior concentração demográfica pela localização do 
município, na margem do rio Araguaia e de seu afluente Xambioá. 

O município de mesmo nome do referido afluente, vizinho de São Geraldo do Araguaia, 
possui densidade demográfica similar. O Rio Araguaia define a divisa entre os dois 
municípios, o que faz com que o transporte de passageiros e mercadorias entre ambos seja 
feito por balsa. 

Com 15.713 habitantes residindo na zona rural, o que representa 56,8% do total, o 
município de São Geraldo do Araguaia, a exemplo de muitos outros da região norte do país, 
apresenta um cenário diverso da maioria dos municípios brasileiros, que se caracteriza pela 
elevada população urbana frente a rural. A taxa de urbanização de São Geraldo do Araguaia 
é de 43,2%, inferior à média da Região Norte que é de 70,57%. 

A razão de sexo possibilita verificar que o estado do Pará, bem como a Região Norte, 
apresenta maior contingente de pessoas do sexo masculino do que feminino, 
diferentemente da média brasileira. Este fato se explica pelo modelo de ocupação baseada 
na migração maciça de homens para frentes de trabalho nos vários ciclos econômicos, a 
exemplo da atividade de garimpo e mineração. 

Na Tabela 2.13 observa-se a distribuição da população de São Geraldo do Araguaia por 
faixa etária. Ao analisar o padrão de distribuição da população estadual e do município 
percebe-se que a população com idade entre 10 e 19 anos é a que se apresenta em maior 
número, representando aproximadamente 25% da população, enquanto a terceira idade 
representa 5% do total do estado e do município. Na média acumulada verifica-se que 
50,8% da população têm até 19 anos de idade. Tal concentração populacional nesta faixa 
etária implica em maiores demandas por estruturas de ensino e qualificação. 

2 Estes números podem ser verificados nas estatísticas de emprego apontadas em projetos como UHE Belo Monte (PA), UHE 
Estreito (MA) e UHE Couto Magalhães (MT/GO). 
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Tabela 2.13. População residente, por grupos de idade em porcentagem, segundo o Brasil, 
Região Norte, Estado do Pará e município de São Geraldo do Araguaia no ano de 2000 

3RSXODomR�UHVLGHQWH�
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7RWDO� ��D���
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���D����
DQRV�

���D����
DQRV�

���D����
DQRV�

���D����
DQRV�

���D����
DQRV�

���DQRV�
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Brasil 169.799.170 16.386.239 16.576.259 35.302.972 29.904.434 25.289.921 19.273.412 12.514.632 12.751.381

Região Norte 12.900.704 1.644.615 1.608.594 3.084.427 2.357.297 1.689.068 1.142.743 677.784 623.334

Pará 6.192.307 778.346 767.542 1.492.207 1.120.152 793.981 550.427 336.827 312.214

São Geraldo do Araguaia 27.646 3.656 3.474 7.009 4.665 3.377 2.347 1.524 1.594

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. 

 

Na área compreendida pelo PESAM e pela APA de São Geraldo do Araguaia existem duas 
comunidades que se destacam: Santa Cruz e Vila Sucupira. 

¾ 3RYRDGR�6DQWD�&UX]��
Situado na Área de Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia, este povoado está 
localizado na margem esquerda do rio Araguaia, sendo o segundo mais populoso da zona 
rural do município, com cerca de 300 moradores em 60 residências. A Vila de Santa Cruz 
tem uma área de 21 ha, estando distante 36 km da sede municipal por via terrestre. A 
estrada que dá acesso ao povoado corta ao meio o PESAM e foi aberta no contexto da 
Guerrilha do Araguaia, quando o exercito abria fronteiras à procura dos guerrilheiros. 

O povoado de Santa Cruz é um dos mais antigos da região. Segundo a historiografia local, o 
General José Vieira Couto de Magalhães, desbravador e historiador e uma das 
personalidades mais marcantes no Brasil do século XVII, que navegou pelo Araguaia 
anotando as vilas e povoados existentes, já apontava nos seus relatos o povoado de Santa 
Cruz. De acordo com a senhora Rita Lopes da Silva, moradora do povoado, a comunidade 
tem mais de 120 anos de existência. 

No povoado existe a escola de ensino fundamental Pedro Gomes da Silva, que atende 
atualmente a 99 crianças, oferecendo turmas de 1ª a 7ª séries e contando com cinco 
professores. A comunidade tem 2 igrejas, uma evangélica e outra católica. 

O povoado possui apenas um posto de saúde, com atendimento básico e os pacientes mais 
graves são transportados para São Geraldo do Araguaia, por meio de uma voadeira (barco 
de alumínio com motor de popa), que pertence ao posto de saúde e funciona como a 
“ambulância” do povoado.  

Famílias de baixa renda residem no local e sobrevivem da aposentadoria dos mais velhos e 
da prestação de serviços em outras propriedades. A subsistência e a complementação de 
renda é obtida com a pesca e pequenos plantios, realizados nos quintais de suas casas ou 
nas cercanias do povoado. O beneficiamento do babaçu gera produtos de boa qualidade, 
principalmente óleo, carvão (a partir do beneficiamento do endocarpo) e sabonete, cuja 
comercialização também auxilia na renda familiar. 

As residências apresentam padrões construtivos diferenciados, que vão desde as 
tradicionais casas revestidas de palha de babaçu até casas de pau-a-pique, de madeira e de 
alvenaria. Algumas construções em condições mais precárias são em sua maioria de caráter 
provisório, pois muitas vezes no período das cheias os moradores mudam-se para áreas 
mais elevadas, retornando para suas casas quando o nível do rio baixa.  
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A energia elétrica é garantida por um motor, que funciona até às 22h, e o abastecimento e 
manutenção são custeados em regime de parceria entre a prefeitura e a comunidade. A 
infra-estrutura de saneamento também é inadequada e insuficiente. Via de regra, não há 
esgotamento sanitário nas residências e tampouco aterro sanitário para destinação dos 
resíduos sólidos. O lixo produzido é queimado ou mesmo lançado em valas. A água que 
abastece as famílias vem de nascentes na Serra das Andorinhas, provavelmente já no 
interior do PESAM, sendo canalizada até torneiras presentes em cada residência. Não há 
informações acerca da realização de qualquer tipo de tratamento antes de ser distribuída 
para a comunidade. A “água é barrada na beira da serra e canalizada pras casas”, afirma 
um morador. 

O arroz é o produto agrícola de maior destaque na comunidade, ressaltando a importância 
do setor primário para a economia local. O setor terciário, representado pelo comércio, é 
precário, sendo o abastecimento condicionado ao fornecimento de produtos pelas cidades 
próximas.  

Além do rio Araguaia como principal elemento definidor da identidade cultural do povoado 
Santa Cruz, as festas são atrações culturais importantes também. São elas: 

¾ Festejo de Santa Cruz, que consiste em nove noites de festas com roupas e motivos 
temáticos que variam a cada ano; 

¾ A Festa de São João, que inicia com jogos de futebol contra times de outras 
comunidades, no campo do povoado, e finda à noite com a quadrilha formada pelas 
crianças da comunidade; 

¾ A Festa do Divino, que inclui uma procissão até a “capela de Pedra”, localizada na 
Serra das Andorinhas, mais precisamente no interior do PESAM. 

Em junho de 2005 foi realizada entrevista com o Sr. Raimundo Nonato, representante da 
comunidade, sobre as expectativas com o Plano de Manejo. Segundo o mesmo, há um 
acentuado interesse por parte dos habitantes locais quanto à solução de questões como a 
melhoria das vias terrestres de acesso à comunidade; a implantação de sistemas de 
iluminação pública; o aumento na qualidade de vida da população com a ocorrência de 
novas oportunidades de emprego e renda, entre outras. Diante do exposto, é essencial 
realizar uma análise, posteriormente� sobre as possíveis técnicas adotadas pelo Plano de 
Manejo do PESAM a fim de se contemplar tais expectativas. 

¾ 9LOD�6XFXSLUD 

A Vila Sucupira está localizada no Vale do Sucupira e possui cerca de 80 famílias 
residentes, o que totaliza aproximadamente 400 moradores, numa estimativa de 5 membros 
por família. O surgimento da vila data da década de 1950 quando um senhor conhecido 
como “Seu Bento” veio da Bahia em busca de garimpo e ali, às margens da Serra das 
Andorinhas, instalou-se.  

A comunidade conta com duas escolas de ensino fundamental, a Wildemberg de Oliveira 
Assis, com 70 alunos matriculados e a Santo Reis, com 28 alunos matriculados. A exemplo 
das demais escolas da região, as da Vila Sucupira apresentam deficiências estruturais que 
vão desde a falta de lugares adequados para acomodação das crianças, que estudam em 
regime multiseriado, até carteiras quebradas, falta de giz, falta de merenda escolar e 
iluminação deficiente. As atividades noturnas ficam inviabilizadas devido à falta de energia. 

As residências da Vila Sucupira estão organizadas de forma espaçada, de modo que 
algumas delas se localizam dentro da Serra das Andorinhas, portanto na área do PESAM. O 
padrão construtivo das residências é variado, sendo possível verificar casas de alvenaria, 
madeira, palha de babaçu e pau-a-pique. 

A organização comunitária é relativamente bem estruturada, principalmente em função da 
presença de lideranças importantes, a exemplo do Sr. Francisco Oliveira Neto, conhecido 
também como “Neto da Serra”.  A Associação de Moradores e Produtores da Serra das 
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Andorinhas (AMPSA) conduz a organização da comunidade. Há uma agente do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que atende toda a vila. 

Apesar do fenômeno da pluriatividade também ser característica desta comunidade, a 
produção agrícola aqui é significativa para a renda e subsistência local. Há plantio de 
mandioca para produção de farinha nos períodos de seca, que vão de abril a novembro, e 
roça de milho e feijão no período de chuva. Alem disso os moradores criam animais como 
ovelha, bode, galinha, porco. 

Com relação à percepção que a comunidade tem dos recursos naturais locais, essa afirma a 
ocorrência de drástica diminuição da fauna e da flora antes existentes na Serra das 
Andorinhas. Depoimento de um jovem de 23 anos ilustra esta realidade: “DTXL�QD�FKDSDGD�QHP�WHP�PDLV�IUXWDV�����WHP�XPDV�TXH�QHP�FRQKHoR��Vy�RXoR�IDODU��FRPR�p�R�FDVR�GR�SXoi”.  
Alguns moradores afirmam ainda avistar onça pintada. 

A possibilidade da implantação da UHE de Santa Isabel já reflete na dinâmica local e foi 
citada pelos moradores da Vila Sucupira. Segundo depoimento de dois moradores, o preço 
de terra na região é alterado, elevando-se, quando se fala na UHE Santa Isabel. Altera-se 
também quando se fala na implantação do PESAM. Atualmente o alqueire3 desmatado 
chega a custar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na serra. O desmatamento é uma condição que 
valoriza mais a terra por deixá-la ³SURQWD�SUD�SODQWDU”. 
Nessa perspectiva, o Plano de Manejo do PESAM agiria de forma a desvalorizar as terras 
da região, na medida em que tem entre seus objetivos impedir ações degradantes ao 
parque. É importante atentar para essa situação, a fim de que se possa evitar que o receio 
acerca da desvalorização das propriedades possa servir como aspecto negativo em relação 
à implementação do referido plano, principalmente no que concerne à opinião das 
comunidades locais. Isso pode ser feito principalmente salientando-se que o plano está 
voltado para a conservação e, sendo assim, pode ser considerado positivo do ponto de vista 
ambiental. 

Na primeira visita de campo, em junho de 2005, foi realizada entrevista com Sr. Zé, cujo 
apelido é Peixe Frito, representante da Associação dos Moradores e Produtores da Vila 
Sucupira. Segundo relatos do mesmo, a vila foi instalada há pouco tempo, apresentado um 
núcleo com poucas casas. Na área do vale do Sucupira existem aproximadamente 60 
famílias. 

A exemplo do Povoado Santa Cruz, há expectativa da comunidade em relação ao Plano de 
Manejo do PESAM. Os lideres locais demonstraram interesse em participar do planejamento 
e querem saber a respeito da desobstrução das áreas ocupadas pelos moradores locais e 
principalmente sobre as atividades atualmente realizadas na região.  

Há uma preocupação por parte dessa população com relação a uma redução da oferta de 
emprego e restrição de algumas atividades responsáveis pela geração da renda local. Uma 
das alternativas sugeridas pelos próprios habitantes diz respeito à atuação como guias 
turísticos para visitação ao PESAM, atividade que possibilitaria conciliar parte da demanda 
por emprego à necessidade de preservação do parque.  

Também se questionou a respeito do aumento na fiscalização ao parque, como forma de 
reduzir o desmatamento, as queimadas e outras formas de utilização predatória dos 
recursos naturais existentes. 

• 3$�7LUD�&DDWLQJD�
Criado em 1998 por meio da Portaria do INCRA 159/98, o Projeto de Assentamento (PA) 
Tira Caatinga possuía inicialmente 40 lotes e ocupava área de 1.455 ha. Esta área, que 
originalmente pertencia a União, foi ocupada irregularmente por um fazendeiro que ao 
morrer, em 1986, deixou o espólio para família. 

3 Um alqueire corresponde a 4,84 hectares 
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Neste período começaram a ocorrer invasões de sem-terras na fazenda que com o passar 
dos anos se agravaram. Os ocupantes reivindicaram então ao INCRA vistoria para fins de 
desapropriação e implementação do projeto de assentamento. Apesar da demanda e do 
clima de tensão social instalado, o Incra estagnou o processo, baseado na Medida 
Provisória nº 2.183/56 de agosto de 2001, que determinava que “R LPyYHO�UXUDO�GH�GRPtQLR�S~EOLFR�RX�SDUWLFXODU�REMHWR�GH�HVEXOKR�SRVVHVVyULR�RX�LQYDVmR�PRWLYDGD�SRU�FRQIOLWR�DJUiULR�RX�IXQGLiULR�GH�FDUiWHU�FROHWLYR�QmR�VHUi�YLVWRULDGR��DYDOLDGR�RX�GHVDSURSULDGR�QRV�GRLV�DQRV�VHJXLQWHV�j�VXD�GHVRFXSDomR��RX�QR�GREUR�GHVVH�SUD]R��HP�FDVR�GH�UHLQFLGrQFLD��H�GHYHUi�VHU� DSXUDGD�D� UHVSRQVDELOLGDGH�FLYLO� H� DGPLQLVWUDWLYD�GH�TXHP�FRQFRUUD� FRP�TXDOTXHU� DWR�RPLVVLYR�RX�FRPLVVLYR�TXH�SURSLFLH�R�GHVFXPSULPHQWR�GHVVDV�YHGDo}HV”. 
Apenas em 2003 foi feita a demarcação da área e atualmente muitos dos assentados 
venderam seus lotes, configurando situação bastante conhecida no cenário da reforma 
agrária brasileira: estudos mostram que os lotes são vendidos ou mesmo abandonados em 
virtude da dificuldade de condições de sobrevivência, em especial nas regiões norte e 
centro-oeste do país. Os lotes postos à venda são adquiridos, em maioria, por grandes 
proprietários de terras, que o fazem com o intuito de ampliar suas propriedades, 
configurando-se, assim, a concentração de terras. 

A atividade pecuária predomina atualmente no PA Tira Caatinga, a exemplo do que ocorre 
em todo o entorno do PESAM, configurando um quadro de desmatamento, queimadas e 
exploração de madeira.  

• 3$�%RTXHLUmR�
O PA Boqueirão está localizado as margens da BR-153 e ocupa área de 2.892 hectares. Foi 
criado pela Portaria do INCRA 161/99, inicialmente com 49 lotes tendo sido retificada em 
2003, indo para 73 lotes. A área onde se instalou o PA era uma fazenda hipotecada a uma 
instituição bancária e foi ocupada em 1974. Apenas em 1998, em função do clima de tensão 
social, a terra foi considerada improdutiva e desapropriada para fins de reforma agrária.  

• ÈUHD�GD�&26,3$5�
Nas imediações do PESAM chama atenção uma área de mineração que pertence, segundo 
informantes, a COSIPAR. A COSIPAR é uma empresa criada pela extinta Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e pela Cia. Vale do Rio Doce (CVRD), em 
junho de 1986. Foi a primeira indústria de ferro gusa a se instalar no Pará. 

• )D]HQGD�1RYD�9LGD�H�&DFKRHLUDV�
A fazenda Nova Vida, como assim denominam seus proprietários, pertence ao casal Sra. 
Adriana Lopes e Sr. Rosa Lima dos Santos. Trata-se de uma das muitas propriedades 
existentes na zona de amortecimento do PESAM, cuja caracterização serve de parâmetro 
para o entendimento do tipo de ocupação verificada na região. 

O casal, a exemplo da maioria dos moradores da Zona de Amortecimento, é originário do 
Maranhão, tendo chegado em São Geraldo do Araguaia há anos, em busca de trabalho no 
garimpo ou terra para plantio. No caso do Sr. Rosa, este mora desde 1957 na região, 
inicialmente no Vale do Sucupira, depois Santa Cruz e Jatobá.  

A fazenda Nova Vida está localizada no limite entre o PESAM e a Zona de Amortecimento e 
a Serra das Andorinhas. É utilizada para plantio de roça e captação de água de nascentes. 
A nascente de onde vem a água para beber está a 400 m da residência do casal, onde é 
canalizada para as torneiras. 

Planta-se arroz, milho e feijão. A vegetação nativa oferece mangaba, pequi, oiti, cupuaçu e 
puçá.  Questionados sobre a importância do PESAM, o casal afirmou conhecer pouco do 
que se trata, mas admitiu que “QmR�Ki�OXJDU�PDLV�ERQLWR�SUD�PRUDU”.  
Nas proximidades da fazenda estão algumas das cachoeiras mais visitadas da região: a 
Cachoeira do Rosa e Cachoeira de Três Quedas, que recebe grande número de turistas aos 
fins de semana e feriados, deixando acumulado lixo e provocando degradação. 
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• 2FXSDo}HV�,QWHUQDV�QR�3(6$0�
No interior do PESAM foram identificadas várias ocupações difusas. Seguem algumas 
destas ocupações. 

• Moradores da região da Casa de Pedra: local onde ocorre a Festa do Divino, no alto 
da Serra das Andorinhas, é habitado há cerca de 30 anos por moradores tradicionais, tais 
como Sr Antônio Preto, que reside no local há 24 anos e Sr. Raimundo Estevão Martins, 
morador da serra há 23 anos. Ambos ocupam áreas com tamanho médio de 20 hectares e 
afirmam que a serra é o melhor lugar para se viver. Contudo, afirmam não ter opinião 
formada acerca do PESAM.  

• Moradores da Vila Sucupira: parte das residências da vila já ocupa área do PESAM. 

• PA Tira Caatinga (parte do assentamento). 

������ ,QIUD�HVWUXWXUD�EiVLFD�H�GH�VHUYLoRV�
�������� 6D~GH�
A infra-estrutura de saúde encontrada em São Geraldo do Araguaia inclui postos dos 
setores público e privado. São 12 estabelecimentos, dos quais 10 pertencem ao setor 
público.  Além dos 10 estabelecimentos públicos, um hospital particular presta serviços ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas dois hospitais do município possuem estrutura para 
internações, sendo um público e o outro privado. Ao todo são 70 leitos, mas 10 deles não 
estão disponíveis ao SUS. No ano de 2001, segundo dados do IBGE, foram registradas 
3.189 internações. 

O setor de saúde do município não possui uma infra-estrutura de equipamentos completa e 
os hospitais contam apenas com os equipamentos básicos para manutenção da saúde dos 
pacientes. Na Tabela 2.14 é apresentado o sistema de saúde no município. 

Tabela 2.14. Sistema de saúde no município de São Geraldo do Araguaia. 

'HVFULomR� 4XDQWLGDGHV
Postos de saúde 8 
Ambulatório de unidade hospitalar geral 2 
Unidade de saúde da família 3 
Unidades não especificadas 1 
Prestador público municipal 13 
Prestador privado com fins lucrativos 1 
Consultórios médicos 16 
Equipo odontológica 2 
Hospital público 1 

/HLWRV� 41 
&LU~UJLFR� 8
2EVWpWULFR� 8
&OtQLFD�PpGLFD� 17 
3HGLDWULD� 8

Hospital privado 1 
/HLWRV� 45 

&LU~UJLFR� 7
2EVWpWULFR� 14 
&OtQLFD�PpGLFD� 12 
3HGLDWULD� 12 

Fonte: SAI/SUS - http://portal.saude.gov.br. 

 

Em São Geraldo do Araguaia inexiste atendimento hospitalar de alta complexidade, 
restringindo-se a assistência aos serviços gerais de saúde. Os casos mais graves, que 
requerem atendimento especializado, são encaminhados à Marabá ou à Belém. Isso se 
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deve à atual formulação do SUS, onde o provimento dos serviços de saúde se dá de acordo 
com a complexidade. 

O atendimento é dividido em três pólos, de baixa, média e alta complexidade. Nesse 
aspecto o município de São Geraldo do Araguaia se enquadra dentre os municípios com 
atendimento de baixa complexidade, também identificados como aqueles municípios 
preparados apenas para atendimentos básicos do setor. Os municípios de média e alta 
complexidade são responsáveis por atender aos pacientes encaminhados dos municípios de 
baixa complexidade que se encontrem na mesma divisão regional que estes. 

No tocante à infra-estrutura de saúde e recursos humanos para atendimento da população, 
São Geraldo do Araguaia possui taxa de um leito para cada 460 habitantes. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde – OMS, o padrão básico recomendado é de, pelo menos, 
um leito para cada 200 habitantes. Com respeito ao número de médicos, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD afirma que para uma comunidade obter 
um Alto Desenvolvimento Humano - ADH é necessário um médico para cada 1.385 
habitantes e São Geraldo do Araguaia possui um médico para cada 1.500 habitantes. 

Os problemas da saúde do município provêm da deficiência de infra-estrutura, da falta de 
saneamento básico, dos parcos recursos disponíveis e da insuficiência de pessoal e 
equipamentos. A verba municipal disponível para saúde é de R$ 22.000,00 mensais. Além 
disso, a Norma Operacional Básica de 1996, do Ministério da Saúde, transferiu as 
responsabilidades de algumas tarefas para o município, tais como vigilância sanitária. A 
verba daí proveniente está vinculada ao tamanho da população municipal e não do número 
de atendidos, mascarando o atendimento de outras regiões por esse município. Como 
resultado tem-se a insuficiência de recursos para os fins a que são destinados e a 
ineficiência do atendimento do sistema público de saúde. 

�������� (VFRODULGDGH�
De acordo com o IBGE São Geraldo do Araguaia contava, em 2004, com 104 escolas de 
ensino fundamental, sendo 100 públicas e quatro privadas. Para o ensino médio existia uma 
escola pública estadual e uma privada. O ensino pré-escolar estava a cargo de 14 escolas, 
sendo nove públicas municipais e cinco privadas.  

No que diz respeito à taxa de alfabetização, como importante indicador das condições 
sociais de uma localidade, na Tabela 2.15 estão comparadas as taxas do Brasil, Região 
Norte, Pará e São Geraldo do Araguaia. Pode-se observar que a taxa de alfabetização da 
população acima de 10 anos de idade de São Geraldo do Araguaia é inferior à média do 
país, inclusive do estado do Pará, ficando na ordem de 76,41%, segundo dados do Censo 
Demográfico do IBGE de 2000. 

 

Tabela 2.15. População de 10 anos ou mais de idade residente em domicílios particulares 
total e alfabetizada no ano de 2000 no Brasil, Região Norte, Pará e São Geraldo do 
Araguaia 

/RFDOLGDGHV� 3RSXODomR�GH����DQRV�RX�PDLV�GH�LGDGH��UHVLGHQWH�HP�GRPLFtOLRV�SDUWLFXODUHV�SHUPDQHQWHV�
Total Alfabetizadas Taxa de alfabetização 

Brasil 136.881.115 119.328.353 87,18 
Região Norte 9.658.963 8.148.175 84,36 
Pará 4.650.618 8.148.175 83,67 
São Geraldo do 
Araguaia 

20.516 15.677 76,42 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000 
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Mas o IBGE classifica de analfabetos aqueles que não sabem ler nem escrever um texto 
simples, semi-analfabetos aqueles que sabem ler e escrever sem qualquer escolaridade 
alcançada, alfabetizados rudimentares aqueles que completaram apenas uma série escolar 
e alfabetizados básicos os que completaram o ciclo básico de duas ou três séries, 
lembrando que esses, apesar de considerados como alfabetizados básicos, são também 
tidos como analfabetos funcionais por esse mesmo órgão. 

O problema é que, como sugere Ronaldo Conde Aguiar4, como há uma grande parcela da 
população brasileira considerada alfabetizada, mas com “JUDQGH� GLILFXOGDGH� GH� OHLWXUD� H�H[SUHVVmR� HVFULWD´ e “FLGDGmRV� TXH� DSHQDV� GHVHQKDP� R� QRPH�� PDV� VmR� LQFDSD]HV� GH�WUDQVPLWLU� XPD� LQIRUPDomR� PDLV� HODERUDGD� SRU� HVFULWR”, é plausível considerar que um 
número maior de pessoas, mesmo consideradas alfabetizadas pelo órgão oficial, dificilmente 
encontram-se preparadas para um mercado de trabalho exigente e seletivo ou para a 
realização plena das suas condições de cidadãos consumidores, produtores e participantes 
da vida do país.5

Ora, considerando que a População Economicamente Ativa – PEA tem crescido no Brasil 
acima da capacidade de absorção do mercado e que o mercado retém mais, em termos 
proporcionais, aqueles que possuem maiores níveis de escolaridade, analfabetos funcionais 
que, segundo definição do IBGE adotada desde 1990 são pessoas que têm menos de 
quatro anos de estudo, estão fadados ao desemprego ou, quando muito, ao subemprego. 
Essa situação pode ser observada mesmo considerando a definição da UNESCO para esse 
termo: “uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas 
as atividades nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e 
comunidade, e que lhe permitem, também, continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a 
serviço de seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade." 
Segundo a definição do Ministério da Educação – MEC, “pessoas com mais de 15 anos que 
não sabem ler ou interpretar frases inteiras escritas são considerados analfabetos 
funcionais”. Pode-se observar que o termo analfabetismo funcional possui definições 
distintas para órgãos distintos, sendo a definição adotada pela UNESCO a que melhor se 
aplica para justificar a questão do desemprego ou subemprego que aflige a população com 
menores níveis de escolaridade. 

Na Tabela 2.16 está ilustrada a distribuição de alunos matriculados por instituição de ensino, 
no ano de 2004, em São Geraldo do Araguaia. Pode-se observar que o número de 
matrículas em escolas públicas cai consideravelmente do nível fundamental para o médio, 
demonstrando o fenômeno da seletividade ou evasão escolar, que “expulsa” da escola as 
pessoas que atingem a idade economicamente ativa e vão à busca dos postos de trabalho, 
em detrimento da educação. 

 

Tabela 2.16. Número de alunos matriculados, por instituição e nível de ensino no ano de 
2000 

/RFDOLGDGHV� 1tYHO�GH�HQVLQR� 7LSRV�GH�LQVWLWXLo}HV� 0DWUtFXODV�
Público 502.839Fundamental 

Particular 117.080
Público 1.397.613Pará Médio 

Particular 37.398
Particular 289Fundamental 
Público 6.733

Particular 99São Geraldo do Araguaia Médio 
Público 484

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000. 

 

4 Texto preliminar do Pré-Diagnóstico Social do Estado de Rondônia para o Projeto Úmidas, Brasília, 1996, p.6. 

5 Cf. SOUZA, Paulo Renato. Globalização e Educação: Rumos e Perspectivas. In: +XPDQLGDGHV� Brasília:Ed. UnB, 1997, p. 10 
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Sem dúvida a evasão constitui elemento definidor da situação educacional no Brasil e, por 
conseguinte, nos municípios brasileiros. São Geraldo do Araguaia não foge à regra, visto 
que a evasão foi de 35,8% no ensino fundamental e 23,9% no ensino médio, em 20016. A 
evasão média na rede pública do Pará é de 20,3%7. Estes percentuais são similares àqueles 
verificados para o Brasil como um todo, no final da década de 90, que apresentava taxas de 
evasão 40,7% no ensino fundamental e 26% no ensino médio.  

Alguns fatores colaboram localmente para a evasão. São eles: 

• Inadequação do calendário escolar com o calendário agrícola da região; 

• Irregularidades na distribuição de material didático e merenda escolar; 

• Insuficiência de material de apoio e o baixo nível de renda das famílias dos alunos 
que os obrigam a trabalhar. 

�������� 6DQHDPHQWR�%iVLFR�
Embora de um modo geral os índices de desenvolvimento humano de São Geraldo do 
Araguaia tenham melhorado entre 1991 e 2000 (Tabela 2.17), no quesito saneamento 
básico o município apresenta baixos índices, se comparados aos mínimos essenciais 
recomendados pelos órgãos competentes. 

São Geraldo do Araguaia possuía, em 2001, 6.187 domicílios, dos quais apenas 8,9% com 
acesso ao abastecimento de água pela rede pública (Tabela 2.17), coletada do Rio 
Xambioazinho. Os demais domicílios são abastecidos por poços ou nascentes (77,4%) ou 
outra forma não informada (13,7%).  

Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), os estados brasileiros com média 
acima de 85% dos domicílios atendidos com água tratada, são considerados com Alto 
Desenvolvimento Humano (ADH). Os estados com Médio Desenvolvimento Humano (MDH) 
possuem entre 66% e 85% dos domicílios atendidos com água tratada. Aqueles com Baixo 
Desenvolvimento Humano (BDH) têm abaixo de 66% dos seus domicílios recebendo água 
tratada. Essa classificação pode ser feita para os municípios, estando, deste modo, São 
Geraldo do Araguaia com BDH.  

 

Tabela 2.17. Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água, 
existência de banheiro ou sanitário, tipo de esgotamento sanitário e destino do lixo no Brasil, 
Região Norte, Pará e São Geraldo do Araguaia, referente ao ano de 2000. 

Domicílios particulares permanentes 
Forma de abastecimento de água Existência de banheiro ou sanitário Destino do lixo 

Tinham 
Estados 

Total 
Rede geral Poço ou 

nascente 
Outra 

Total Rede geral 
Não tinham Coletado Queimado 

Brasil 44.795.101 34.859.393 6.976.877 2.958.831 44.795.101 21.160.735 3.705.308 35.393.331 554.896 
Região 
Norte 

2.809.912 1.349.142 1.106.195 354.575 2.809.912 270.868 383.501 1.621.792 36.545 

Pará 1.309.033 558.213 585.119 165.701 1.309.033 96.890 157.745 699.566 13.968 
São 

Geraldo 
do 

Araguaia 

6.187 552 4.791 844 6.187 02 1.963 1.108 2.597 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2000. Resultado do Universo. 

 

No que diz respeito ao esgotamento sanitário, praticamente inexiste rede coletora no 
município. Em 2000 existiam apenas dois domicílios ligados a rede geral. Os efluentes são, 
via de regra, dispostos em fossas ou lançados diretamente nos cursos d’água. Muitos 
estabelecimentos comerciais e residenciais estão ligados clandestinamente à rede de 

6 MEC/Inep. Censo Escolar, 2003 

7 http://www.ufpa.br/prd/informativo_9/n%BA9_pagina2.htm, acesso em 23/07/2005 
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drenagem pluvial, lançando esgotos e resíduos sólidos no rio Araguaia e agravando 
significativamente o grau de poluição nas proximidades da área urbana o que, por sua vez, 
afeta os locais utilizados para recreação e lazer. Este é considerado um dos piores 
problemas ambientais, junto com o despejo de lixo às margens do rio, a extração de areia, 
lavagem de carros e motores no rio. 

A aplicação do IDH confere a São Geraldo do Araguaia o mais baixo índice de saneamento, 
na medida em que não dispõe de qualquer rede coletora de esgotos e as fossas sépticas 
são inviáveis ou insuficientes. Este é um problema de saúde pública evidente na região.  

Quanto à coleta e destinação de lixo, o município apresenta, igualmente, situação precária e 
abaixo das condições mínimas adequadas a um nível de vida satisfatório. O índice de coleta 
de lixo registrado para o Brasil como um todo é de 79,01% dos domicílios particulares 
permanentes atendidos. Na Região Norte esse índice cai para 57,71%, enquanto o estado 
do Pará apresenta 53,44% e, finalmente, o município de São Geraldo do Araguaia possui 
apenas 17,91% dos domicílios particulares permanentes com coleta de lixo. Cerca de 2/3 do 
lixo da cidade são dispostos a céu aberto ou queimado.  

A energia elétrica é uma infra-estrutura relativamente recente em São Geraldo do Araguaia 
e começou a funcionar somente no final da década de 90, proveniente da UHE Tucuruí. Em 
2004 havia 4.925 consumidores, dos quais mais de 80% eram consumidores residenciais, 
pouco mais de 6% consumidores comerciais e menos de 0,5% industriais.  

������ &RUUHQWHV�0LJUDWyULDV�
Na década em que a população do Brasil aumentou a uma taxa anual 1,6% ao ano, quase 
um terço (27,2%) dos 5.507 municípios brasileiros seguiu tendência contrária e diminuiu de 
tamanho entre 1991 e 2000. É o que mostra a publicação Tendências Demográficas, 
divulgada pelo IBGE. A análise do perfil dessas cidades que perderam moradores no 
período entre os censos de 1991 e 2000 mostra que a população brasileira migrou na 
década de 90 em busca de cidades com melhores indicadores sociais, o que retrata a 
situação de São Geraldo do Araguaia. No entanto, a redução populacional nesse município 
deve-se também ao desmembramento de parte do seu território para formação de um novo 
município, Piçarra, que “herdou” também a população residente nessa parcela de terra 
desmembrada. 

Para o IBGE, o crescimento populacional no Pará está relacionado à chegada de migrantes 
nordestinos e apesar da atração desses e do crescimento populacional, estes municípios 
apresentam taxa de escolarização das pessoas com idade entre 5 a 24 anos inferior a dos 
municípios que registraram perda populacional.  

������ ËQGLFH�GH�'HVHQYROYLPHQWR�+XPDQR�0XQLFLSDO�
Alguns dados foram interpretados com base na classificação estabelecida pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, uma derivação do Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH, este último criado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – 
PNUD. O IDH-M utiliza indicadores não apenas econômicos, mas de educação 
(alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda 
(Produto Interno bruto – PIB SHU�FDSLWD). O IDH-M foi criado a partir do estudo feito em 1996, 
pela Fundação João Pinheiro e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que 
adaptou para a realidade dos municípios brasileiros o método contemplado desde 1990 nos 
relatórios de desenvolvimento humano do PNUD. 

O IDH-M varia de 0,0 a 1,0 e considera a qualidade de vida da população dos municípios. 
Quanto mais próximo de 1,0 for o valor do IDH-M, melhor a qualidade de vida da população 
analisada. Assim, considerando a escala de IDH-M, os itens levantados no diagnóstico 
foram classificados apontando para uma situação de baixo, médio ou alto nível de 
desenvolvimento humano, uma vez que, para definição da qualidade, classifica-se o 
desenvolvimento humano em três esferas: baixo desenvolvimento (IDH até 0,499); médio 
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desenvolvimento (IDH entre 0,500 e 0,799) e alto desenvolvimento (IDH acima de 0,800). 
Em todos os casos essa definição vale também para o IDH-M. 

 

Tabela 2.18. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) para o estado do Pará, 
1991- 2000. 

����� �����

0XQLFtSLRV� 3RSXODomR� 0XQLFtSLRV� 3RSXODomR�

�
,'+�

1�� �� 1�� �� 1�� �� 1�� ��

0,200 a 0,350 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

0,350 a 0,500 5 3,50% 71.671 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 

0,500 a 0,650 122 85,30% 2.803.548 56,60% 40 28,00% 983.905 15,90% 

0,650 a 0,800 16 11,20% 2.074.847 41,90% 102 71,30% 3.927.788 63,40% 

0,800 a 1,000 0 0,00% 0 0,00% 1 0,70% 1.280.614 20,70% 

Total 143 100,00% 4.950.066 100,00% 143 100,00% 6.192.307 100,00% 

Fonte: OMS/OPAS - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2003. 

 

Conforme ilustrado na tabela, o IDH-M dos municípios do estado do Pará de 2000 sofreu um 
aumento em relação ao IDH-M registrado em 1991. 

Para fins comparativos, em 1991 o IDH do Brasil foi de 0,696. Dentre os municípios do 
Estado do Pará, no ano de 1991 a média predominante variava de 0,500 a 0,650, 
configurando situação de médio desenvolvimento e estando pouco abaixo do valor 
encontrado para o IDH do Brasil. No ano de 2000 observa-se considerável melhora nos 
índices dos municípios paraenses, que passam a variar entre 0,650 e 0,800. Mesmo com 
essa melhora dos índices, cumpre lembrar que os municípios do Pará continuaram 
classificados como de médio desenvolvimento, pois para alto desenvolvimento considera-se 
apenas os municípios com IDH-M a partir de 0,800 e nesse caso foi identificado apenas um 
município.  

No caso específico de São Geraldo do Araguaia, em 1991 o IDH-M era de 0,546. Em 2000 
percebe-se elevação em todos os indicadores de desenvolvimento do município, que teve 
IDH-M de 0,691, impulsionado em especial pela educação (IDH-E) que se elevou de 0,525 
em 1991, para 0,732 em 2000, conforme se verifica na Tabela 2.19. 

 

Tabela 2.19. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para São Geraldo do 
Araguaia, 1991 – 2000. 

,'+0� ,'+0±5HQGD� ,'+0±/RQJHYLGDGH� ,'+0±(GXFDomR0XQLFtSLR�
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

São Geraldo do Araguaia 0,546 0,691 0,480 0,593 0,632 0,748 0,525 0,732 

Fonte: IPEA/ PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal, 2002. 

 

A população do município com idade superior a 10 anos era, em 2001, de 20.516 
habitantes, segundo dados constantes no IBGE. Desse total, mais de 52% não possuem 
nenhuma fonte de renda registrada e 23,75% recebiam até um salário mínimo. A parcela da 
população que tem renda mensal superior a 20 salários mínimos corresponde a apenas 
0,62% da população total acima de 10 anos de idade. Essa relativa concentração de renda 
pode ser associada à atividade pecuária extensiva. 

Em 2003, de acordo com o IBGE, o rendimento nominal médio mensal de uma pessoa com 
10 anos ou mais de idade era de 385,74 reais. Este rendimento enquadra a população do 
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município na classe E, de acordo com a classificação feita pela ABEP/Gismarket8, expressa 
na Tabela 2.20. É importante salientar que cerca de 77% dos domicílios brasileiros estão 
nas classes C, D e E. As classes A e B correspondem a 23% da população, apenas. 

 

Tabela 2.20 As sete classes sociais do Brasil em 2006. 

CLASSES Intervalo de renda (R$) Renda média mensal domiciliar (R$)  

A1 Acima de 10.190 17.403 

A2 De 6.210  a  10.190 7.846 

B1 De 3.822  a  6.209 4.461 

B2 De 2.150  a  3.821 2.397 

C De 1.036  a  2.149 1.370 

D De 479  a  1.035 776 

E Até 478 401 

Fonte: http://www.ai.com.br/pessoal/indices/CLASSES.HTM  

������ (VWUXWXUD�SURGXWLYD�
�������� 6HWRU�3ULPiULR�
São Geraldo do Araguaia tem sua estrutura produtiva baseada nas atividades 
agropecuárias. Não por acaso, o setor primário era responsável por 67,25% do Produto 
Interno Bruto – PIB do município, em 2002, segundo dados do IBGE (Tabela 2.21). O estado 
do Pará tem PIB anual da ordem de 15 bilhões de reais, o que representa cerca de 1,5% do 
PIB brasileiro. São Geraldo do Araguaia tem participação de pouco mais de 0,65% no PIB 
paraense. 

 

Tabela 2.21. Produto Interno Bruto de São Geraldo do Araguaia em (mil R$) - 2002 

�����
/RFDOLGDGH�

3ULPiULR� �� 6HFXQGiULR� �� 7HUFLiULR� ��
7RWDO�

Pará 2.687,220 24,5 3.708,360 29,3 8.223,080 46,2 14.618,650 

São Geraldo do Araguaia 78.702 67,26 3.787 3,24 30.211 25,82 117.014 

OBS: o valor agregado com impostos em 2002 correspondia a 3,68% do PIB municipal 
Fonte: www.ibge.gov.br 

 

No município, o histórico de ocupação, bem como as características naturais da região, 
fortaleceram a pecuária bovina. Assim, dispondo de créditos e incentivos, além de extensas 
áreas rurais, produtores se instalaram na região e criaram áreas de pasto, em sistemas 
extensivos e semi-extensivos de criação de gado. 

Este modelo de uso do solo favoreceu a concentração fundiária e fez de São Geraldo do 
Araguaia um dos principais produtores de gado de toda a região sul do Pará. Em 
contrapartida, diminuiu a produção agrícola e o extrativismo, uma vez que passou a ocupar 
áreas antes utilizadas por essas atividades. 

O principal problema gerado com a expansão da atividade pecuária diz respeito ao avanço 
no desmatamento da vegetação nativa, além do aumento nas queimadas, ocasionados com 
o intuito de preparar o solo para receber o pasto.   

8 http://www.ai.com.br/pessoal/indices/CLASSES.HTM, acesso em 19/07/2005 
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Na Tabela 2.22 é mostrado o efetivo da pecuária local em 2003, segundo dados do IBGE, 
no município de São Geraldo do Araguaia. Conforme consta, o efetivo bovino é o que mais 
se destaca, com 255 mil cabeças, o que significa quase 2% de todo o efetivo bovino do 
Estado do Pará.  

 

Tabela 2.22. Efetivos da pecuária de São Geraldo do Araguaia – 2003 

0XQLFtSLR� %RYLQRV� %XEDOLQRV� (T�LQRV� $VLQLQRV� 0XDUHV� &DSULQRV� 2YLQRV� 6XtQRV� $YHV�

São Geraldo 
do Araguaia 249.000 40 2.750 700 2.310 950 3.250 6.100 65.900 

Fonte: IBGE. Cidades. Produção Agrícola Municipal. 2003.  

 

Dentre os principais produtos agrícolas cultivados em São Geraldo do Araguaia estão a 
mandioca e a banana, seguidas pelos cultivos de milho, arroz em casca, cacau em 
amêndoas e feijão em grão, conforme se verifica na Tabela 2.23. Vale lembrar que os 
produtos referidos na tabela compõem a lavoura temporária (banana e cacau) e a lavoura 
permanente (arroz, mandioca, feijão e milho) do município. 

Tabela 2.23. Principais produtos agrícolas cultivados em São Geraldo do Araguaia, em 
toneladas - 2003 

0XQLFtSLR� $UUR]�HP�FDVFD�
�7RQHODGD��

�
Banana  

(Tonelada) 

�
Cacau em 
amêndoa 

(Toneladas)   

�
Feijão 

(em grãos) 
0DQGLRFD�
�7RQHODGD��

0LOKR�HP�JUmR�
�7RQHODGD��

São Geraldo do 
Araguaia 

4.800 22.500 528 103 63.000 7.800 

Fonte: IBGE. Cidades. Produção Agrícola Municipal. 2003.  

 

A estrutura fundiária local é composta de pequenos, médios e grandes proprietários, com 
altos índices de concentração de terras, o que gera conflitos agrários. Os pequenos 
produtores ou posseiros têm na propriedade rural a principal fonte de subsistência familiar. A 
exemplo da dinâmica dos pequenos proprietários rurais de grande parte do Brasil, a renda 
auferida é obtida tanto com o trabalho na propriedade, quanto pela venda de mão-de-obra 
em propriedades vizinhas e pelo trabalho assalariado, na zona urbana de São Geraldo do 
Araguaia. Já os grandes produtores, em geral, não moram nas propriedades rurais e 
desenvolvem atividades de pecuária extensiva ou produção de soja utilizando mão-de-obra 
local. 

Além das atividades agropecuárias acima citadas, há forte presença na região de atividades 
econômicas tradicionais tais como o extrativismo de babaçu, castanha-do-pará, pesca e 
extração de argila e areia.  

No caso da pesca, nos rios do Pará há várias colônias de pescadores, para onde são 
levados os pescados a serem comercializados. Os municípios São Geraldo do Araguaia e 
Piçarra possuem uma colônia que engloba moradores de ambas as localidades. A colônia Z-
55 abrange desde São Geraldo do Araguaia até o povoado de Itaipavas, em Piçarra.  

A pesca é artesanal, praticada em barcos sem motor e com redes de até 300 metros e 
complementa, muitas vezes, a renda das famílias. A comercialização é feita na própria 
região, existindo alguns atravessadores que percorrem as colônias com caminhões 
refrigerados.  

A questão da pesca como atividade comercial, no entanto, gera graves problemas para a 
população ribeirinha do estado do Pará. Isso porque é proibida em Tocantins, na margem 
direita do Araguaia. Dessa forma, os pescadores atravessam o rio até a margem esquerda, 
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localizada no Pará, a fim de exercer essa atividade, o que cria uma situação de conflito entre 
esses, os pescadores locais e as autoridades do estado.  

A extração de argila e areia em São Geraldo do Araguaia são práticas comuns e 
importantes economicamente. Há expressivo número de olarias em funcionamento no 
município, nas margens do rio Araguaia. Esta é uma das muitas atividades reguladas pelo 
ciclo hidrológico do rio Araguaia: os oleiros costumam parar as atividades durante o período 
das cheias, podendo perdurar por dois, três ou quatro meses. Há áreas em que o nível da 
água chega 1,5 m. Importante considerar que esta é uma atividade familiar, e como tal 
imprescindível para a sobrevivência de muitas famílias no município. Já a extração de areia, 
diferentemente da extração de argila, é realizada ao longo de todo o ano e representa fonte 
de renda local. 

�������� 6HWRUHV�VHFXQGiULR�H�WHUFLiULR�
A industrialização em São Geraldo do Araguaia é incipiente. As poucas indústrias instaladas 
no município estão voltadas para a transformação dos produtos extrativistas. Segundo o 
Cadastro Central de Empresas do IBGE, em 2003 havia em São Geraldo do Araguaia três 
indústrias extrativas, 19 indústrias de transformação, três empresas de agricultura, pecuária, 
silvicultura e exploração florestal e sete empresas de construção civil.  

Já o setor terciário, diante de um mercado interno restrito devido ao baixo poder aquisitivo 
da população, limita-se ao atendimento de gêneros e serviços básicos, provenientes das 
mesmas metrópoles que abasteciam a região desde seu processo inicial de ocupação, 
como Goiânia, Anápolis e Belém. De acordo com o IBGE9 existiam 216 estabelecimentos de 
comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos.  

Além disso, o município conta com outras empresas que prestam serviços à população nas 
mais diversas áreas como, por exemplo, comércio, alojamento, alimentação, transporte, 
comunicações, educação, saúde, serviços coletivos, etc. 

Mais recentemente, a atividade turística tem se configurado como elemento de dinamização 
no setor terciário. A pesca esportiva, o ecoturismo e as praias constituem-se em atrativos 
naturais reconhecidos em todo o Brasil. Outra dinamização econômica plausível para o 
município pode advir da construção da UHE Santa Isabel, caso venha a ocorrer. 

���� $OWHUQDWLYDV�GH�GHVHQYROYLPHQWR�HFRQ{PLFR�VXVWHQWiYHO�
A busca de alternativas de desenvolvimento sustentável para regiões que apresentam UCs, 
sejam elas ricas ou pobres, constitui-se em um desafio dos gestores ambientais. Isto 
porque, muitas vezes, as UC são vistas pela sociedade e lideranças locais, como espaços 
perdidos ou que não apresentam nenhuma ou quase nenhuma oportunidade de 
desenvolvimento econômico. 

As ações governamentais nesses espaços vinham se restringido até então, as políticas de 
comando e controle, com a aplicação literal da legislação ambiental, isto é, aos infratores 
ambientais a aplicação do rigor da lei, sem sequer observar, as condições nas quais se 
deram os fatos. Esse tipo de postura, apesar de ainda existir, tem sido alterado por uma 
discussão e observação da realidade local, com a participação da sociedade na tomada de 
decisão, bem como no debate dos assuntos pertinentes às Unidades de Conservação, por 
meio dos Conselhos Gestores. 

A necessidade de atuar de forma integrada na busca da resolução dos problemas sociais e 
ambientais, embasado em políticas governamentais de diversos níveis, atrelado a políticas, 
programas e projetos de desenvolvimento sustentável vem sendo testada em vários locais. 
A maioria de ações propostas está centrada na redução da pobreza e desigualdade social, 
viabilização de atividades econômicas, e, principalmente, acesso à água, relevando a 
segundo plano as questões ambientais. 

9 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php, acesso em 23/07/2005 
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O Programa Pluri-Anual (PPA) 2004-2007 tem focado a necessidade de maior 
transversalidade entre as esferas e níveis de governo, bem como apregoado a necessidade 
de uma maior participação do setor público – privado na definição e atuação de projetos de 
infra-estrutura.  

Na região de influência da UC, o governo federal tem os seguintes programas, em 
desenvolvimento, que devem ser observados pelas instituições envolvidas na administração 
do Parque para a conservação da região: o Projeto de Gestão Ambiental Integrada do 
estado do Pará - PGAI/PA, que faz parte do Subprograma de Política de Recursos Naturais 
(SPRN), do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais - PP-G7, coordenado 
pelo MMA que conta com o apoio administrativo do Banco Mundial.  

Como alternativas de desenvolvimento econômico sustentável também podem ser objeto de 
ações, na zona de amortecimento do PESAM: 

� Incentivo a agricultura orgânica; 

� Implantação de sistemas agroflorestais; 

� Promoção do ecoturismo; 

� Piscicultura; 

� Apicultura; 

� Produção de doces e licores de frutas regionais; 

� Montagem de uma pequena indústria para utilização do babaçu (óleo, sabão, 
ração); 

� Produção de artesanato regional; 

� Aproveitamento das plantas medicinais nativas; 

� Criadouro de animais silvestres em cativeiro. 

������ $WUDWLYRV�,GHQWLILFDGRV�SDUD�D�9LVLWDomR�QR�(QWRUQR�GR�3(6$0�
�������� 1DWXUDLV�
D�� 5LR�$UDJXDLD�
O rio Araguaia, devido às características de seu leito, apresentando corredeiras, remansos, 
praias, afloramentos rochosos, ilhas de tamanhos variados e populações animais de 
diferentes espécies, compõe ambientes de grande atratividade turística no entorno do 
parque e certamente de toda a região (Figura 2.56 e Figura 2.57). 
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Figura 2.56. Imagem do Rio Araguaia com vista do parque ao fundo 

Figura 2.57. Imagem de corredeira do Rio Araguaia com vista do parque ao fundo 

E�� &DFKRHLUDV�
Diferente do interior do parque, as cachoeiras do entorno são, em geral, de pequeno 
tamanho. Merece destaque a Cachoeira das Três Quedas (Figura 2.58), formada por um 
afluente do rio Araguaia, a qual apresenta visitação intensa, principalmente aos finais de 
semana e feriado. 

A queda da água cristalina em três degraus de rocha confere à cachoeira um belo 
espetáculo. No entanto, a deterioração que vem sendo causada à paisagem pela presença 
humana é preocupante. A visitação sem controle e a falta de um trabalho de sensibilização 
junto aos visitantes têm provocado vários impactos ao local, como a deposição de lixo, a 
quebra de galhos árvores e pisoteio de vegetação rasteira.  
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Figura 2.58. Vista geral da Cachoeira das Três Quedas 

 

F�� 3UDLDV�IOXYLDLV�
A formação de bancos (depósitos) de areia em determinados pontos ao longo das margens 
do Rio Araguaia no período de estiagem (verão) formam pequenas praias fluviais que são 
utilizadas pela população local e de outros municípios da região para o lazer e a recreação. 
A mais visitada é conhecida como “Prainha”, distante aproximadamente oito quilômetros a 
montante do rio em relação à cidade de São Geraldo do Araguaia (Figura 2.59). 

Figura 2.59. Bancos de areia formando prainhas ao longo do Rio Araguaia. 

 

Como outros atrativos de grande fluxo de pessoas no entorno do parque, a prainha também 
apresenta sérios problemas de infra-estrutura e, principalmente, de saneamento. Apesar de 
representar um potencial para a atração de turistas, é necessário um trabalho de 
revitalização e estruturação tanto do acesso como do próprio local.  
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A falta de consciência por parte de seus freqüentadores quanto à questão ambiental faz com 
que a quantidade de lixo espalhado pela areia seja grande, depreciando a paisagem e 
causando danos ao ecossistema.  

�������� $QWUySLFRV�
D�� &XOLQiULD�
Um dos itens ligados à culinária local e que poderá ser explorado como atrativo para o 
turismo são os alimentos feitos à base de óleo de babaçu. 

Interessante nesse caso, que o turista seja levado às comunidades do entorno do parque 
para acompanhar todo o processo de produção do óleo, que vai desde a retirada do coco de 
babaçu das palmeiras, passando pelas quebradeiras de coco e a extração da amêndoa, e 
finalmente, o cozimento e separação do óleo. Um dos locais que poderão ser visitados para 
esse atrativo é a comunidade de Ilha de Campo. 

���� 9LVmR�GD�&RPXQLGDGH�VREUH�D�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�
A percepção da comunidade local pode ser dividida em três grupos, com posições 
convergentes em muitos aspectos, são eles: i) o poder público local (executivo e legislativo) 
de São Geraldo do Araguaia; ii) a população residente na vila de Santa Cruz e no vilarejo de 
Sucupira; iii) ambientalistas e pesquisadores atuantes na área do PESAM. 

O primeiro grupo está preocupado com a forma de gestão a ser adotada no PESAM e como 
ela poderá ser integrada ao processo de desenvolvimento econômico do município. Os 
posicionamentos são convergentes, na medida em que as ações em andamento levam em 
consideração a discussão e a proposição de medidas que incluem a questão ambiental. 
Nesse sentido, este grupo vem trabalhando no desenvolvimento de um plano de gestão 
ambiental, agenda 21 local e no início da discussão sobre a elaboração do plano diretor do 
município. Todos os envolvidos têm em mente que há a necessidade da diversificação das 
atividades produtivas locais, com a inserção do meio ambiente em todo o processo de 
discussão a ser instalado. 

O segundo grupo tem uma visão utilitarista da área do PESAM e da APA, sendo que esta 
relação é mais ou menos conflituosa em função da precariedade de informações e 
ineficiência de atuação do estado. Nesse sentido, expressões comuns como “cercas que 
andam”, notabilizam-se como práticas rotineiras de avanços sobre a área do parque, dada 
inexistência delimitação física. A prática de atear fogo em períodos antecedentes ao período 
seco, apesar de terem por objetivo a limpeza de pastos e disponibilização de nutrientes para 
práticas agrícolas de subsistência, tem causado diminuição das matas, tendo em vista que 
tais práticas são feitas sem a preparação de aceiros nas margens das matas e sem um 
controle permanente, para evitar que o fogo se alastre.  

Nessa perspectiva, o estado tem o papel de proceder a uma divulgação acerca das 
atividades permitidas e realizadas nos limites do PESAM, bem como adotar as medidas 
cabíveis para dissipação de qualquer dúvida ou dificuldade. A descentralização nesse caso 
é bastante viável e essas atividades passariam a ser de responsabilidade da prefeitura do 
município de São Geraldo do Araguaia. Uma medida válida, a princípio, seria a adoção de 
programas de educação ambiental aplicáveis a toda a população, além de maior fiscalização 
e punição dos responsáveis por atividades predatórias. 

Por outro lado, a comunidade foi, no passado, conscientizada da presença do parque e da 
importância de seus atributos, o que acabou por se tornar um fator limitante à ocupação da 
área. As lideranças locais percebem que o plano de manejo do parque pode se constituir em 
um instrumento que viabilize e normatize o uso de tais espaços com a proposição de ações 
que incluam novas atividades produtivas, como o ecoturismo, a dinamização da economia 
local, etc. Infelizmente, ainda se nota a presença de pessoas residindo no interior do parque, 
inclusive com a chegada de novos habitantes, o que aumenta a degradação da área e gera 
novos focos de conflitos.  
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O terceiro grupo, formado por diversos atores sociais, de diversas localidades e 
escolaridades, percebe o parque como um ensejo para o desenvolvimento de pesquisas e 
manutenção de todo um patrimônio histórico, arqueológico, espeleológico, cultural, físico e 
biótico. Ao mesmo tempo, esse grupo questiona e critica a ausência do estado, que deveria 
impor as regras para a utilização da área do parque e de sua biodiversidade e atuar como 
agente fiscalizador no cumprimento dessas normas. 

���� $WLYLGDGHV�GHVHQYROYLGDV�QD�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�
Este item classifica as atividades desempenhadas no PESAM em termos de suas 
respectivas efetividades para o alcance dos objetivos de manejo inerentes a este tipo de 
categoria de Unidade de Conservação. 

������ )LVFDOL]DomR��
Atualmente o PESAM não conta com uma fiscalização rotineira. A UC não possui efetivo 
para essa atividade, sendo necessário o deslocamento de equipes de Belém. Não há 
também sistemas de comunicação que auxiliem na execução de inspeções ao parque. A 
infra-estrutura de equipamentos de apoio às atividades de fiscalização mostra-se bastante 
precária, o que dificulta significativamente a realização desse trabalho. A SECTAM vem 
atuando na região, mas apenas quando há denuncias, dada a fragilidade e ausência de uma 
estrutura fixa que permita a implantação de uma rotina de fiscalização na área.  

O Parque é cortado por inúmeras trilhas, e seu formato dificulta as ações de monitoramento. 
Sendo assim, o plano de manejo, ao contemplar técnicas de fiscalização intensiva, deverá 
atentar para essas dificuldades, de forma a recomendar os procedimentos que melhor se 
amoldem às especificidades do parque.  

������ 3HVTXLVD��
O acervo bibliográfico acerca do PESAM não é muito extenso ou, ao menos, as publicações 
referentes a ele não são de fácil acesso. A dificuldade em se encontrar registros sobre os 
estudos já feitos na região ou mesmo aqueles que se encontrem em andamento prejudica a 
ampliação dos conhecimentos acerca de suas potencialidades e de seus problemas. 

A SECTAM vem autorizando a realização de pesquisas e o setor responsável pelas 
unidades de conservação do órgão guarda um registro de tudo que é produzido.  Da mesma 
forma, outras instituições já desenvolveram e vêm desenvolvendo pesquisas na área, tais 
como: Museu Paraense Emílio Goeldi, Fundação Serra das Andorinhas, Fundação Casa da 
Cultura de Marabá, Universidade Federal do Pará, Universidade de Brasília, entre outras.  

Dentre esses, a Casa da Cultura de Marabá é a instituição que mais se faz presente no que 
concerne à divulgação sobre o parque. Não só através dos meios de comunicação 
existentes, mas também indica várias obras em que teve participação direta ou como 
colaboradora e que têm como tema central a região da Serra das Andorinhas. Esses 
trabalhos, de áreas diversas, abordam aspectos específicos da região, como geomorfologia, 
espeleologia, aspectos relativos à flora, turismo, agricultura sustentável (esta obra publicada 
em inglês), entre outros. 

Além desses, há uma publicação que versa especificamente do parque enquanto UC e da 
APA São Geraldo do Araguaia “Unidade de Conservação: a implantação do Parque estadual 
da Serra dos Martírios/Andorinhas e Áreas de Preservação Ambiental de São Geraldo do 
Araguaia”, de autoria de Luiz Coimbra Nunes. Trata-se de um trabalho de conclusão de 
curso de Geografia da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

������ &RQVFLHQWL]DomR�$PELHQWDO�
No passado, a Fundação Serra das Andorinhas, desenvolveu um intenso trabalho de 
conscientização ambiental com os moradores, vizinhos e comunidade local sobre a 
existência do parque, sua função e diversos outros trabalhos de educação ambiental que 
tinham como objetivo o despertar da conscientização ambiental da população e da 
necessidade de preservar estas áreas. A SECTAM disponibiliza em seu acervo alguns 
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folhetos produzidos pela FSA sobre o parque, com apelo à preservação da Serra das 
Andorinhas. Atualmente os únicos trabalhos realizados nesse âmbito são desempenhados 
por essa instituição. 

������ 5HODo}HV�3~EOLFDV�'LYXOJDomR�
D�� &RPHUFLDOL]DomR�GH�3URGXWRV�TXH�VH�8WLOL]DP�GD�,PDJHP�GR�3DUTXH�
Com relação a esse item não se identificou nenhum produto que esteja sendo 
comercializado no interior, área de entorno ou cidades próximas, com a utilização da 
imagem do parque. 

No entanto, ressalta-se que muito provavelmente exista a extração de coco de babaçu, 
matéria-prima para a produção do “óleo de babaçu”, muito utilizado na culinária local, além 
da palha da referida palmeira para a cobertura de casas. 

E�� $WLYLGDGHV�GH�'LYXOJDomR�H�3UHVHUYDomR�GR�3DUTXH�
A única entidade que teve a iniciativa de fazer uma divulgação do parque, tentando com isso 
sensibilizar governantes e a população geral da importância da área e sua criação como 
unidade de conservação, foi a Fundação Serra das Andorinhas. 

Os meios de divulgação utilizados foram exposições fotográficas e audiovisuais na cidade 
de Marabá e em cidades de outros estados do Norte e Nordeste, entrevistas às emissoras 
de rádio e televisão, publicações em jornais e revistas, palestras e distribuição de folhetos 
ligados ao parque, além de contatos com instituições da Alemanha, o que confere uma 
divulgação de abrangência internacional.  

A Fundação Serra das Andorinhas também tem se responsabilizado pela realização de 
atividades de educação ambiental e pela elaboração de cartilhas de cunho educativo 
ambiental, que foram distribuídas para as comunidades do entorno do parque e cidades 
vizinhas.  

������ 'LDJQyVWLFR�GR�8VR�3~EOLFR�
�������� &DUDFWHUL]DomR�GDV�$WLYLGDGHV�GH�8VR�3~EOLFR�
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, os Parques Nacionais 
têm como objetivo básico “D SUHVHUYDomR� GH� HFRVVLVWHPDV� QDWXUDLV� GH� JUDQGH� UHOHYkQFLD�HFROyJLFD� H� EHOH]D� FrQLFD�� SRVVLELOLWDQGR� D� UHDOL]DomR� GH� SHVTXLVDV� FLHQWtILFDV� H� R�GHVHQYROYLPHQWR� GH� DWLYLGDGHV� GH� HGXFDomR� H� LQWHUSUHWDomR� DPELHQWDO�� GH� UHFUHDomR� HP�FRQWDWR�FRP�D�QDWXUH]D�H�GH�WXULVPR�HFROyJLFR”. 

Apesar de tratar-se de um Parque Estadual, este segue os mesmos moldes nacionais, 
previstos em seu decreto de criação, sendo os objetivos primordiais de sua existência. Logo, 
entre as atividades de uso público destacam-se as pesquisas científicas, a conscientização 
ambiental (educação e interpretação), ações de divulgação e relações públicas que 
incrementem o desenvolvimento das demais, além das atividades de visitação (recreação e 
turismo). A ocorrência e caracterização de cada uma destas atividades no PESAM é 
descrita a seguir: 

¾ Pesquisa Científica 

As pesquisas contribuem para aumentar o conhecimento sobre a diversidade biológica e as 
peculiaridades dos ecossistemas protegidos pela UC, sua inter-relação com as diferentes 
formas de ocupação do entorno, bem como sobre os aspectos sociais, culturais e 
econômicos da região onde a UC está inserida. Servem, portanto, de subsídio ao manejo e 
gestão da unidade, a medida em que diagnosticam os diferentes aspectos envolvidos em 
seu cotidiano. 

Atualmente, inexistem laboratórios ou outras estruturas específicas de apoio à pesquisa. 
Não há um programa de estágios voluntários, ou mesmo convênios com Instituições de 
Ensino Superior. Não há infra-estrutura de alojamento para técnicos e pesquisadores na 
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área do PESAM, devendo estes utilizar como apoio a sede municipal de São Geraldo do 
Araguaia ou Xambioá e as Vilas Santa Cruz, Sucupira ou Ilha de Campo.  

Embora não haja nenhuma espécie de apoio estrutural oferecido na viabilização de 
pesquisas de interesse, principalmente em função de não haver uma estrutura e pessoal 
para a administração sistemática do PESAM, existe uma série de pesquisas e estudos 
catalogados que devem subsidiar o manejo e gestão da UC (anexo 02). 

¾ Conscientização Ambiental 

Atualmente, não existem ações de conscientização ambiental e patrimonial desenvolvidas 
no interior ou entorno direto do PESAM. Algumas das iniciativas ocorrentes no âmbito das 
vilas Sucupira e Santa Cruz foram anteriormente descritas, embora todas já tenham pelo 
menos cinco anos desde que foram interrompidas.  

A falta de providências nesse sentido é problemática principalmente entre os moradores de 
glebas no interior da UC. Apesar de muitos terem participado de ações desenvolvidas no 
âmbito da elaboração do plano de manejo, como reuniões e oficina de planejamento, a 
descontinuidade das informações e morosidade do processo institui incertezas sobre a 
legitimidade do processo.  

Muitos moradores ainda não estão totalmente certos quanto aos objetivos reais do PESAM, 
aos procedimentos legais envolvidos na questão fundiária e, principalmente, sobre seu 
futuro e presente, já que desconhecem informações simples como a proibição ou não em 
continuarem extraindo sua subsistência das terras. 

¾ Relações Públicas/ Divulgação 

A participação institucional do PESAM em ações comunitárias no entorno é inexistente. 
Quanto à divulgação, a Fundação Serra das Andorinhas já veiculou no passado um 
periódico local chamado Pedra Escrita, que mantinha as comunidades do entorno do 
PESAM informadas sobre as atividades que ali ocorriam. Hoje em dia a sociedade que 
convive diariamente com a presença da Serra das Andorinhas possui apenas acesso a 
informações truncadas e boatos sobre os encaminhamentos que envolvem a UC. 

A Fundação Casa da Cultura Marabá (FCCM) possui importante papel de divulgação dos 
patrimônios natural e arqueológico que constituem o PESAM através de peças e textos 
explicativos expostos no Museu Municipal de Marabá. 

Em âmbito estadual, a Companhia Paraense de Turismo (PARATUR) divulga o PESAM por 
veículos impressos e internet, sem a preocupação com a fragilidade local, o que pode gerar 
demandas de visitantes sem que a UC esteja apta para recebê-los, causando impactos 
indesejáveis e possivelmente irreversíveis. Da mesma forma, no âmbito municipal, as 
Prefeituras veiculam releases para mídias de abrangência nacional. (anexo 05). Também as 
atividades relacionadas a esportes de aventura que envolvem áreas do parque veiculam 
ampla divulgação, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de São Geraldo do Araguaia, 
sem que haja critérios que assegurem a salvaguarda dos recursos presentes na UC. 

¾ Visitação/ Recreação 

Existem eventos que ocorrem com periodicidade ou tem perspectivas de tornarem-se 
periódicos, afetando ou envolvendo diretamente o PESAM. Estes eventos estão 
intimamente ligados a esportes de aventura e aspectos religiosos das comunidades.  

 

999 (QGXUR�GRV�0DUWtULRV�±�6HUUD�GDV�$QGRULQKDV��
Evento de motocross que ocorre desde 2001, geralmente durante o mês de dezembro. 
Trata-se de uma etapa do calendário off-road das regiões sul e sudeste do Pará, que tem na 
programação shows e acrobacias com motos e bicicletas, além da prova de enduro para 
motos e automóveis 4X4. Em sua última edição, o percurso saiu de São Geraldo, 
transpondo o Vale Sucupira e o PESAM e seguindo em direção ao povoado de Santa Cruz. 
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A porção do percurso que passa pelo PESAM encontra-se em situação de degradação, com 
focos avançados de erosão e rochas expostas (Figura 2.60). 

Segundo o material elaborado para captação de patrocínio: “o intuito do Enduro é 
proporcionar e divulgar a prática do esporte “off-road” em nossa região, trazendo turismo, 
entretenimento e lazer para o município. Juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e 
Fundação Serra das Andorinhas realizaremos um trabalho de exposições com material 
sobre arqueologia na Serra das Andorinhas, cachoeiras, cavernas, fauna, flora, Guerrilha do 
Araguaia e educação ambiental”. 

Figura 2.60. Estrada de transposição do PESAM entre o Vale do Sucupira e a vila Santa Cruz. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

A descrição do evento demonstra a intenção dos organizadores em inserir atividades de 
cunho educativo e de sensibilização, o que poderá tornar mais fácil seu ordenamento e 
adaptação do percurso, se for o caso. De acordo com os organizadores, o evento atrai 
visitantes dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão, tendo atingido inscrições de mais de 
300 esportistas em 2004, e de mais de 200 em 2005, fora acompanhantes e curiosos. 

999 &RUULGDV�GH�2ULHQWDomR�
Foram realizados estudos de viabilidade pela Associação Paraense de Esportes de 
Aventura (APEA), visando o desenvolvimento das competições envolvendo modalidades de 
trekking, ciclismo e caiaque. O percurso estudado envolveu o leito do rio Araguaia que 
acompanha a porção leste do PESAM e trechos entre a Vila Santa Cruz, o Brejo dos 
Padres, a Vila Sucupira e a sede municipal de São Geraldo do Araguaia.  

999 )HVWD�GR�'LYLQR�(VStULWR�6DQWR�
Trata-se de uma festa popular realizada com base no calendário religioso católico. Segundo 
Amaral (1998), a crença no Espírito Santo é reconhecida como um dos principais focos de 
religiosidade popular do Centro-Oeste, contrariamente ao que acontece no Nordeste e 
Sudeste do país, onde outros santos padroeiros, como os juninos, ocupam o lugar que no 
Brasil Central se destina ao Divino. Acredita-se que o costume veio de Portugal, trazido 
pelos missionários jesuítas e primeiros colonos, e que está intimamente ligada ao período 
da mineração de ouro.  

A Festa do Divino Espírito Santo ocorre no domingo de Pentecostes, cinqüenta dias após a 
Páscoa, comemorando a referência do Novo Testamento à vinda do Espírito Santo aos 
apóstolos do Cristo. Apesar do momento central ocorrer em um único dia, a festa começa 
bem antes na expectativa dos participantes e preparativos. É costume que, desde a Páscoa, 
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os foliões recolham prendas para o evento e, durante os dias de festa, existem momentos 
de sorteios dos “encargos do Divino” e a “coroação do imperador e da rainha do Divino”. Os 
personagens, provavelmente, são uma criação brasileira dos tempos do Brasil Colônia. 

Como uma das festas populares mais recorrentes nos calendários religiosos e turísticos de 
inúmeras localidades do país, apresenta características distintas em cada local, mas 
mantém elementos simbólicos comuns como a pomba branca, a santa coroa, a coroação de 
imperadores, os mastros e as bandeiras com fitas coloridas. Há também manifestações de 
sincretismo afro-cristão e profano, que fundem em sua programação, rezas, sacrifícios, 
rituais, quermesses, música, bebidas e fogos de artifício. 

Segundo o Portal do Divino10, também são cultivados os Dons do Espírito Santo, que são 
sete: Sabedoria (dom de perceber o erro – cor azul), Inteligência (dom de entender os sinais 
de Deus – cor prata), Conselho (dom de saber escolher caminhos e orientar as outras 
pessoas – cor verde), Fortaleza (dom de resistir às seduções dos pecados – cor vermelha), 
Ciência (dom de interpretar e explicar a palavra de Deus – cor amarela), Piedade (dom de 
agir como o Cristo agiria naquela situação – cor azul-escuro) e Temor (dom da prudência e 
da humildade e de reconhecer os próprios limites – cor roxa). Todas estas cores estão 
estampadas em fitas carregadas pelos fiéis durante os diversos momentos da Festa do 
Divino Espírito Santo.  

Em seu formato original, de ocorrência fiel em poucos locais do país, a festa se desenrola 
em um salão chamado tribuna, que representa um palácio real, especialmente decorado 
para este fim. A abertura e o fechamento desse espaço marcam o começo e o fim do ciclo 
da festa, durante o qual se desenrolam as diversas etapas que, em conjunto, constituem um 
ritual extremamente complexo, que pode durar até quinze dias: abertura da tribuna, 
buscamento e levantamento do mastro, visita dos impérios, missa e cerimônia dos impérios, 
derrubamento do mastro, repasse das posses reais, fechamento e carimbó de caixeiras 
(senhoras devotas que cantam e tocam caixa acompanhando todas as etapas da 
cerimônia). Em alguns lugares, como Goiás, a Festa do Divino envolve outras 
manifestações, como as cavalhadas de mouros e cristãos. 

Em São Geraldo do Araguaia, a festa é celebrada anualmente desde 1989 na Casa de 
Pedra, área de abrigos de rocha na porção noroeste do PESAM (Figura 2.61 e Figura 2.62). 
Segundo seus organizadores, a festa envolve uma romaria, em que religiosos de todas as 
idades vencem o percurso a pé até o local da celebração, e uma novena, quando durante 
nove dias os participantes ficam reunidos em devoção ao Divino Espírito Santo. 

Figura 2.61. Chegada dos foliões com adereços e cantorias  característicos. 

Autoria: José Spanner – SECTAM. 

 

10 www.portaldodivino.hpgplus.com.br 
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Figura 2.62. Músicos, rezadeiras e pagadores de promessas 

Autoria: José Spanner – SECTAM. 

 

Festejo de origem católica, o evento foi renegado pela igreja devido ao caráter “pagão” que 
assumiu (consumo de bebidas alcoólicas, músicas inadequadas e em alto volume, posturas 
que desviam o caráter da celebração, dentre outros). Atualmente, a festa é celebrada com o 
auxílio de um dirigente chamado “Padre Sem Frescura”, da igreja evangélica. 

Moradores locais, em sua maioria os mais velhos, empreendem grandes esforços para 
organizar a festa, limpando as trilhas anteriormente ao evento e ordenando as atividades no 
decorrer dos 9 dias. Esses moradores auxiliam, inclusive, cedendo suas tropas de animais 
de carga para transportar os “ranchos” e “matulas”. 

O percurso de cerca de 6 km normalmente se inicia saindo da propriedade de ‘Zeca do 
Jorge’, no pé da serra, com acesso pela BR 153. Contudo, não há um percurso único e 
vários caminhos são eleitos pelos romeiros até o local de chegada, o chamado ‘Abrigo do 
Santuário’. Trata-se de uma formação rochosa em forma de arco, onde foi improvisado um 
altar e ocorrem as missas (Figura 2.63). 

Figura 2.63. Igreja improvisada no abrigo da Casa de Pedra. 

Autoria: José Spanner – SECTAM. 
 

As características da trilha, com trechos de solo arenoso e travessia de formações rochosas 
que exigem lances de escalada, tornam a caminhada cansativa e demorada. Este fato 
desestimula muitos a participarem do evento, na mesma medida que incentiva outros tantos, 
em função dos sacrifícios e promessas estabelecidos para a ocasião. 

São construídos ranchos, geralmente utilizando os abrigos sob rocha (Figura 2.64) e cada 
família que tradicionalmente freqüenta a festa possui seu local cativo, respeitado pelos 
demais. Nestas áreas ocorre pernoite, a socialização dos grupos e é preparada a comida. 
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Figura 2.64. Rancho improvisado em abrigo sob rocha. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

Muitas das estruturas instaladas ficam de um ano para outro no local ()LJXUD�����, Figura 
2.65). A madeira dos ranchos e a lenha são extraídas dos arredores. Os foliões soltam 
foguetes e consomem bebidas alcoólicas. 

O lixo é enterrado em valas pouco fundas. Não há nenhuma espécie de esgotamento 
sanitário, sendo os dejetos humanos também enterrados sem nenhuma espécie de 
ordenamento, o que ocasiona “desagradáveis surpresas” caso as áreas escolhidas 
coincidam com locais anteriormente utilizados para este fim. 

Figura 2.65. Área de socialização em abrigo sob rocha com incidência de provável arte rupestre. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

Devido à época de estiagem o banho é realizado há cerca de 1 km do local do evento, com 
pouca disponibilidade de água. O suprimento de água para ingestão é feito através do 
bombeamento por um motor cedido por um dos participantes e armazenamento em 
tambores metálicos. 

Muito embora a estrutura e condições de salubridade sejam precárias, os graves impactos 
ambientais inquestionáveis e os objetivos da celebração desrespeitados, nota-se que os 
romeiros possuem consciência da urgência na instituição de medidas e normas diversas, 
assim como do apoio de entidades competentes. Há relatos de que atos de vandalismo são 
comuns, sem que os organizadores tenham autoridade para contê-los (Figura 2.66Figura 
2.67). 
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Figura 2.66. Pichações em provável pintura rupestre. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

Figura 2.67. Indícios de vandalismo sobre ícones religiosos. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

Os organizadores temem o desvirtuamento da festa e tomam iniciativas para discipliná-la, 
tentando manejar seu lixo e a poluição sonora, melhorar o acesso e instaurar posturas mais 
harmoniosas com o evento e o local (Figura 2.68). Contudo, fica nítida a falta de 
esclarecimentos generalizada, a medida em que as providências tomadas agravam a 
situação de degradação. 

Um exemplo disto, foi a tentativa mal sucedida de amenizar as irregularidades do solo 
próximo ao altar com o uso de cimento. Em entrevistas com os organizadores identificou-se 
a intenção de constituir degraus para facilitar ainda mais o acesso a alguns participantes 
mais idosos, com dificuldades de locomoção.  

Outro exemplo é a disposição de avisos escritos nas rochas, em áreas que provavelmente 
constituem um sítio arqueológico de grande valor científico (Figura 2.69). 
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Figura 2.68. Iniciativa de conscientização do público do evento por parte dos organizadores. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 

Figura 2.69. Rancho utilizado durante o evento. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 

 

Figura 2.70. Iniciativa cordial de ordenamento do evento, mas constituindo degradação da rocha. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 
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As características descritas diagnosticam por si só a insustentabilidade da Festa do Divino 
Espírito Santo nos moldes como vêm ocorrendo. Todavia, ainda que constitua um desafio 
para a gestão do PESAM dar continuidade à promoção do evento, esta escolha poderá 
representar uma importante estratégia de conquista da simpatia e respeito das comunidades 
envolvidas, uma vez que a resolução da situação fundiária da UC provavelmente acarretará 
em descontentamentos e embates diversos. 

Muitas Unidades de Conservação brasileiras enfrentam grandes dificuldades em suas 
gestões em função da resistência ativa, quando não a hostilidade aberta, de seu entorno. É 
patente a necessidade que os atores locais reconheçam o PESAM como um componente 
permanente e benéfico à região.  

Deste modo, é importante que as intervenções da SECTAM sejam recebidas como apoio 
para incremento e ordenamento do evento e não como empecilho à manifestação da 
religiosidade local, revertendo a imagem já consumada de uma atuação meramente 
proibitiva por parte do órgão para uma situação de parceria e apoio ao desenvolvimento das 
práticas comunitárias, sejam educativas, devocionais ou socioculturais. 

O aproveitamento da festa como fator de mobilização para inserção de conceitos de 
educação ambiental possivelmente poderá poupar esforços, desde que medidas eficientes 
sejam estabelecidas em curto e médio prazos.  

A implementação do setor de visitação da Casa de Pedra e o ordenamento das práticas ali 
estabelecidas poderão significar a reversão de uma situação de depredação em uma 
ocasião para celebração cultural e sensibilização ambiental e histórico-cultural, legitimando 
o sentimento de pertencimento do PESAM às vidas das comunidades que convivem com a 
presença da Serra das Andorinhas, assim como a popularização e compreensão de seus 
objetivos. 

 

�������� $WUDWLYRV�7XUtVWLFRV�([LVWHQWHV�H�3RWHQFLDLV�
Embora já ocorram visitas esporádicas às cachoeiras e atividades periódicas de visitação 
envolvendo áreas do PESAM, a UC atualmente não possui atrativos implementados em 
operação. 

Devido à disposição da Serra das Andorinhas, em “formato de ferradura”, as áreas com 
potencial para visitação não possuem continuidade no espaço, estando espalhadas pelo 
PESAM. Para fins didáticos, optou-se por dividi-las em quatro setores distintos de visitação  
descritos a seguir: 

 

Tabela 2.24. Setor 1 – Casa de Pedra 

,QIRUPDo}HV�*HUDLV�
'LVWkQFLD�SHUFRUULGD�� Cerca de 6 km 

7HPSR�PpGLR�GHFRUULGR� 3,5 horas nas estações úmidas 

4 horas nas estações secas 

7HPSR� PpGLR� GH�SHUPDQrQFLD�QR�ORFDO�
Mínimo: 1 hora 

Máximo: 3 pernoites 

1tYHO�GH�GLILFXOGDGH� De moderado a pesado 

&DSDFLGDGH�GH�VXSRUWH� Ocasiões normais: 40 pessoas  
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,QIRUPDo}HV�*HUDLV�
Eventos organizados: 200 pessoas para visita/ 100 pessoas 
para permanecia por noite, mediante os procedimentos 
estabelecidos. 

$VSHFWRV�GH�DWUDWLYLGDGH�

Abióticos 

Bióticos 

Histórico-culturais 

Religiosos 

Paisagísticos 

Recreativos 

3~EOLFR�DOYR�

Visitantes convencionais 

Escolares de São Geraldo do Araguaia, São Domingos do  
Araguaia,  Marabá e Xambioá 

Romeiros da Festa do Divino Espírito Santo 

Comunidade em geral 

'HVFULomR�
�

Este atrativo localiza-se na porção noroeste do PESAM. É 
indicado para o desenvolvimento de atividades mais 
intensivas de educação ambiental e onde ocorre anualmente 
a Festa do Divino Espírito Santo, visitada por um grande 
contingente de pessoas de São Geraldo do Araguaia e 
municípios vizinhos.  

Somente na ocasião do evento e em programações 
planejadas pela administração do PESAM será permitida a 
pernoite neste setor, em área específica a ser indicada no 
Plano de Uso elaborado após o estudo específico de 
arqueologia. Nestas ocasiões também será permitido o uso 
de animais de carga para apoio aos organizadores do evento, 
desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos neste 
plano de manejo. 

Próximo aos limites do PESAM haverá uma base de apoio e 
estrada de acesso, a serem implementadas. 

A trilha para o Setor de Visitação da Casa de Pedra é 
marcada pela presença de formações rochosas (Figura 2.71) 
e espécies vegetais representativas da região, com destaque 
especial para a grande variedade de orquídeas (Figura 2.72). 
Estes temas são indicados para interpretação, por meio de 
placas distribuídas ao longo do percurso. Outro tema para 
interpretação são os aspectos arqueológicos, a serem 
respaldados em estudo específico prévio à implementação do 
setor. 

Ao longo da trilha deverão ser instalados equipamentos de 
segurança, principalmente em trechos íngremes, em função 
das pessoas mais velhas e crianças que constituem o público 
alvo deste atrativo. 

Aproximadamente na metade do caminho haverá um ponto 
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,QIRUPDo}HV�*HUDLV�
de descanso junto a um corpo d´água, adequado para banho 
e lanche (Figura 2.73). Por se tratar de uma grota, há 
possibilidade de avistamento de pegadas de diversas 
espécies da fauna local. 

Nas proximidades do abrigo do Santuário, ponto final da 
trilha, se localizarão estruturas de apoio e anteparos 
impedindo o acesso às artes rupestres e áreas de fragilidade 
indicadas no estudo específico de arqueologia, se for o caso. 

3UREOHPDV�H�DPHDoDV�
Posturas degradantes 

Vandalismo 

Saturação do atrativo, em especial o ponto de descanso, que 
não suporta muitas pessoas. 

(TXLSDPHQWRV�IDFLOLWDGRUHV�GHPDQGDGRV�

Placas indicativas e interpretativas ao longo do percurso, 
equipamentos de segurança em trechos íngremes (cordas e 
corrimões), calçamento em áreas críticas (úmidas e frágeis), 
delimitação física de áreas para pernoite e fogueiras, curral 
com capacidade para 5 animais de carga, sanitários e 
depósito. 

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas. 

** As capacidades de suporte adotadas referem-se a uma estimativa do número de visitantes/ dia, 
devendo o Plano de Uso elaborado após o estudo arqueológico respaldá-la. 

 

Figura 2.71. Formações rochosas encontradas na trilha para Casa de Pedra – tema para 
interpretação.  

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 
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Figura 2.72. Uma das espécies de orquídea encontrada na Casa de Pedra – tema para interpretação. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

Figura 2.73. Ponto de descanso, com poço para banho.  

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

Tabela 2.25. Setor 2 – Brejo dos Padres 

,QIRUPDo}HV�*HUDLV�
'LVWkQFLD�SHUFRUULGD�� Cerca de 10 km a partir da vila de Santa Cruz. 

7HPSR�PpGLR�GHFRUULGR� 3,5 horas  

 

7HPSR�PpGLR�GH�SHUPDQrQFLD�QR�ORFDO�
Mínimo: 1,5 hora 

Máximo: 2 pernoites 

1tYHO�GH�GLILFXOGDGH� De leve a moderado (desconsiderando a distância)  
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&DSDFLGDGH�GH�VXSRUWH�
Visita normal: 20 pessoas (divididas em dois grupos 

alternados) 

Pernoite: 5 pessoas 

$VSHFWRV�GH�DWUDWLYLGDGH�

Abióticos 

Bióticos 

Histórico-culturais 

Paisagísticos 

Recreativos 

3~EOLFR�DOYR� Ecoturistas 

'HVFULomR�

O Brejo dos Padres situa-se na porção nordeste/ central do 
PESAM e é indicado para a prática de trekking com pernoite 
em camping selvagem, obrigatoriamente com a presença de 

condutores de visitantes credenciados pela SECTAM.  

O acesso a este atrativo é feito a partir da Vila Santa Cruz, 
seguindo cerca de 2,3 km pela estrada de terra que a liga ao 

Vale do Sucupira e o restante por um percurso sem trilha 
demarcada.  

No caminho, especialmente nas épocas de chuva, existem 
trechos de travessia de igarapés, áreas alagadas e campos 
úmidos, ambientes de extrema fragilidade ecológica (Figura 

2.74 e Figura 2.75), o que implica um estudo mais 
aprofundado de caminhos alternativos até o atrativo ou a 
instalação de equipamentos que minimizem os impactos 

causados pela visitação e um intenso trabalho de 
monitoramento. 

Existem relatos de moradores da Vila Santa Cruz sobre a 
origem deste nome, devido ao local ter servido de passagem 
para os missionários que se dirigiam para as comunidades da 

região no intuito de catequizá-las. 

No caminho haverá dois pontos de descanso praticamente 
eqüidistantes: o primeiro junto ao mirante do rio Araguaia 

(Figura 2.76), o segundo junto a uma corredeira apropriada 
para banho e lanche. (Figura 2.77). Junto a esta corredeira há 

um rancho que, mesmo após a retirada dos moradores do 
interior do PESAM, poderá permanecer como base de apoio, 

principalmente por possuir uma estrutura característica da 
região, proporcionando ao visitante uma experiência peculiar. 

(Figura 2.78)  

Há informações de que a cerca de 1 km acima desta 
corredeira há uma cachoeira com poço apropriado para 

banho e queda pequena porém apropriada para 
hidromassagem. É indicado que se agregue esta cachoeira 

como atrativo do percurso. 

O ponto final é constituído por formações rochosas e diversos 
abrigos sob rocha, alguns deles de grandes dimensões 

(Figura 2.79), além um pequeno poço apropriado para banho. 
(Figura 2.80) Estes elementos ficam bastante próximos entre 
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si, não ultrapassando um raio de 500 metros. 

Esta área é também bastante adequada para observação de 
fauna, com grande ocorrência de pegadas. Mediante o estudo 

específico de arqueologia, novos elementos de atratividade 
devem surgir, incrementando a experiência com fatores 

histórico-culturais. 

Por se tratar de uma atividade com reduzido número de 
visitantes e provavelmente esporádica em um primeiro 
momento, não haverá necessidade de instalação de 

sanitários. A delimitação das áreas para camping e fogueiras 
deverá ser feita mediante o estudo específico de arqueologia. 

3UREOHPDV�H�DPHDoDV� Danos às áreas de fragilidade ecológica no percurso. 

Interferência nos hábitos da fauna  

(TXLSDPHQWR�IDFLOLWDGRU�

Pedras para calçamento em áreas alagadas, pontes e 
pinguelas para travessia de corpos d´água, se for o caso. Não 

deverá haver sinalização ou outras interferências na 
paisagem, deixando o ambiente no estado mais natural 

possível. A única placa indicada se localizará junto à área de 
camping, contendo as normas de permanência, e deverá 
preferencialmente ser em estilo ‘totem’ (feita em pedra), 

visando sua integração com o ambiente. 

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas. 

** As capacidades de suporte adotadas referem-se a uma estimativa do número de visitantes/ dia, 
devendo o Plano de Uso elaborado após o estudo arqueológico respaldá-la. 

 

Figura 2.74. Áreas de fragilidade ecológica encontradas na trilha provisória para o Brejo dos Padres. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 
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Figura 2.75. Áreas de fragilidade ecológica encontradas na trilha provisória para o Brejo dos Padres. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 

Figura 2.76. Mirante do rio Araguaia. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

Figura 2.77. Corredeira. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 



3ODQR�GH�0DQHMR�GR�3(�GD�6HUUD�GRV�0DUWtULRV�$QGRULQKDV�±�3(6$0�3$�
&DStWXOR,,�±�$QiOLVH�GD�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�

 

2.115

Figura 2.78. Rancho ao lado da corredeira. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

Figura 2.79. Abrigo da Nascente. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

Figura 2.80. Poço do Brejo dos Padres. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 
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¾ Setor 3 – Ao longo do rio Araguaia 

Ao longo do rio Araguaia, partindo de São Geraldo do Araguaia até a Vila Santa Cruz 
existem inúmeros pontos de atratividade turística, pertencentes ou não ao PESAM. Esses 
fatores, todos localizados na margem esquerda do rio, podem ser divididos em três 
categorias: 

9 Cachoeiras 

Ao todo foram identificadas 3 cachoeiras apropriadas para visitação, todas elas com 
percursos de características semelhantes: ficam próximas aos limites do PESAM e seu 
acesso é feito por pequeno trecho passando por áreas de pasto, mata e/ou cerrado e o 
restante pelo interior de grotas profundas, entre 1 e 1,5 km, com paredões rochosos que vão 
de 2 a 20 metros de altura.  

Nesses trechos, além da necessidade de ultrapassar áreas alagadas, passa-se por caminhos 
irregulares com pedras lisas e escorregadias ao longo dos corpos d´água (Figura 2.81), o que ira 
requerer tanto equipamentos de redução do impacto da visitação como equipamentos de 
segurança, como pontes rústicas, pinguelas e cordas de apoio. 

Figura 2.81. Trecho de risco de quedas no percurso da cachoeira do Riacho Fundo. 

As cachoeiras na ordem de direção do rio Araguaia são: Cachoeira ‘Sem Nome’, com cerca 
de 20 metros de queda (Figura 2.82), Cachoeira do Riacho Fundo e Cachoeira Spanner, 
com cerca de 70 metros de queda11 (Figura 2.83) 

11 As estimativas de altura das cachoeiras foram calculadas pelo Grupo Espeleológico de Marabá (GEM) 
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Figura 2.82. Cachoeira ‘Sem Nome’. 

Figura 2.83. Cachoeira Spanner. 

 

Destas, a Cachoeira Riacho Fundo é a única que fica fora dos limites do PESAM, possuindo 
duas quedas seguidas, a primeira com cerca de 60 m e a segunda com cerca de 15 m e um 
pequeno poço para banho. 

 

Tabela 2.26. Setor 3 – Cachoeiras ao longo do rio Araguaia. 

&DFKRHLUDV12�
'LVWkQFLD�SHUFRUULGD�� Entre 1 e 1,5 km 

7HPSR�PpGLR�GHFRUULGR� 1 hora 

7HPSR�PpGLR�GH� 1,5 hora 

12 Os dados aplicam-se a todas as cachoeira anteriormente listadas. 
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SHUPDQrQFLD�QR�ORFDO�
1tYHO�GH�GLILFXOGDGH� De moderado a pesado (podendo diminuir mediante 

instalação de equipamentos facilitadores)  

&DSDFLGDGH�GH�VXSRUWH� Visita normal: 20 pessoas em cada  

(divididas em dois grupos alternados) 

$VSHFWRV�GH�DWUDWLYLGDGH�
Abióticos 

Bióticos 

Recreativos 

3~EOLFR�DOYR� Visitantes convencionais e ecoturistas 

3UREOHPDV�H�DPHDoDV�
Danos às áreas de fragilidade ecológica no percurso. 

Interferência nos hábitos da fauna  

Acidentes 

(TXLSDPHQWR�IDFLOLWDGRU�
Equipamentos de redução do impacto da visitação (pequenas 

passarelas, pontes e pinguelas) e equipamentos de 
segurança (pinguelas e cordas de apoio para lances de 

escalada mais complexos e locais escorregadios). 

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas. 

** As capacidades de suporte adotadas referem-se a uma estimativa do número de visitantes/ dia, 
devendo os condutores de visitantes se organizar para otimização dos fluxos.  

 

9 Sítios Arqueológicos / Espeleológicos 

Caverna Remanso dos Botos: Caverna com acesso que representa certa dificuldade por ser 
muito íngreme, apesar da pequena distância  da margem do rio Araguaia. A cavidade 
apresenta um grande e alto salão de entrada com boas características para visitação 
pública. Restrições: o grupo de visitantes não deve exceder 10 pessoas, sempre 
acompanhadas por condutores de visitantes credenciados pela SECTAM. O acesso à boca 
leste e ao salão norte deve ser impedido, pois há perigo de desabamento. 

Abrigo da Casa da Cultura: O acesso ao abrigo é muito fácil pois localiza-se próximo à 
margem esquerda do rio Araguaia. Trata-se de um pequeno abrigo com teto baixo, 
apresentando interessante painel de pinturas rupestres. Recomendações: Salvamento de 
vestígios arqueológicos do solo do abrigo e aprofundamento do estudo acerca da arte 
rupestre. Construção de anteparo para impedir o contato direto do visitante com as pinturas 
rupestres. 

Pedra Escrita e abrigo associado: Conjunto de petroglifos de grande representatividade 
localizados na ilha dos Martírios. O acesso é muito fácil, localizado junto à margem do rio 
Araguaia. Nas épocas de cheia do rio poucas gravuras ficam emersas. Localiza-se fora dos 
limites do PESAM, porém sua relevancia justifica sua inserção junto aos demais atrativos da 
UC. Recomendações: Salvamento de vestígios arqueológicos do solo do abrigo e 
aprofundamento do estudo acerca da arte rupestre. Construção de anteparo para impedir o 
contato direto do visitante com os petroglifos, onde for possível, e instruções aos condutores 
de visitantes para promoção de uma postura adequada junto aos mesmos. 

Caverna Araguaia: Interessante cavidade com acesso muito fácil, localizada próxima à vila 
Santa Cruz. A cavidade apresenta espaço para possível visitação pública, junto à boca. 
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Apresenta também sinalizações rupestres. Restrições: o grupo de visitantes não deve 
exceder 10 pessoas, sempre acompanhadas por condutores de visitantes credenciados pela 
SECTAM. 

 

9 Povoados 

As vilas Ilha de Campo e Santa Cruz apresentam peculiaridades que podem encantar os 
visitantes, tanto pela sua aparência rústica como pela possibilidade de desfrutar seus 
pescados e ter contato os “modos de ser, fazer e viver” das comunidades.  

Na Vila Santa Cruz, a fabricação de farinha por métodos tradicionais (Figura 2.84 e Figura 
2.85) e a apicultura também podem constituir fatores de atratividade, nos intervalos entre as 
visitas aos atrativos naturais e arqueológicos do PESAM e da APA de São Geraldo do 
Araguaia. 

Figura 2.84. Cocos de babaçu selecionados para quebra e preparação de óleo. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

Figura 2.85. Transporte em canoa, hábito local. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

Na Ilha de Campo, acompanhar as quebradeiras de coco de babaçu (Figura 2.86) pode 
constituir uma atração a parte. 
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Figura 2.86. Aparatos tradicionais para fabricação de farinha. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

¾ Setor 4: Porção sudoeste do PESAM 

Embora ainda não tenham sido suficientemente analisados in locu por equipes 
especializadas em uso público, a porção sudoeste do PESAM, com destaque para áreas 
próximas ao vale do Sucupira, certamente possui beleza cênica e locais para banho e 
caminhadas de grande valor. 

Os atrativos visitados, todavia, não possuem uma conectividade ou atratividade suficientes 
para captação de público, principalmente em função de sua distância e precariedade do 
acesso, especialmente em épocas de chuva.  

O primeiro deles é o chamado Caldeirão do Diabo (Figura 2.87), que apesar de muito bonito 
não é apropriado para banho e tem acesso dificultado pela estrada. Dois outros pontos são 
a Gruta da Cutia e a Caverna Serra das Andorinhas, sendo a segunda a maior cavidade 
natural do PESAM, apresentando cerca de 1 km de desenvolvimento, grande salão, piso 
plano e microestalactites. 
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Figura 2.87. Caldeirão do Diabo, no setor de visitação da porção sudoeste do PESAM. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 

Como quarta prioridade, a abertura do setor de visitação sudoeste do PESAM tem sua 
importância justificada pela presença da vila Sucupira, cercada pela Serra das Andorinhas e 
ávida por desfrutar dos benefícios da abertura da UC para visitação. Outro fato importante é 
a considerável quantidade de recursos turísticos relatados por seus moradores (Figura 2.88, 
Figura 2.89 e Figura 2.90) que, a partir de uma demanda consumada de visitação no 
PESAM, poderão servir como áreas dispersoras de fluxos turísticos, constituindo opções 
para comunidade e visitantes. 

Figura 2.88. Cachoeiras contíguas e de aparente poder de atratividade em uma das glebas ocupadas 
por moradores no interior do PESAM. 

Fonte: acervo pessoal do Sr. Guilherme A. Guimarães, ocupante do lote 54 . 
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Figura 2.89. Cachoeiras contíguas e de aparente poder de atratividade em uma das glebas ocupadas 
por moradores no interior do PESAM. 

Fonte: acervo pessoal do Sr. Guilherme A. Guimarães, ocupante do lote 54 . 

Figura 2.90. Cachoeiras contíguas e de aparente poder de atratividade em uma das glebas ocupadas 
por moradores no interior do PESAM. 

Fonte: acervo pessoal do Sr. Guilherme A. Guimarães, ocupante do lote 54 . 

Para abertura deste setor de visitação, portanto, deverá ser estudado, futuramente, todo o 
braço esquerdo da “ferradura do PESAM”, assim como o Vale do Sucupira, com destaque 
para as imediações da vila. 

Acompanhar moradores locais em passeios de canoa e em pescarias (figura 99), assim 
como apenas se sentar na sacada das casas para ouvir “causos” também constituem 
atividades interessantes, principalmente para ecoturistas, perfil de visitante geralmente 
interessado em aspectos das culturas locais. 

Atividades mais especializadas com interesses específicos podem ser desenvolvidos a 
médio e longo prazos mediante ações de capacitação de condutores de visitantes locais. 
Dentre elas estão: observação de aves e demais categorias de fauna, como botos, jacarés, 
tartarugas e mesmo mamíferos terrestres diversos; explanações sobre propriedades 
medicinais e aproveitamento culinário de plantas locais; e observação astronômica. 

Contudo, é necessária uma sensibilização e capacitação de todos os segmentos da 
comunidade para esclarecimentos sobre como lidar com o turismo, além de capacitações 
específicas em aspectos diversos (indicações para elaboração de projeto específico, 
capítulo 6, item 6.6) 
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Também é necessário munir estes locais de uma infra-estrutura mínima condizente com o 
conforto (diferente de sofisticação) e aspectos mínimos relacionados à higiene e 
salubridade, principalmente na vila Santa Cruz que deverá constituir a base de apoio para o 
setor de visitação ao longo do rio Araguaia. 

 

������ 3UHYHQomR�DRV�LQFrQGLRV�
O parque é alvo constante de queimadas, ocasionadas pelos moradores do entorno, 
“visitantes” clandestinos e até mesmo pelos próprios habitantes do interior do parque. A 
inexistência de práticas de combate e prevenção à incêndios no parque, torna preocupante 
a situação deste, dada a ausência de aceiros que impeçam o fogo de se propagar em áreas 
de bordas de mata. 

Diante do exposto, as práticas de prevenção e combate à incêndios têm se mostrado 
emergenciais e se consolidariam como sendo extremamente benéficas em alguns pontos, 
desde que eficientemente praticadas. 

�������� 3URJUDPD�GH�3UHYHQomR�
No programa de Prevenção estão contidas as ações que permitirão tanto antecipar a 
tomada de decisões sobre um eventual risco de ocorrência de incêndio quanto atuar 
diretamente sobre as potenciais causas que provocam os incêndios. As ações desse 
Programa estão contidas em 5 projetos: 

�������� =RQHDPHQWR�GH�5LVFR�
Este zoneamento deverá ser realizado para uma área maior do que apenas o PESAM ou a 
APA, dependendo dos esforços obtidos neste sentido. Leva em consideração atividades já 
desenvolvidas em outro nível de detalhamento, que pode ser estadual, municipal, federal, 
bacia hidrográfica ou qualquer outra forma de agrupamento. Através do levantamento de 
parâmetros, tais como: índice de vegetação, declividade de terreno, condições climáticas, 
histórico do fogo, será possível determinar quais as regiões mais críticas em relação ao 
risco de ocorrência de incêndio. Seu resultado possibilitará planejar melhor as ações, 
intensificando a fiscalização, as campanhas educativas, o monitoramento aéreo, por satélite 
e local, nas áreas mais críticas. 

�������� &DPSDQKDV�(GXFDWLYDV�
O fogo faz parte de nossa cultura, estando presente em muitas das nossas manifestações 
tradicionais e religiosas, e principalmente nas atividades rotineiras do homem do campo. 
Somente um bem estruturado e permanente programa de Educação Ambiental, tanto em 
nível formal quanto informal, pode provocar mudanças de atitude e comportamento nas 
populações rurais. 

O esclarecimento, tanto do público rural quanto urbano, quanto aos perigos, impactos e 
prejuízos causados pelo uso indiscriminado e irresponsável do fogo em áreas rurais e 
florestais, deverá ser insistentemente perseguido através de campanhas educativas, 
palestras, cursos e outros recursos educacionais, utilizando-se, para tanto, as estruturas das 
redes de ensino, das Unidades da EMATER e todos os veículos de comunicação 
disponíveis (jornais, rádio, TV, entre outros).  

�������� 0RQLWRUDPHQWR�0HWHRUROyJLFR�
Os parâmetros meteorológicos - temperatura, umidade relativa do ar, velocidade e direção 
dos ventos e pluviosidade são variáveis significativas na ocorrência de incêndios florestais.  

A atividade de Monitoramento Meteorológico tem por objetivo estabelecer, em áreas de 
interesse específico, um acompanhamento diário dos parâmetros meteorológicos que 
possam determinar um maior ou menor grau de perigo em relação ao risco de ocorrência de 
incêndio. Com este monitoramento é possível prevenir e antecipar as ações de combate e 
minimizar as perdas e danos caso ocorra um incêndio. 
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�������� 3ODQR�GH�0DQHMR�GH�)RJR�
O plano de Manejo de Fogo é outro instrumento que contribui para evitar a ocorrência e 
diminuir os impactos provocados por incêndios florestais em áreas controladas. Os Planos 
de Manejo, além de estabelecer regulamentos e rotinas para se evitar incêndios nestas 
áreas, contemplam o uso de queimadas prescritas para diminuir e controlar o nível de 
combustível.  

�������� 2EUDV�H�(TXLSDPHQWRV�
Para todas as áreas consideradas de interesse deve-se elaborar planos de manejo de fogo, 
onde está contemplada a execução de obras/serviços e a implantação de uma infra-
estrutura com o objetivo de prevenir a ocorrência de um incêndio ou mesmo diminuir seus 
efeitos. 

Dentre as principais obras/serviços passíveis de serem utilizados como elementos de 
prevenção destacam-se: 

- Construção ou abertura de aceiros internos e externos; 

- Construção de caminhos internos para facilitar o acesso a pontos estratégicos dentro das 
áreas;  

- Construção de pequenas barragens no interior das áreas; 

- Construção de torres de observação e 

- Queimadas pescritas. 

Estas obras/serviços serão complementadas com equipamentos que permitam um eficiente 
patrulhamento da área e uma capacidade de respostas imediatas às ações de ataque inicial. 

�������� 3URJUDPD�GH�&RQWUROH�
O programa de Controle às Queimadas e Incêndios Florestais tem dois grandes objetivos: o 
primeiro visa estabelecer um sistema de Detecção de Focos, e o segundo, um sistema de 
Autorização e Controle de Queimadas. 

D�� 6LVWHPD�GH�'HWHFomR�GH�)RFRV�
O êxito de um combate e a minimização dos danos causados por incêndios florestais está 
diretamente relacionado à rapidez com que os mesmos são detectados. Para atendimento 
dessa premissa básica pode-se desenvolver sistemas específicos para identificação e 
monitoramento de focos de incêndios ou queimadas. 

E�� 6LVWHPDV�GH�0RQLWRUDPHQWR�SRU�6DWpOLWH�
Este sistema é difícil de ser implantado, uma vez que a identificação dos focos é realizada 
por meio de sensores térmicos a bordo de satélites meteorológicos. Entretanto, algumas 
outras iniciativas, como o Proarco do Ibama, já realizam esse tipo de monitoramento. Seria, 
então, necessário o estabelecimento de convênio para o repasse das informações. 

F�� 6LVWHPD�GH�0RQLWRUDPHQWR�$pUHR�
É possível implementar esse sistema de detecção a partir da assinatura de convênio. Neste 
caso, a identificação dos focos deverá ser realizada por pilotos da aviação civil, que, quando 
da identificação de qualquer foco, informa, de imediato, sua localização  

G�� 6LVWHPDV�GH�0RQLWRUDPHQWR�/RFDO�
O Monitoramento Local está voltado principalmente para as Unidades de Conservação, 
Reflorestamento e outras áreas de interesse específico. É realizado por pessoal designado 
especificamente para missão de patrulhamento dessas áreas, ou pela Polícia Rodoviária, ou 
ainda pela comunidade vizinha. Para cada área, dependendo de suas características, os 
meios de suporte para a realização do monitoramento podem variar. Dentre eles destacam-
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se alguns, como a torre de observação, binóculos, rádio comunicação, veículo de 
patrulhamento, pequenas aeronaves, sensores terra-ópticos fixos etc. 

De todos os três sistemas de monitoramento apresentados, o monitoramento local, apesar 
de não ser tão sofisticado, sob o ponto de vista tecnológico, comparativamente aos outros 
dois, é o que apresenta melhores resultados. Uma vez implantado este sistema poderá ser o 
responsável pela detecção da grande maioria dos incêndios florestais, uma vez que o 
monitoramento aéreo realizado pela aviação civil cobre apenas as áreas que estão sob as 
rotas de navegação. Já o monitoramento por satélite, apesar de cobrir todo o território 
nacional, pode levar até seis horas para identificar um foco de incêndio, por causa da 
periodicidade orbital do satélite. 

H�� 6LVWHPD�$XWRUL]DomR�H�&RQWUROH�GH�4XHLPDGDV�
Uma das atribuições regimentais do IBAMA e demais órgãos ambientais é a de disciplinar o 
emprego do fogo em práticas agro-silvopastoris. A autorização para a realização de 
queimadas controladas é muito importante, uma vez que para obter tal autorização o 
proprietário rural precisa adotar uma série de medidas, que acaba por reduzir os riscos do 
fogo sair de controle e tornar-se um incêndio florestal. 

Uma parceria com os órgãos responsáveis pela emissão das autorizações para queimadas 
controladas fornecerá informações valiosas, que cruzadas com as demais informações 
disponíveis para a área, possibilitará a identificação das queimadas não autorizadas, além 
de uma efetiva fiscalização e melhor gerenciamento das queimadas na região. 

�������� 3URJUDPD�GH�&RPEDWH�
Nas ações de combate aos incêndios florestais objetiva-se o desenvolvimento de uma 
sistemática que permita, uma vez identificado um foco, que o mesmo seja contido dentro de 
limites adequados. Há muito que a questão dos incêndios florestais no Brasil era tratada 
como uma questão de menor importância. Assim, tudo o que se pensasse em termos de 
incêndios florestais estava praticamente por ser feito, principalmente no campo do combate. 

Com o agravamento das questões ambientais provocadas pelas queimadas, e a 
possibilidade da perda de importantes reservas genéticas, principalmente nas Unidades de 
Conservação, além de prejuízos ao patrimônio econômico, o Governo apercebeu-se da 
importância que deveria dar ao problema. 

Pela Constituição Brasileira a competência do combate aos incêndios é do Corpo de 
Bombeiros, que muitas vezes não tem pessoal suficiente e nem treinamento adequado para 
atender as ocorrências de incêndios florestais. 

A proposta é baseada na necessidade de desenvolver tecnologias apropriadas às reais 
condições. Em segundo lugar, formar e capacitar recursos humanos e, em terceiro lugar, 
estabelecer planos e estratégias para o combate aos incêndios florestais. 

�������� 7HFQRORJLD�
Utilização de equipamentos para combate terrestre, tais como: moto bombas portáteis, 
ferramentas manuais, materiais de proteção pessoal e de primeiros socorros, veículos leves 
para patrulhamento e combate, veículos de apoio, entre outros, através dos Corpos de 
Bombeiros e da iniciativa privada. No campo do combate áereo, o uso de aeronaves, sejam 
as de asa fixa, ou as de asa móvel, é considerado como uma alternativa, tanto para 
transporte dos combatentes, como nas ações de combate propriamente ditas. 

���������5HFXUVRV�+XPDQRV�
A Formação de brigadas de combate a incêndios florestais e capacitação e treinamento de 
brigadistas. Essas brigadas teriam atuação local, garantindo uma maior agilidade no 
atendimento de eventuais ocorrências. 
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���������3ODQRV�H�(VWUDWpJLDV�
Os Planos e Estratégias de combate são estabelecidos em função do tamanho do incêndio 
e dos meios disponíveis. No entanto, como o objetivo maior do Programa de combate é que 
os incêndios possam ser controlados e dominados antes que atinjam grandes proporções, 
insere-se aqui, então, o conceito de Ataque Inicial. Este é realizado por equipes pequenas, 
altamente capacitadas, com equipamentos adequados, lotadas junto às áreas de interesse e 
que darão o primeiro combate. Amparado por um eficiente sistema de detecção, a grande 
maioria dos incêndios pode ser dominada por essas equipes com rapidez. 

Quando o incêndio escapa ao controle do Ataque Inicial, o plano prevê a entrada em ação 
de outros recursos - Ataque Extensivo. Nesse caso um contingente maior de bombeiros e de 
equipamentos (terrestre e aéreo) são mobilizados em função do comportamento do fogo, 
dos riscos e danos envolvidos e do tamanho do incêndio. Toda a logística de apoio, como 
por exemplo, comunicação, transporte, alojamento, alimentação e combustível, é 
contemplada no plano. 

���������3URJUDPDV�GH�3HVTXLVDV�
As pesquisas realizadas por universidades e centros de pesquisa cada vez mais têm 
oferecido respostas a uma série de questões, auxiliando no gerenciamento dos problemas 
relacionados aos incêndios florestais.  As principais áreas de interesse já identificadas por 
esse programa referem-se a: 

a. Estado da Arte do Fogo no Brasil - Atual e Histórico; 

b. Zoneamento das Áreas de Risco de Incêndio; 

c. Desenvolvimento de índices de Risco; 

d. Desenvolvimento de Modelos de Impactos Ambientais; 

e. Desenvolvimento de Modelos de Propagação de Incêndios; 

f. Reciclagem de Nutrientes; 

g. Inventário e Modelagem de Combustíveis; 

h. Avaliação e Quantificação de Emissões de Gases e Particulados. 

Um dos aspectos importantes sobre a pesquisa do fogo em alguns ecossistemas é saber 
até que ponto esse fenômeno faz parte do sistema natural daqueles ambientes, como por 
exemplo, o cerrado. Nesse caso, importantes decisões no campo do manejo, da prevenção 
e do combate, poderiam ser totalmente alteradas. A obtenção de informações técnicas 
sobre o comportamento do fogo em áreas de cerrado, seus impactos sobre a vegetação, a 
fauna, a atmosfera, o solo, os recursos hídricos etc., fazem parte do escopo das muitas 
pesquisas que estão sendo realizadas. 

���������3URJUDPD�GH�7UHLQDPHQWR�
Este programa tem como principal objetivo montar uma estrutura de capacitação de 
Recursos Humanos para atuar na área de incêndios florestais e queimadas, seja 
gerencialmente seja operacionalmente, de modo a oferecer todo o sistema oportunidades 
para elevar o nível de conhecimento e habilidade de seu pessoal. 

A estruturação do programa contemplou desde a formação de treinadores até a definição do 
seu conteúdo programático, a elaboração de material didático e estruturação física de 
alguns centros regionais de treinamento. 

����� $WLYLGDGHV�RX�VLWXDo}HV�FRQIOLWDQWHV�GHVHQYROYLGDV�QD�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR�
������� 3UHVHQoD�GH�JDGR�QD�XQLGDGH�
Dada a inexistência de cercas, muitas áreas do parque são utilizadas para pastagens. Essa 
atividade tem ocasionado prejuízos à aos recursos naturais, em face do tipo de solo 
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presente na área e da vegetação presente em alguns pontos. Aliado a isso, está o fato de 
haver população residindo dentro dos limites do parque e, por se tratar de população de 
baixa renda e localizada em área rural, a pecuária é uma das principais atividades 
responsáveis pela geração de renda. 

Além disso, ocorre a ocupação desordenada e a apropriação de parcelas de terra por parte 
de grandes proprietários, para a utilização na pecuária extensiva.  

������� 8VR�GD�iUHD�SRU�FDoDGRUHV�
Segundo relatos de material colhido na bibliografia utilizada para elaboração do referido 
estudo, existiam relatos de atividades de caçadores na área. Atualmente, essa atividade 
aparentemente ocorre com menor freqüência e intensidade. Essa redução pode ser 
explicada pela pressão que vem sendo feita aos caçadores, numa tentativa de suprimir uma 
atividade altamente impactante. 

������� ([LVWrQFLD�GH�iUHDV�GHJUDGDGDV�QR�LQWHULRU�H�HQWRUQR�GD�XQLGDGH�
No interior e entorno do PESAM existem áreas degradadas, principalmente, devido à 
atividades como pastagens, agricultura de subsistência e abertura de trilhas. Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal, que não foram respeitadas também se 
apresentam degradadas. A reversão dessa degradação, principalmente a partir do 
reflorestamento de tais áreas é especialmente importante para a formação e manutenção de 
corredores ecológicos e a conectividade entre frações florestais remanescentes. 

������� (VSpFLHV�H[yWLFDV�
A presença de atividades agrícolas e pecuárias no PESAM e entorno, bem como a presença 
de trilhas, que são percorridas muitas vezes com jumentos e mulas, podem estar facilitando 
a entrada de gramíneas exóticas no parque.  

Atualmente, a invasão de gramíneas em outras unidades de conservação de proteção 
integral constitui-se em um grande desafio no seu controle pelos seus gestores. 

������� $JURWy[LFRV�
O uso de agrotóxicos ou defensivos, prática constante nas áreas agrícolas do entorno do 
parque certamente constitui uma fonte de contaminação do solo e dos lençóis freáticos. A 
utilização desses produtos afeta as áreas de recarga subterrânea e até mesmo os cursos 
d’água, nesse caso ocasionado pelo escoamento pluvial. 

A agricultura praticada na área ainda é itinerante ou com baixa utilização de insumos 
químicos, porém não pode ser descartada sua utilização.  

������� 0RUDGRUHV�QR�LQWHULRU�GD�XQLGDGH�
Atualmente, constitui-se no mais grave problema em andamento na área. A presença de 
inúmeras residências e invasões de cercas demonstram que o parque apresenta uma 
grande vulnerabilidade, que tem se refletido em várias ações e pontos de degradação 
presentes no parque e seu entorno. 

������� 'HSUHGDomR�GH�VtWLRV�KLVWyULFRV��DUTXHROyJLFRV�H�HVSHOHROyJLFRV�
A visitação desorganizada, bem como a realização de festas religiosas no interior do parque 
vem contribuindo para a depredação dos sítios históricos, arqueológicos e espeleológicos do 
parque e seu entorno. 

A previsão da construção da UHE de Santa Isabel também é fator preocupante, dado que os 
principais sítios históricos, arqueológicos e espeleológicos estão presentes nas áreas onde 
pretende instalar o empreendimento. 

������� 3UHVHQoD�GH�HVWUDGDV�LQWHUQDV�FODQGHVWLQDV�
Atualmente, a manutenção de uma via de acesso a vila de Santa Cruz, que corta o Parque, 
constitui-se em um grave problema ambiental. Dadas as características do terreno, o tipo de 
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método construtivo e de manutenção empregado, faz com que anualmente a estrada mude 
de traçado, avançando ano após ano sobre novas áreas ainda preservadas.  

A abertura de tal estrada também implicou no aumento do fluxo de pessoas que trafegam na 
área de forma desordenada e sem controle que pode estar contribuindo com a perda da 
diversidade biológica local, quer seja pela fuga de animais para outras áreas, quer seja pela 
captura ilegal ou desmatamento. 

����� ,QIUD�(VWUXWXUD��(TXLSDPHQWRV�H�6HUYLoRV�
A seguir, serão apresentadas as infra-estruturas existentes no município e no interior do 
Parque. 

������� ,QIUD�(VWUXWXUD�'LVSRQtYHO�QR�0XQLFtSLR�
A sede do município de São Geraldo do Araguaia dista aproximadamente 10 km do PESAM, 
sendo a única alternativa para os técnicos e funcionários atenderem a alguns serviços, tais 
como: bancário, mecânico, farmacêutico, correio, entre outros. 

Futuramente, com a instalação da sede e a criação de um quadro de funcionários para o 
Parque haverá a necessidade de serviços especializados, como atendimento médico, 
serviços de manutenção para barcos e canoas, serviços de manutenção para os 
equipamentos de visitação e lazer, oficinas mecânicas, entre outros, que muitas vezes não 
estarão disponíveis no município de São Geraldo do Araguaia e sim em Marabá, principal 
centro urbano da região, distante 190 km da sede do Parque Estadual. Na Tabela 2.27 está 
uma relação dos principais serviços e estabelecimentos disponíveis no município de São 
Geraldo do Araguaia. 
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Tabela 2.27. Principais serviços e estabelecimentos para atender o PESAM 

6HUYLoRV��HVWDEHOHFLPHQWRV�
Hospital H. São Francisco LTDa. 33311197 

Oficinas Mecânicas s.i.  
Construção Civil s.i.  
Bancos Banco do Brasil S/A 35321222 

Auto Posto Carajás 3331-1194 Postos de combustível 
Posto São Geraldo do Araguaia 3331-1209 

Segurança pública- Delegacias e 
Distritos policiais 

Delegacia da Polícia Civil 33311336 

Jornal local s.i.  
Rádio local s.i.  

Expresso Mercúrio S.A. (51) 3356-
5000 

Multcar Transporte de Veículos Ltda  

Transporte-serviços 

Trip Transporte Aéreo Regional do 
Interior Paulista 

(19) 3743-
3010 

Correio ECT- Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 

3331-1157 

V�L� �sem informação disponível. 
Fonte: Lista Telefônica da Listel (2005) – www.listel.com.br. 

 

������� ,QIUD�(VWUXWXUD�'LVSRQtYHO�QD�8QLGDGH�
Atualmente, o Parque conta com uma infra-estrutura insuficiente para atender a suas 
demandas, exceto pela a estrada de terra que liga a sede do município de São Geraldo do 
Araguaia a vila de Santa Cruz. Com o recurso da compensação ambiental já foram 
adquiridos os seguintes equipamentos que ainda não foram disponibilizados para a Unidade 
devido à falta do coordenador: 

• 2 barcos de alumínio de 6 m; 

• 2 motores de popa (4 HP e 25 HP); 

• 1 motocicleta de 120 cc; 

• 1 caminhonete cabine dupla. 

������� (VWUXWXUD�2UJDQL]DFLRQDO�
A Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, é o órgão do 
governo estadual encarregado de coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas 
ao desenvolvimento científico e tecnológico e à proteção e conservação do meio ambiente, 
no Pará. Foi criada em 11/05/88 pela Lei Nº 5.457/88, sendo composta por um secretário, 
pelo Secretário Adjunto, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e Pelo Conselho 
Estadual de Ciência e Tecnologia. A SECTAM possui duas diretorias: a Diretoria de Ciência 
e Tecnologia (DCT) e a Diretoria de Meio Ambiente (DMA).  

A Diretoria de Meio Ambiente possui uma Coordenadoria de Proteção Ambiental (COPAM), 
que tem uma Divisão de Unidades de Preservação e Conservação (DICON). Esta Divisão é 
a responsável pela gestão de Unidades de Conservação, e no caso, pela gestão do PESAM. 

A estrutura organizacional da SECTAM pode ser vista na figura (Figura 2.91):
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Figura 2.91. Organograma da SECTAM. 

Fonte: http://www.sectam.pa.gov.br/organograma.htm# 
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������� 5HFXUVRV�)LQDQFHLURV�
O orçamento anual da unidade deveria ser elaborado pelo chefe do parque e encaminhado 
à SECTAM, que tem a atribuição de custear as necessidades da UC. No entanto, a 
SECTAM não apresenta em seu organograma funcional a figura de Chefe de UC. 

Porém, a Eletronorte, devido aos compromissos do licenciamento ambiental da UHE 
Tucuruí, está apoiando a implantação do PESAM e o montante que foi disponibilizado pela 
compensação ambiental é da ordem de R$1.800.000,00. Assim, o orçamento do Parque é 
feito pela divisão de unidades de preservação e conservação e, até o momento, a dotação 
orçamentária específica para a Unidade vem apenas da compensação ambiental. 

Em 22 de março de 2006, para viabilizar a aplicação da compensação ambiental, a 
Eletronorte, a SECTAM e o POEMA (Núcleo de Ação para o Desenvolvimento Sustentável) 
firmaram um convênio em que um dos objetivos é a implantação e manutenção do PESAM. 
Esclarece-se que essa ONG, ligada a UFPA, auxiliará a ELN e a Secretaria na viabilização 
administrativa das atividades de manejo da UC, com destaque para as ações junto às 
comunidades do Parque. 

����� /HJLVODomR�)HGHUDO��(VWDGXDO�H�0XQLFLSDO�3HUWLQHQWHV�
Os diplomas legais normatizadores do uso dos recursos ambientais, diretamente ou 
indiretamente relacionados à UC, serão listados e discutidos abaixo. 

A Lei 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 
define questões relacionadas à criação, implantação e gestão das diferentes categorias de 
manejo, dentre as quais, os Parques Nacionais. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto 
4.340/02, sendo que estes dois instrumentos legais definem a conduta gerencial interna da 
UC.  

Adicionalmente, à Lei 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais e o Decreto 3.479/99 definem 
aspectos relacionados aos crimes cometidos nestas unidades de conservação, mesmo os 
que as afetam indiretamente. Neste particular, o Artigo 40 da Lei 9.605/98 tem 
proporcionado algumas contradições em sua aplicação quando da autuação de crimes aos 
quais são atribuídos danos indiretos às UC. Isto tem ocorrido em função de que, na maioria 
das ocasiões, os autos de infração não são subsidiados por pareceres técnicos ou relatórios 
de perícia que evidenciam tecnicamente estes impactos, como por exemplo, em situações 
de poluição de recursos hídricos a montante das UC. 

Para as propriedades da zona de amortecimento, onde há que se observar os direitos de 
propriedade resguardados pela legislação em vigor, a Lei 9.985/00 atribui ao Plano de 
Manejo da unidade a condição de instrumento de gestão da UC e de sua zona de 
amortecimento, o qual deverá compatibilizar as atividades existentes à conservação dos 
recursos ambientais da UC. 

O licenciamento ambiental das atividades consideradas de significativo impacto ambiental, 
nas zonas de amortecimento das UC ou nas situações em que estas UC estão localizadas 
nas áreas de influência das atividades dos empreendimentos em licenciamento, obedece as 
disposições constantes no Artigo 36 da Lei 9.985/00 e Decreto 4.340/02, especialmente no 
que se refere à obrigatoriedade da compensação por significativo impacto ambiental. 

O percentual mínimo a ser destinado a esta compensação é de 0,5% de acordo com o grau 
de impacto ambiental do empreendimento. Esta graduação e a conseqüente determinação 
do percentual a ser destinado à compensação ambiental são determinados por meio de 
metodologia elaborada pela DIREC/IBAMA, durante a instrução dos procedimentos 
administrativos de licenciamento, já que cabe ao IBAMA licenciar os empreendimentos 
localizados nas zonas de amortecimento das UC federais.  

No caso do PESAM por se tratar de uma UC estadual, a Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM), responsável pela coordenação e execução das 
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ações do governo estadual destinadas à proteção do meio ambiente, é o órgão competente 
no Pará para conceder o Licenciamento Ambiental. 

A proteção da cobertura vegetal das áreas de preservação permanente e as reservas legais 
da zona de amortecimento do PESAM são respaldadas legalmente, sobretudo pela Lei 
4.771/65 (Código Florestal) e pelas Medidas Provisórias que o reeditam. Atos 
complementares a estes diplomas e a Lei 9.985/00, para o estabelecimento de corredores 
ecológicos, poderão ser implementados pelo MMA e IBAMA, sendo o presente plano de 
manejo um instrumento balizador destas ações. 

A seguir (Tabela 2.28), são apresentados outros diplomas federais que afetam direta ou 
indiretamente a gestão de UC.  

 

Tabela 2.28. Principais diplomas legais federais ambientais com rebatimento na UC 

,QVWUXPHQWR�OHJDO� 'DWD� 5HVXPR�
Constituição Federal 05/10/88 Trata da proteção ao Meio ambiente no Artigo 225, Capitulo VI 

do Meio Ambiente 
Lei n.º 5.197 03/10/67 Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências 
Lei n.º 6.902 27/04/81 Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental e dá outras providências 
Lei n.º 6.938 31/08/81 Dispõe sobre Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências 

Lei n.º 7.347 24/07/85 Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao Meio Ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, e da outras providências 

Lei n.º 8.171 17/01/91 Dispõe sobre a política agrícola 
Lei n.º 8.617 04/01/93 Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona 

econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e 
dá outras providências 

Decreto-Lei n.º 3.365 21/06/41 Dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública 
Decreto n.º 84.017 21/09/79 Aprova o regulamento dos Parques nacionais Brasileiros 
Decreto n.º 98.830 15/01/90 Dispõe sobre a coleta, por estrangeiros, de dados e materiais 

científicos no Brasil e da outras providências 
Decreto n.º 99.274 06/06/90 Regulamenta a Lei n.º 6.902, de 27 de abril de 1981 e a Lei n.º 

6.938, de 31 de  agosto de 1981, que dispõe, respectivamente, 
sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental e sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e dá 
outras providências 

Decreto n.º 99.556 01/10/90 Dispõe sobre a proteção das cavidades Naturais subterrâneas 
existentes Território Nacional, e dá outras providências 

Decreto n.º 1.922 05/06/96 Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, e dá outras providências 

Resolução CONAMA 
n.º 11 

03/12/87 Categorias de Unidades de Conservação 

Resolução CONAMA 
n.º 3 

16/03/88 Constituição de mutirões ambientais 

Resolução CONAMA 
n.º 10 

14/13/88 Dispõe sobre as Áreas de Proteção Ambiental 

Resolução CONAMA 
n.º 11  

14/12/88 Proteção à Unidades de conservação 

Resolução CONAMA 
n.º 13 

06/12/90 Proteção dos Ecossistemas do Entorno das Unidades de 
Conservação 

Resolução CONAMA 
n.º 2 

14/04/96 Reparação de danos ambientais causados pela destruição de 
florestas e outros ecossistemas 

Portaria n.º 1.477 18/05/70 Proíbe a instalação e funcionamento de barracas, tendas etc. 
no perímetro dos Parques Nacionais  

Portaria n.º 657-P 05/09/80 Acesso gratuito de ex-combatentes do Brasil em Parques 
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,QVWUXPHQWR�OHJDO� 'DWD� 5HVXPR�
Nacionais 

Portaria n.º 208-P  08/06/82 Regulamenta trânsito de motocicletas e veículos afins nos 
Parques Nacionais  

Portaria n.º 384 27/06/89 Vincula às Diretorias de Ecossistemas e de Recursos Naturais 
Renováveis as Unidades de Conservação 

Portaria n.º 760 27/09/89 Acesso gratuito aos Parques Nacionais de pessoas maiores de 
60 anos 

Portaria n.º 828 01/06/90 Título de reconhecimento de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural RPPN 

Portaria n.º 887 15/06/90 Dispõe sobre a proteção de cavidades Naturais subterrâneas 
Portaria n.º 39 16/08/91 Estabelece preços de ingressos e permanência em Parques 

Nacionais, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas e Jardim 
Botânico do Estado do Rio de Janeiro 

Portaria n.º 90-N 02/90/94 Dispõe sobre filmagens, gravações e fotografias em Unidades 
de Conservação 

Portaria n.º 91-N  02/09/94 Regulamenta a Pesquisa Científica em Unidades de 
Conservação SNUC 

Portaria n.º 216  15/07/94 Aprova o Regimento Interno do conselho Nacional de 
Unidades de Conservação SNUC 

No âmbito estadual, existem os seguintes instrumentos legais (Tabela 2.29). 

 

Tabela 2.29. Principais diplomas legais estaduais ambientais. 

,QVWUXPHQWR�OHJDO� 'DWD� 5HVXPR�
Lei de Crimes 
Ambientais – no 9.605 

09/05/98 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências.  
 

Lei Ambiental do Estado 
- no 5.887 

09/05/1995 Dispõe sobre a política estadual do meio ambiente e dá 
outras providências. 

Lei nº 5.457 11/05/1988 Cria a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente e dá outras providências. 

Lei nº 5.440 10/05/1988 Cria o Instituto Estadual de Florestas do Pará e dá outras 
providências. 

Lei nº 26.752 29/06/1990 Dispõe sobre a promoção da educação ambiental em 
todos os níveis, de acordo com o artigo 255, inciso IV da 
Constituição Estadual, e dá outras providências. 

Lei nº 5.610 20/11/1990 Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Conselho 
Estadual do meio Ambiente na forma do artigo 255 inciso 
VIII. 

Lei nº 5.629 20/12/1990 Dispõe sobre a preservação e proteção do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Natural e Cultural do Estado do Pará. 

Lei nº 5.630 20/12/1990 Estabelece normas para a preservação de áreas dos 
corpos aquáticos, principalmente as nascentes, inclusive 
os “olhos d’água” de acordo com o artigo 255, inciso II da 
Constituição Estadual. 

Lei nº 5.864 21/11/1994 Regulamenta o inciso II, do artigo 255 da Constituição do 
Estado do Pará. 

Lei nº 5.879 21/12/1994 Dispõe sobre a participação popular nas decisões 
relacionadas ao meio ambiente e dá outras providências. 

Lei nº 5.887 09/05/1995 Dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente e dá 
outras providências. 

Lei nº 5.977 10/07/1996 Dispõe sobre a proteção à fauna silvestre no Estado do 
Pará. 

Lei nº 6.251 08/11/1999 Institui o “Selo Ecológico” no Estado do Pará. 
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,QVWUXPHQWR�OHJDO� 'DWD� 5HVXPR�
Lei nº 6.381 25/07/2001 Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

institui o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
e dá outras providências. 

Lei nº 6.462 04/04/2002 Dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais 
Formas de Vegetação e dá outras providências. 

Lei nº 6.713 25/01/2005 Dispõe sobre a Política Pesqueira e Aquícola no Estado 
do Pará, regulando as atividades de fomento, 
desenvolvimento e gestão ambiental dos recursos 
pesqueiros e da aqüicultura e dá outras providências. 

Lei nº 6.745 06/05/2005 Institui o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do 
Estado do pará e dá outras providências. 

No âmbito municipal, existem os seguintes instrumentos legais (Tabela 2.30). 

 

Tabela 2.30. Principais diplomas legais municipais ambientais. 

,QVWUXPHQWR�OHJDO� 'DWD� 5HVXPR�
Lei Orgânica do 
município de São 
Geraldo do Araguaia 

05/04/1990 Trata dos princípios municipais, tendo dedicado o capítulo 
II (artigos 146 ao 149) sobre o Meio Ambiente 

Lei Municipal 09/05/1995 Dispõe sobre a criação do Parque Municipal Barreiro das 
Antas. 

����� &RRSHUDomR�,QVWLWXFLRQDO�
������� $o}HV�$PELHQWDLV�([HUFLGDV�SRU�2XWUDV�,QVWLWXLo}HV�
Atualmente, algumas instituições mantêm parcerias com o PESAM, visando apoiá-lo em 
suas atividades, consolidando, assim, uma ampla pesquisa que embasou até mesmo o 
projeto de criação da Unidade. As instituições envolvidas estão relacionadas a seguir: 

� Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia; 

� Prefeitura Municipal de Marabá; 

� Câmara dos Vereadores de São Geraldo do Araguaia; 

� Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de São Geraldo do Araguaia; 

� Fundação Casa da Cultura de Marabá; 

� Fundação Serra das Andorinhas; 

� Museu Paraense Emílio Goledi; 

� Universadade Federal do Pará; 

� Grupo Espeleológico de Marabá; 

� Associação de Produtores e Moradores da Serra; 

� Associação de Produtores e Moradores de Sucupira; 

� Sociedade de Orquidófilos de Marabá (SOM); 

� Sociedade Paraense de Orquidófilos. 

 

Para a gestão do PESAM existem algumas instituições com grande potencial, e por vezes, 
interesse em estreitar as relações com o PESAM através de determinadas cooperações. Na 
Tabela 2.31 está expressa a relação das instituições que, em princípio, têm potencial de 
cooperação na gestão do PESAM. 
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Tabela 2.31. Potencial de cooperação de diversas instituições perante o PESAM. 

,167,78,d2� 327(1&,$/�'(�&223(5$d2�
Prefeitura Municipal de São Geraldo do 
Araguaia 

Funcionário e realização de atividades administrativas 
Mão de obra para serviços gerais 
Funcionário em função 
Funcionário a conveniar 

Prefeitura Municipal de Marabá Funcionário e realização de atividades administrativas 
Mão de obra para serviços gerais 
Funcionário em função 
Funcionário a conveniar 

Câmara dos Vereadores de São Geraldo do 
Araguaia 

Apoio nos projetos 
Apoio logístico para reuniões 

Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de 
São Geraldo do Araguaia 

Apoio nos projetos 
Apoio logístico para reuniões 

Fundação Casa da Cultura de Marabá Financiamento de projetos de pesquisa 
Apoio na gestão da UC 

Fundação Serra das Andorinhas Financiamento de projetos de pesquisa 
Apoio na gestão da UC 

Museu Paraense Emílio Goeldi Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 
Implantação do Conselho Gestor da UC 

Universidade Federal do Pará 
 

Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 
Implantação do Conselho Gestor da UC 

Grupo Espeleológico de Marabá 
 

Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 

Sociedade de Orquidófilos de Marabá 
(SOM) 
 

Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 

Sociedade Paraense de Orquidófilos Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 
Associação de Produtores e Moradores da 
Serra 

Auxílio na implantação do Conselho Gestor da UC 
Participação no Conselho Gestor da UC 
Participação nas pesquisas estabelecidas 

Associação de Produtores e Moradores de 
Sucupira 

Auxílio na implantação do Conselho Gestor da UC 
Participação no Conselho Gestor da UC 
Participação nas pesquisas estabelecidas 

CNPq Financiamento de projetos de pesquisa, pós-
graduação, desenvolvimento gerencial 

Capes Financiamento de pesquisadores e projetos de 
pesquisa 

FNMA Financiamento de projetos 
Inpe Banco de dados 
GEF Financiamento de projetos 
WWF – Fundo Mundial de Conservação da 
Natureza 

Financiamento de projetos 

CI – Conservation International Apoio na captação de recursos 
Apoio à pesquisa e monitoramento 
Treinamento e capacitação 
Apoio técnico ao manejo 
Avaliações biológicas 
Apoio à criação de redes de cooperação e informação 
Educação ambiental e uso público (apoio aos 
programas) 
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,167,78,d2� 327(1&,$/�'(�&223(5$d2�
TNC – The Nature Conservancy Avaliações ambientais 

Captação de recursos 
Pesquisa 
Políticas ambientais 
Monitoramento 
Capacitação 
Financiar a realização de pesquisas científicas 

Ibama - PA Fiscalização do entorno 
Embratur Incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo na região 

Divulgação de potenciais turísticos 

Correios Patrocínio, divulgação do Parque 
Banco do Brasil Patrocínio de programas e projetos do parque 
INSS – Pes (Programa de Estabilidade 
Social) 

Palestra para a comunidade do entorno envolvendo a 
SECTAM e divulgando o parque 

Senac Cursos de capacitação para a comunidade do entorno 
do parque 

Ministério da Saúde Palestras e seminários sobre saúde e meio ambiente 
Fundação Boticário de Proteção à Natureza Financiamento de projetos 

Treinamento de pessoal 

Polícia Militar Ambiental - PA Fiscalização 
Fapesp Financiamento de projetos de pesquisa 

Pós-graduação 
Desenvolvimento científico 

SECTAM Realização de atividades de fiscalização no entorno do 
parque 

Sindicato Rural de São Geraldo do 
Araguaia 

Organizar encontros, debates, com proprietário e 
produtores rurais 

As articulações para gestão do PESAM podem se dar entre diferentes instituições presentes 
no Estado, na iniciativa privada e no Terceiro Setor. Podem ser articulações horizontais 
(entre instituições governamentais da mesma esfera), verticais (entre instituições de esferas 
distintas) e transversais (parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG, 
empresas, universidades, etc.). 

As articulações horizontais estão presentes em programas estaduais com a atuação de 
diferentes secretarias. No Pará, o monitoramento de queimadas é um exemplo de atividade 
realizada em parceria entre a SECTAM/PA, diversas instituições estaduais e prefeituras 
municipais. 

Quanto às articulações verticais, observa-se que muitas das ações do Órgão Estadual de 
Meio Ambiente (OEMA) no Pará estão ligadas ao MMA, Ibama, Incra e Funai. 

Em relação às articulações transversais, diversos convênios e parcerias são verificados no 
Estado, com empresas como Furnas e Eletronorte que financiam projetos ambientais, 
apoiando Unidades de Conservação e realizando atividades de monitoramento dos recursos 
hídricos. O Programa Gestão Ambiental Integrada (PGAI – Bico do Papagaio) promovido 
pelo PPG-7/IBAMA é um dos exemplos. 

Outros projetos freqüentes estão relacionados à proteção da fauna e flora do PESAM 
(parceira SECTAM e Paratur) e manejo florestal e projeto de controle do desmatamento e 
das queimadas no Pará, também pela SECTAM. 

����� 'HFODUDomR�GH�6LJQLILFkQFLD�
O PESAM é a maior unidade de conservação de proteção integral estadual do Pará e 
constitui-se em uma das áreas prioritárias de conservação da Amazônia. Ele faz parte do 
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corredor ecológico do Sul da Amazônia e pode servir de corredor ecológico entre as outras 
áreas protegidas próximas a ele como a Terra Indígena Suruí e a APA Barreiro das Antas. 

O ecossistema do Parque é composto por sete fitofisionomias, variando de floresta ombrófila 
densa aluvial até campo cerrado ou cerrado ralo, além de sistemas secundários compostos 
pelas pastagens e pelas formações florestais secundárias. 

A diversidade de espécies observadas é mais do que suficiente para que esta área seja 
preservada. Também nas áreas pesquisadas foram listadas 63 novas ocorrências de 
espécies, sendo 58 novas aves citadas para a região, um mamífero e quatro ofídios, que 
somando às ameaçadas de extinção reforçam a importância de preservação da área. 

Em termos de espécies ameaçadas de extinção, o PESAM abriga as seguintes espécies de 
mamíferos: gorgo ($ORXDWWD� EHO]HEXO), macaco-aranha ($WHOHV� PDUJLQDWXV), cachorro-do-
mato ($WHORF\QXV� PLFURWLV), macaco-cuxiú (&KLURSRWHV� VDWDQDV), tatu-peba ((XSKUDFWXV�VH[FLQWXV), jaguatirica (/HRSDUGXV�SDUGDOLV), gato-maracajá (/HRSDUGXV�ZLHGLL), lontra (/XWUD�ORQJLFDXGLV), morcego (0HVRSK\OOD� PDFRQQHOOL), tamanduá-bandeira (0\UPHFRSKDJD�WULGDFW\OD), onça-pintada (3DQWKHUD� RQFD), morcego (3WHURQRWXV� J\PQRQRWXV), morcego 
(3WHURQRWXV�SDUQHOOLL), tatu-canastra (3ULRGRQWHV�PD[LPXV), ariranha (3WHURQXUD�EUDVLOLHQVLV), 
suçuarana (3XPD� FRQFRORU). As duas espécies do gênero /HRSDUGXV (jaguatirica e gato-
maracujá) ocorrem em baixas densidades por serem espécies associadas a ambientes 
florestais e devido à ocupação agrícola no entorno. 

No grupo de aves, o PESAM abriga uma espécie endêmica da Amazônia, a choca-lustrosa 
(6DNHVSKRUXV�OXFWXRVXV) que também é considerada uma espécie sob risco de ameaça de 
extinção. 

Na lista de espécies ameaçadas estão: arara-azul ($QRGRUK\QFKXV�K\DFLQWKLQXV), marucu-
cabeça-castanha (%XFFR�PDFURGDFW\OLV), mutum-pinima (&UD[� IDVFLRODWD), inhambu-de-pés-
vermelhos (&U\SWXUHOOXV� HU\WKURSXV), anacã ('HURSW\XV� DFFLSLWULQXV), papagainho-verde 
(*UD\GLGDVFDVOXV� EUDFK\XUXV), águia-real (+DUSLD� KDUS\MD), +HPLWULFFXV� VWULDWLFROOLV� =
sebinho; assanhadinho-de-rabo-curto (,RGRSOHXUD� LVDEHOODH), joão-barbudo-pardo 
(0DODFRSWLOD� IXVFD), rendeira (0DQDFXV� PDQDFXV), mucuquinho-de-colar (0HODQRSDUHLD�WRUTXDWD), gavião-real (0RUSKQXV� JXMDQHQVLV), papa-formiga-de-barriga-branca (0\UPHFL]D�ORQJLSHV), dormião-listrado (1\VWDOXV� VWULRODWXV), jacu-de-floresta (3HQHORSH� PDUDLO), 
dançarino-azeitona (3LSUD�QDWWHUHUL), colheiro (3ODWDOHD�DMDMD), araçari-de-pescoço vermelho 
(3WHURJORVVXV�ELWRUTXDWXV), olho-de-fogo (3\ULJOHQD�OHXFRQRWD), choca-lustrosa (6DNHVSKRUXV�OXFWXRVXV), pipira-de-encontros (7DFK\SKRQXV� FULVWDWXV), inhambu-galinha (7LQDPXV�JXWWDWXV), azulona (7LQDQXV� WDR), uirapuruzinho-do-norte (7\UDQQHXWHV� YLUHVFHQV), arapaçu-
de-spixi (;LSKRUK\QFKXV�VSL[LL). 
No grupo de répteis e anfíbios foram registrados três ofídios (3VHXVWHV�VXOSKXUHXV, /DFKHVLV�PXWD e (XQHFWHV�PXULQXV), e dois squamata (0HODQRVXFKXV�QLJHU�e 3RO\FKUXUXV�DFXWLURVWULV)
que estão sob o risco de ameaça de extinção no PESAM.  

Foram documentadas 399 cavidades geológicas, sendo 20 cavernas, 50 grutas, 01 dolina, 
02 fendas, 326 abrigos, 32 cachoeiras e 14 estruturas ruiniformes na Serra das Andorinhas. 
Entre as cavidades descobertas destaca-se a Caverna Serra das Andorinhas com 1.010 m 
de desenvolvimento, que é uma das maiores cavernas do Brasil, formada em quartzito. 

No que se refere às cachoeiras, destaca-se a cachoeira Visagem, com 102 m de desnível. 

A presença de sítios históricos, arqueológicos e espeleológicos é muito significativa para a 
região e representa a grande importância do Parque. Abriga inúmeras figuras rupestres que 
são o elo de ligação para o entendimento do passado da humanidade através dos estudos 
arqueológicos, de história cultural e da espeleologia. 
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Relação das cavidades naturais do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e APA São Geraldo do Araguaia 
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01 C S. Andorinhas Noleto 1.010 PAAT080 
PAAT103 

FE 
AD X X X MA 423  X B1: 0772871/ 9304960 

02 G Cutia Noleto 40,0  AD X X X M 560  X 22M  E 0771862/N9304990  
03 A Pequeno Brejo dos Padres 8,0  FE N X N B 542  X 22M  E 0776697/ N 9315548 
04 A Cupim Brejo dos Padres 5,5  FE N N N B 542  X 22M  E 0776705/ N 9315578 
05 G Morcego Brejo dos Padres 15,0  FE N N N B 526  X 22M  E 0776573/ N 9315706 
06 A Sapucaia Brejo dos Padres 10,5  FE N X N B 527  X 22M  E 0776486/ N 9315644 
07 A Tucum Brejo dos Padres 9,6  FE N N N B 548  X 22M  E 0776501/ N 9315666 
08 A Igarapé Brejo dos Padres 10,0  FE N N N B 548  X 22M  E 0776501/ N 9315666 
09 A Alto Brejo dos Padres 7,0  FE N N N B 526  X 22M  E 0776573/ N 9315706 
010 A Funil Brejo dos Padres 7,0  FE N X X B 550  X 22M  E 0776522/ N 9315616 
011 A Corredor Brejo dos Padres 9,2  FE N N N B 550  X 22M  E 0776522/ N 9315616 
012 A Cactus Brejo dos Padres 2,3  FE N N N B 524  X 22M  E 0776524/ N 9315592 
013 A Cascavel Brejo dos Padres 12,7 PAAT95 FE N N N A 533  X 22M  E 0776613/ N 9313600 
014 A Árvore Brejo dos Padres 04,0  FE N N N B 536  X 22M  E 0776583/ N 9315628 
015 A Pedra furada Brejo dos Padres 5,5  FE N N N B 550  X 22M  E 0776522/ N 9315616 
016 A Arco Brejo dos Padres 8,0 PAAT105 FE N N N A 531  X 22M  E 0776607/ N 9305490 
017 A Risco Brejo dos Padres 11,0 PAAT94 FE N N X A 514  X 22M  E 0776574/ N 9315502 
018 A Triangular Brejo dos Padres 8,2 PAAT114 FE N X N A 522  X 22M  E 0776620/ N 9315462 
019 A Rocha solta Brejo dos Padres 13,5 PAAT96 FE N N N A 543  X 22M  E 0776510/ N 9315582 
020 A Areia Brejo dos Padres 8,2 PAAT120 FE N X N A 553  X 22M  E 0776542/ N 9315550 
021 A Duplo Brejo dos Padres 20,5 PAAT106 FE N X N A 515  X 22M  E 0776586/ N 9315458 
022 A Tamanduá Brejo dos Padres 9,0 PAAT112 FE N N N A 515  X 22M  E 0776454/ N 9315552 
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023 A Lage Brejo dos Padres 27,0 PAAT113 FE N N N A 527  X 22M  E 0776557/ N 9315484 
024 A Brejo d/ Padres Brejo dos Padres 33,0 PAAT119 FE N N N A 518  X 22M  E 0776559/ N 9315462 
025 C Nascente Brejo dos Padres 71,0 PAAT108 FE X X N A 522  X 22M  E 0776514/ N 9315694 
026 C Araguaia Santa Cruz 87,0 PAAT123 FV N N N A 550 X 06°13’22.0’’S/ 48°26’54.0’’W 
027 G Sucurí Brejo dos Padres 24,0 PÁAT097 FE N X X A 530  X 22M  E 0776618/ N 9315436 
028 A Isidoro  Santa Cruz 7,5 PAAT117 FE N N N A 220 X 06°12’35.0’’S/ 48°27’41.0’’W 
029 A Pedra Armada Santa Cruz 5,0 PAAT102 FE N N N A 420  X 06°13’05.0’’S/ 48°27’09.0’’W 
030 G Coruja Brejão 25,0  FE    B 390  X 06°13’07.0’’S/ 48°27’17.0’’W 
031 G Bela vista Brejão 24,0  FE    B 390  X 06°13’35.0’’S/ 48°26’52.0’’W 
032 G Sucupira Brejão 27,5  FE    B 390  X 06°11’31.0’’S/ 48°31’22.0’’W 
033 C Urubú Brejão 76,0  FE    M 390  X 06°13’12.0’’S/ 48°27’50.0’’W 
034 A Cachoeira Riacho fundo 4,0 PAAT135 FG N N N A 250  X 06°15’22.0’’S/ 48°26’08.0’’W 
035 A Pedral Santa cruz 2,0 PAAT134 FE N N N A 120 X 06°13’29.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
036 A Caju Brejão 3,0 PAAT136 FE N N N A 300  X 06°13’25.0’’S/ 48°26’26.0’’W 
037 C Casa de pedra Sucupira 67,0 PAAT137 FE X  X M 360 X 06°17’09.0’’S/ 48°29’35.0’’W 
038 G Arroz c/ jabá Brejo dos padres 19,0  FE N   B 550  X 06°11’07.7’’S/ 48°30’07.5’’W 
039 G Preguiça Brejo dos padres 18,0  FE N   B 550  X 06°11’02.9’’S/ 48°30’11.9’’W 
040 A Ladeira Santa cruz 5,0 PAAT133 FV N  N A 122 X 06°13’27.0’’S/ 48°25’55.1’’W 
041 G Pintado Condon 16,0 PAAT143 FE N   A 550  X 06°05’19.0’’S/ 48°30’50.0’’W 
042 A Condon Condon 8,0 PAAT195 FE N   A 550  X 06°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
043 G Clarabóia Condon 18,0  FE N   B 550  X 06°05’32.0’’S/ 48°31’27.0’’W 
044 C Fendas Condon 54,0  FE N   M 550  X 06°05’30.0’’S/ 48°31’47.0’’W 
045 F Franco Condon 14,0  FE N   A 550  X 06°05’12.0’’S/ 48°31’02.0’’W 
046 A Inajá Santa cruz 2,0 PAAT132 FV N N N A 120 X 06°13’23.0’’S/ 48°25’55.0’’W 
047 A Pernambuco Santa cruz 8,5 PAAT148 FV N N N A 120 X 06°13’17.0’’S/ 48°25’59.0’’W 
048 A Capuerana Santa cruz 3,8 PAAT142 FV N N N A 120 X 6°13’22.0’’S/ 48°25’55.0’’W 
049 A Pedra escrita Santa cruz 17,0 PAAT100 FV N N N MA 120 X 6°13’25.0’’S/ 
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48°26’02.6’’W 
050 A Carrapato Santa cruz 1,4 PAAT157 FV N N N A 120 X 6°13’17.0’’S/ 

48°25’49.8’’W 
051 A Ponta  Santa cruz 5,3 PAAT078 FV N N N A 125 X 6°13’25.0’’S/ 

48°26’26.0’’W 
052 C Vertical Condon 19,5  FE N   M 550  X 6°05’25,0’’S/ 48°30’37.0’’W 
053 G Passagem Brejo dos Padres 20,9  FE N N N M 520  X 22M  E 0776581/ N 9315458 
054 G Marimbondo Brejão 9,0  FE N   B 390  X 6°13’12.0’’S/ 48°27’50.0’’W 
055 G Roxa Brejo dos Padres 27,2  FE N   B 550  X 6°05’25.0’’S/ 48°30’37.0’’W 
056 A Fora Brejo dos Padres 7,5  FE N X N B 535  X 22M  E 0776595/ N 9315640 
057 G Campo Brejo dos Padres 25,0  FE N   B 550  X 6°11’07.7’’S/ 48°30’07.0’’W 
058 A Escada Brejo dos Padres 13,6  FE N N N B 550  X 6°05’39.0’’S/ 48°31’19.0’’W 
059 A Escondido Brejo dos Padres 11,0  FE N X N B 510  X 22M  E 0776490/ N 9315684 
060 A Parede Brejo dos Padres 7,5  FE N N N B 530  X 22M  E 0776618/ N 9315436 
061 A Pedra verde Brejo dos Padres 9,5  FE N N N B 514  X 22M  E 0776521/ N 9313526 
062 G Ninho Brejo dos Padres 6,0  FE N  N B 550  X 6°11’07.0’’S/ 48°30’07.0’’W 
063 D Juriti Condon 14,5  FE N   B 550 X 6°05’12.0’’S/ 48°31’15.0’’W 
064 A Pau torto Santa Cruz 8,0  FV N N N B 120 X 6°13’17.9’’S/ 48°25’49.8’’W 
065 A Barranco Santa cruz 2,7  FV N N N B 122  X 6°13’27.0’’S/ 48°25’55.0’’W 
066 A Três rochas Brejo dos Padres 8,0  FE N N N B 527  X 22M  E 0776586/ N 9315644 
067 A Bigorna Brejo dos Padres 12,0  FE N N N A 532  X 22M  E 0776633/ N 9315552 
068 A Cipó Brejo dos Padres 5,6  FE N N N B 532  X 22M  E 0776588/ N 9315574 
069 A Raízes Brejo dos Padres 10,6  FE N X N M 517  X 22M  E 0776567/ N 9315546 
070 A Vala Brejo dos Padres 5,1  FE N N N B 533  X 22M  E 0776542/ N 9315550 
071 A Lago Brejo dos Padres 9,9  FE N N N B 521  X 22M  E 0776655/ N 9315430 
072 A Cerrado Brejo dos Padres 10,7  FE N X N B 505  X 22M  E 0776719/ N 9315378 
073 A Bruto Brejo dos Padres 15,4  FE N N N B 510  X 22M  E 0776677/ N 9315408 
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074 A Inclinado Brejo dos Padres 7,0  FE N N N B 522  X 22M  E 0776669/ N 9315428 
075 A Beira Brejo dos Padres 11,5  FE N N N B 513  X 22M  E 0776675/ N 9315430 
076 A Piaçava Brejo dos Padres 5,3  FE N N N B 515  X 22M  E 0776638/ N 9315404 
077 A Mesa Brejo dos Padres 5,0  FE N N N B 519  X 22M  E 0776550/ N 9315512 
078 A Samambaia Brejo dos Padres 6,0  FE N N N B 521  X 22M  E 0776507/ N 9315560 
079 A Estreito Brejo dos Padres 5,3  FE N X N B 512  X 22M  E 0776501/ N 9315556 
080 A Caminho Brejo dos Padres 4,5  FE N  N B 550  X 6°11’03.3’’S/ 48°30’05.4’’W 
081 A Madeira Brejo dos Padres 11,0  FE N N N B 499  X 22M  E 0776456/ N 9315532 
082 A Camelo Sucupira 13,8  FE N   B 370  X 6°12’17.0’’S/ 48°25’37.0’’W 
083 G Escorpião Sucupira 20,0  FE N   B 370 X 6°12’25.0’’S/ 48°31’14.0’’W 
084 G Bode Sucupira 16,3  FE N   B 370 X 6°12’33.0’’S/ 48°31’15.0’’W 
085 A Canela de ema Sucupira   FE N   B 370 X 6°11’39.0’’S/ 48°31’17.0’’W 
086 A Abelha Sucupira 10,0 PAAT154 FE N  N A 370 X 6°11’39.0’’S/ 48°31’17.0’’W 
087 A Sucupira Sucupira 3,0 PAAT155 FE N  N A 370 X 6°11’39.0’’S/ 48°33’22.0’’W 
088 C Macacos Remanso dos 

botos 
95,0  FM N X X M 230  X

6°22’07.0’’S/ 48°23’38.0’’W 

089 C Rem. dos botos Remanso dos 
botos 

125,0  FM N X X M 230  X
6°22’07.0’’S/ 48°23’38.0’’W 

090 A Santuário Casa da Pedra 26,0 PAAT160 FE N N N A 561  X 22M  E 0770922/ N 9319342 
091 A Fogão Casa da Pedra 6,0 PAAT161 FE N N N A 559  X 22M  E 0770937/ N 9319334 
092 A Neblina Casa da Pedra 14,0 PAAT159 FE N N N MA 556  X 22M  E 0770944/ N 9319306 
093 A Duas pedras Casa da Pedra 5,0  FE N N N B 559  X 22M  E 0770914/ N 9319312 
094 A Besouro Casa da Pedra 7,5  FE N N N B 559  X 22M  E 0770878/ N 9319336 
095 A Três bocas Casa da Pedra 13,0 PAAT167 FE N N N A 561  X 22M  E 0770893/ N 9319368 
096 G Oito Casa da Pedra 48,0 PAAT166 FE N N N A 547  X 22M  E 0770813/ N 9319284 
097 A Arenito Casa da Pedra 6,5  FE N N N B 550  X 22M  E 0770876/ N 9319256 
098 A Romeiros Casa da Pedra 15,3  FE N N N M 507  X 22M  E 0770710/ N 9319326 
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099 A Tobogã Casa da Pedra 18,5  FE N   B 570  X 22M  E 0770802/ N 9319316 
0100 A Folha seca Casa da Pedra 8,5  FE N N N B 542  X 22M  E 0770785/ N 9319370 
0101 A Filhotes Casa da Pedra 10,5 PAAT168 FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0102 A Forquilhas Casa da Pedra 21,0 PAAT171 FE N N X A 552  X 22M  E 0770807/ N 9319518 
0103 A Pau de leite Casa da Pedra 5,0 PAAT172 FE N  N A 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0104 A Feio Casa da Pedra 4,0 PAAT170 FE N  N A 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0105 A Vento Casa da Pedra 10,0 PAAT169 FE N N N A 553  X 22M E 0771016/N 9319500 
0106 A Meia lua Casa da Pedra 5,0 PAAT173 FE N  N A 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0107 A Promessa Casa da Pedra 3,6  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0108 A Mancha Casa da Pedra 13,0  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0109 A Cama de pedra Casa da Pedra 7,0  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0110 A Largo Casa da Pedra 3,3  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0111 A Bumerangue Casa da Pedra 11,5  FE N  N B 570  X 6°09’28.0’’S/ 48°32’17.0’’W 
0112 A Folha larga Casa da Pedra 5,5  FE N  N B 570  X 22M  E 0770728/ N 9319602 
0113 G Túnel Casa da Pedra 24,0  FE N X N B 534  X 22M  E 0770707/ N 9319604 
0114 G Racha Casa da Pedra 40,0  FE N N N B 570  X 22M  E 0770706/ N 9319596 
0115 A Baixada Agulhas de Pedra 10,0  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0116 G Teia de aranha Agulhas de Pedra 25,6  FE N   B 480  X 6°08’30.0’’S/ 48°32’30.0’’W 
0117 A Suspiro Agulhas de Pedra 11,0  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0118 G Urubú rei Agulhas de Pedra 25,5  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0119 A Machado Agulhas de Pedra 5,0  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0120 C Bonita Agulhas de pedra 63,4 PAAT174 FE N X N A 480  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0121 C Catedral Agulhas de pedra 415,0  FE N X X MA 483  X 6°08’57.0’’S/ 48°32’19.0’’W 
0122 A Piqui Casa da Pedra 33,6 PAAT175 FE N   A 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0123 A Dois furos Casa da Pedra 11,5  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0124 A Pau podre Casa da Pedra 8,5  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0125 A Tombo Casa da Pedra 5,0  FE N  N B 570  X 22M  E 0770788/ N 9319538 
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0126 A Terra molhada Casa da Pedra 10,2  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0127 A Cobra Casa de Pedra 17,5  FE N   B 530  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0128 G Esporada Pedral do Paulista 15,0  FE N   B 560  X 6°09’10.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0129 A Carrasco Agulhas de pedra 16,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0130 A Dividido Agulhas de pedra 37,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0131 A Blocos caídos Agulhas de pedra 15,4  FE N   B 480  X 6°09’17.0’’S/ 48°32’03.0’’W 
0132 A Chucalho Agulhas de pedra 35,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0133 A Canário Agulhas de pedra 7,5  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0134 A Cheiro Agulhas de pedra 5,3  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0135 A Pedra grande Casa de pedra 10,5  FE N N N B 534  X 22M E 07701674/N 9319592 
0136 G Caveira Agulhas de pedra 25,5  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0137 A Camaleão Agulhas de pedra 7,5  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0138 A Escora Agulhas de pedra 5,0  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0139 G Cobra Pedral Igarapé 24,0  FE N   B 530  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0140 A Desabamento Pedral Igarapé 3,5  FE N  N B 570  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0141 A Tucandira Pedral Igarapé 9,7  FE N  N B 570  X 6°09’25.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0142 A Broto verde Casa de Pedra 5,5  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0143 A Camundongo Casa de Pedra 5,5  FE N N N B 541  X 22M  E 0770769/ N 9319356 
0144 A Rolinha Casa de Pedra 5,4  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0145 A Gueroba Pedral Igarapé 5,8  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0146 A Pau queimado Pedral Igarapé 4,5  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0147 A Pedra preta Pedral Igarapé 3,5  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0148 A Lodo Pedral Igarapé 5,5  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0149 A Ravenala Pedral Igarapé 4,3  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0150 G Espinho Pedral Igarapé 42,0  FE N   B 560  X 6°09’53.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0151 G Colunas Pedral Igarapé 31,0  FE N   B 560  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0152 A Frio Agulhas de pedra 5,5  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 



Plano de Manejo do PE Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
Capítulo II - Análise da Unidade de Conservação  

2.150

1��*(0� 7LS
R� 1RPH� /RFDO�

'H
VHQ

YRO
YL��

PH
QWR

��P
��

6tW
LR�

$UT
XHR

OyJ
LFR

�

)OR
UD�

GR
�

(Q
WRU

QR
�

5H
VVX

UJr
QFL

D�
(V

SHO
HRW

HP
D�

&R
O{Q

LD�G
H�

4X
LUR

SWH
UD�

5H
OHY

kQF
LD�

$OW
LWX

GH�
P�

�
$3

$� 34
� &RRUGHQDGDV�870�*UDXV�

0153 G Pedra vermelha Pedral Igarapé 15,0  FE N   B 560  X 6°10’00.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0154 A Dois Xis Pedral Igarapé 23,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0155 A Estrela do 

abismo 
Pedral Igarapé 5,0  FE N  N B 560  X

6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 

0156 A Separado Agulhas de pedra 6,5  FE N  N B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0157 A Merin Casa de Pedra 10,0  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0158 A Assento Casa de Pedra 21,0  FE N   B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0159 A Mururé Pedral Igarapé 7,2  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0160 A Bromélia Pedral Igarapé 8,3  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0161 A Quaresmeira Pedral Igarapé 11,0  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0162 A Ovo Pedral Igarapé 10,9  FE N  N B 570  X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0163 A Ribinha Pedral Igarapé 3,4  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0164 A Estrutura Pedral Igarapé 19,6  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0165 A Torre Pedral Igarapé 14,5  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0166 A Gás Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0167 A Fim Pedral Igarapé 10,0  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0168 A Ranieri Pedral Igarapé 8,7  FE N  N B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0169 A Gentil Pedral Igarapé 25,0 PAAT178 FE N   A 560  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0170 A Catasetum Pedral Igarapé 4,5 PAAT180 FE N  N A 560  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’52.0’’W 
0171 G Brassavola Pedral Igarapé 35,9 PAAT174 FE N   A 560  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’52.0’’W 
0172 A Jatobá Brejo dos Padres   FE N   B 550  X 6°11’03.3’’S/ 48°30’05.4’’W 
0173 A Manoel Condon 32,7 PAAT176 FE N   A 550  X 6°05’39.0’’S/ 48°31’19.0’’W 
0174 C Araras Condon 292,0  FE N X X A 550  X 6°05’30.0’’S/ 48°31’19.0’’W 
0175 A Subida Agulhas de pedra 18,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0176 A Geléia Agulhas de pedra 10,5  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0177 A Formiga Agulhas de pedra 9,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0178 A Schomburgkia Agulhas de pedra 22,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
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0179 A Dúvida Agulhas de pedra 27,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0180 A Bacural Pedral do Paulista 7,5  FE N   B 570  X 6°09’10.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0181 A Chaminé Pedral do Paulista 34,0  FE N   B 570  X 6°09’10.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0182 A Puçá Pedral do Paulista 4,5  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0183 A Lado Pedral do Paulista 9,0  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0184 A Concha Pedral do Paulista 5,3  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0185 A Fogo Pedral do Paulista 16,0  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0186 A Vale Pedral do Paulista 7,0  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0187 A Periquito Pedral do Paulista 18,0  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0188 A Pica-pau Pedral do Paulista 18,5  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0189 A Pipira Pedral do Paulista 21,0  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0190 A Marcação Pedral do Paulista 18,5  FE N   B 570  X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0191 A Guirajuba Pedral do Paulista 15,0 PAAT187 FE N   A 560  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’52.0’’W 
0192 A Osso Pedral Igarapé 19,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0193 A Trempe Pedral Igarapé 54,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0194 A Goteira Pedral Igarapé 14,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0195 A Ramo Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0196 A Palha seca Pedral Igarapé 8,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0197 A Novo Pedral Igarapé 52,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0198 A Rolo Pedral Igarapé 25,5  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0199 A Encosto Pedral Igarapé 6,8  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0200 A Mosquito Pedral Igarapé 9,8  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0201 A Engano Pedral Igarapé 10,5  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0202 A Encolhido Pedral Igarapé 15,8  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0203 A Cajuí Pedral Igarapé 7,0 PAAT189 FE N   A 560  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0204 A Savana Pedral Igarapé 11,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0205 A Janela grande Pedral Igarapé 14,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
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0206 A Mangaba Pedral Igarapé 38,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0207 A Porta Pedral Igarapé 15,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0208 A Encaixe Pedral Igarapé 8,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0209 A Lata Pedral Igarapé 9,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0210 A Ipê Pedral Igarapé 10,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0211 A Epidendrum Pedral Igarapé 16,5  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0212 A Anjinho Pedral Igarapé 17,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0213 A Orelha Pedral Igarapé 16,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0214 A Apache Pedral Igarapé 23,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0215 A Praça Pedral Igarapé 9,5  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0216 A Suspenso Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0217 A Macambira Pedral Igarapé 6,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0218 A Tilandzia Pedral Igarapé 32,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0219 A Arácea Pedral Igarapé 14,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0220 A D’paulas Pedral Igarapé 14,0  FE    B   X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0221 A Filodendrum Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0222 A Dólmen Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0223 A Ararinha Pedral Igarapé 6,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0224 A Gobila Pedral Igarapé 14,5  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0225 A Campina Pedral Igarapé 7,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0226 A Buriti Pedral Igarapé 20,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0227 A Quartzito Pedral Igarapé 5,5 PAAT188 FE N   A 560  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0228 A Velozias Pedral Igarapé 28,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0229 A Bem-te-vi Pedral Igarapé 7,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0230 A Bananeira Pedral Igarapé 20,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0231 A Luz Pedral Igarapé 16,5  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0232 A Guano Pedral Igarapé 24,5  FE N  X B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
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0233 A Cantil Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0234 A Duas coberturas Pedral Igarapé 22,0  FE N   B 570  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0235 A Morgação Pedral Igarapé 16,5  FE N   B 570  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0236 A Fome Pedral Igarapé 14,0  FE N   B 570  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0237 A Aracoã Pedral Igarapé 22,0  FE N   B 570  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0238 A Acampamento Pedral Igarapé 19,0  FE N   B 570  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0239 A Ocre Pedral Igarapé 4,5  FE N   B 570  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0240 A Broque Pedral Igarapé 13,5  FE N   B 570  X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0241 A Alpercata Pedral Igarapé 10,0  FE N   B 560  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0242 G Roça Pedral da Roça 31,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0243 A Giz Torres de Pedra 4,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0244 A Maria cavaleira Torres de Pedra 38,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0245 A Anta Torres de Pedra 28,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0246 A Trepadeira Torres de Pedra 13,5  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0247 A Comprido Torres de Pedra 8,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0248 A Pedra chata Torres de Pedra 5,7  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0249 A Sanhaço Pedral da Roça 10,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0250 A Carvão Pedral da Roça 8,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0251 A Folha vermelha Pedral da Roça 16,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0252 A Embaúba Pedral da Roça 7,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0253 A Vampiro Pedral da Roça 15,5  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0254 C Mogno Pedral da Roça 116,8  FE N   A 560  X 6°08’57.0’’S/ 48°34’04.0’’W 
0255 C Sabiá Pedral da Roça 61,5  FE N   B 560  X 6°08’38.0’’S/ 48°33’43.0’’W 
0256 A Canto Pedral da Roça 10,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0257 G Palmito Pedral da Roça 16,0  FE N   B 560  X 6°08’30.0’’S/ 48°34’38.0’’W 
0258 A Sótão Pedral da Roça 7,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0259 A Assoviado Pedral da Roça 5,0  FE N   B 560  X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
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0260 A Tripé Pedral da Roça 5,7 PAAT190 FE N   A 570  X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0261 A Caracol Agulhas de Pedra 4,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0262 A Marrie Agulhas de Pedra 16,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0263 A Pascale Agulhas de Pedra 5,0  FE N   B 480  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0264 A Cigarra Torres de Pedra 3,5  FE N   B 570  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0265 A Elias Estrut. do Paulista 10,5  FE N   B 550  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0266 A Bacaba Estrut. do Paulista 7,5  FE N   B 550  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0267 A Beija-flor Estrut. do Paulista 3,5  FE N   B 550  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0268 A Beco Estrut. do Paulista 13,0  FE N   B 550  X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0269 A Igarapé Pedral Igarapé 7,0  FE N   B 570  X 6°11’07.7’’S/ 48°30’07.5’’W 
0271 A Epidendrum Pedral Raimundo 3,0  FE N   B 550  X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0272 A Jutaí Pedral Raimundo 4,0  FE N   B 550  X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0273 G Mangabeira Pedral Raimundo 20,3  FE N   B 550  X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0274 A Bilunga Pedral Raimundo 16,0  FE N   B 550  X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0275 A Dino Pedral Raimundo 5,0  FE N   B 550  X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0276 A Zuzeth Pedral Raimundo 5,0  FE N   B 550  X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0277 A Topo Muralhas de Pedra 8,0  FE N   B 550  X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0278 A Bággio Muralhas de Pedra 10,0  FE N   B 550  X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0279 G Trovão Muralhas de Pedra 13,5  FE N   B 550  X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0280 A Alpercata Muralhas de Pedra 6,0  FE N   B 550  X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0281 A Dupla Muralhas de Pedra 11,0  FE N   B 550  X 6°09’54.0’’S/ 48°34’01.0’’W 
0282 A Rosa Muralhas de Pedra 5,0  FE N   B 550  X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0283 A Muralha Muralhas de Pedra 12,0  FE N   B 550  X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0284 A Longo Pedral Raimundo 4,8  FE N   B 550  X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0285 A Cimento Pedral Raimundo 12,0  FE N   B 550  X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0286 G André Tira catinga 16,0  FM N B 500  X 6°14’19.0’’S/ 48°34’19.0’’W 
0287 A Curral Pedral Cemitério 6,0  FE N   B 540  X 6°11’24.0’’S/ 48°34’51.0’’W 
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0288 A Macaúba Pedral Cemitério 12,0  FE N   B 540  X 6°11’24.0’’S/ 48°34’51.0’’W 
0289 A Varejeira Pedral Cemitério 6,0  FE N   B 540  X 6°11’24.0’’S/ 48°34’51.0’’W 
0290 A Corvo Pedral Cemitério 7,0  FE N   B 540  X 6°11’24.0’’S/ 48°34’51.0’’W 
0291 A Orquídea Tira catinga 2,5  FM N B 500  X 6°14’19.0’’S/ 48°34’19.0’’W 
0292 G Copa Tira catinga 24,0  FM N B 500  X 6°14’22.0’’S/ 48°33’39.0’’W 
0293 A Cemitério Pedral Cemitério 8,6  FE N   B 540  X 6°11’00.0’’S/ 48°34’57.0’’W 
0365 G Daniel Santa Cruz 26,4  FE N N X B 330  X 6°14’37.0’’S/ 48°28’20.0’’W 
0366 G Tombo Santa Cruz 7,8  FE N N X B 320  X 6°14’34.0’’S/ 48°27’13.0’’W 
0368 G Toca da onça Noleto 29,1  FE N N X B 500  X 6°17’10.0’’S/ 48°31’10.0’’W 
0369 G Dez  real Noleto 12,1  FE N N N B 500  X 6°16’53.0’’S/ 48°32’52.0’’W 
0370 A Sem terra Noleto   FE N N N B 400  X 6°17’38.0’’S/ 48°32’38.0’’W 
0375 G Maneta Visagem 17,0  FE N N N B 600  X 6°17’14.0’’S/ 48°32’45.0’’W 
0377 A Cristiane Visagem 15,5  FE N N N B 600  X 6°17’12.0’’S/ 48°33’11.0’’W 
0378 A Max Visagem 11,5  FE N N N B 600  X 6°16’37.0’’S/ 48°33’14.0’’W 
0379 A Santa cruz Santa Cruz 8,0  FE N N N B 158  X 6°14’37.0’’S/ 48°28’20.0’’W 
0380 G taboqui Santa Cruz 20,0  FE N N N B 330  X 6°14’37.0’’S/ 48°28’20.0’’W 
0381 A All star Santa Cruz 7,0  FE N N N B 280  X 6°13’60.0’’S/ 48°27’25.0’’W 
0382 A Amor Santa Cruz 9,8  FE N N N B 280  X 6°13’60.0’’S/ 48°27’25.0’’W 
0383 A Porca de bobes Santa Cruz 5,0  FV N   B 120 X 6°15’33.0’’S/ 48°25’32.0’’W 
0384 A Ananias Santa Cruz 19,5  FV N   B 120 X 6°15’33.0’’S/ 48°25’32.0’’W 
0385 G Ananás Santa Cruz 11,0  FV N   B 120 X 6°14’02.0’’S/ 48°26’54.0’’W 
0386 G Submersa Santa Cruz 12,0  FV N   B 120 X 6°15’38.0’’S/ 48°25’15.0’’W 
0387 F Quatro pedras Riacho fundo 5,5  FE N N N M 270 X 6°15’21.0’’S/ 48°26’15.0’’W 
0388 A Ratão Riacho fundo 18,5 PAAT253 FE N X N A 270 X 6°15’31.0’’S/ 48°26’46.0’’W 
0389 A Casa da Cultura Baixo Sucupira 3,0 PAAT FE N N N MA 150 X 6°18’30.0’’S/ 48°25’33.0’’W 
0390 A Malária Baixo Sucupira 15,0  FE N N N B 140 X 6°18’33.0’’S/ 48°25’37.0’’W 
0391 A Paixão Baixo Sucupira 6,0  FE N N  B 125 X 6°19’14.0’’S/ 48°26’36.0’’W 
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0392 A Fernando Santa Cruz 7,0 PAAT237 FV N N N A 198 X 6°12’35.0’’S/ 48°27’41.0’’W 
0410 A Babaçu Santa Cruz 25,0 PAAT FV N N N A 142 X 6°14’11.0’’S/ 48°25’04.0’’W 
0413 A Caído Santa Cruz 5,0 PAAT238 FV N N N A 120 X 6°13’22.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
0414 A Espaço Santa Cruz 44,5  FV N N N B 110 X 6°13’22.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
0415 A Pé de garrafa Santa Cruz 2,5  FV N N N B 120 X 6°13’20.0’’S/ 48°25’57.0’’W 
0416 A Capelobo Santa Cruz 2,5  FV N N N B 120 X 6°13’24.0’’S/ 48°25’56.0’’W 
0417 A Curupira Santa Cruz 3,5  FV N N N B 120 X 6°13’24.0’’S/ 48°25’57.0’’W 
0418 A/A Boiuna Santa Cruz 15,1  FV N N N B 120 X 6°13’25.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
0419 A Mulher de 

branco 
Santa Cruz 4,5  FV N N N B 125 X

6°13’25.0’’S/ 48°25’56.0’’W 

0420 G Pai da mata Santa Cruz 28,0  FV N N N B 120 X 6°13’12.0’’S/ 48°25’55.0’’W 
0421 A Saci-pererê Santa Cruz 31,5  FV N N N B 120 X 6°13’26.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
0422 A Anzol Santa Cruz 23,1  FV N N N A 120 X 6°13’28.0’’S/ 48°25’58.0’’W 
0423 A Lobisomem Santa Cruz 14,7  FV N N N B 120 X 6°13’26.0’’S/ 48°25’52.0’’W 
0424 G Mãe d’água Santa Cruz 34,1  FV N N N B 120 X 6°13’25.0’’S/ 48°25’53.0’’W 
0425 G Iara Santa Cruz 35,0  FV N N N B 120 X 6°13’25.0’’S/ 48°25’50.0’’W 
0426 A Aracea Pedral Nobilior 17,0  FE N N N B 350  X 6°17’04.0’’S/ 48°26’18.0’’W 
0427 C Doida Pedral Nobilior 100,2  FE N X N M 350  X 6°17’04.0’’S/ 48°26’19.0’’W 
0428 C Nobilior Pedral Nobilior 261,0  FE N X S A 360  X 6°17’01.0’’S/ 48°26’18.0’’W 
0429 A Biguá Rem. dos botos 48,0  FV N N N B 135  X 6°22’15.0’’S/ 48°23’44.0’’W 
0430 C Célia Ilha de Campo 58,0  FM N X N MA 300  X 6°21’12.0’’S/ 48°24’18.0’’W 
0431 A/A Marmita Santa Cruz 15,0 PAAT110 FV N N N A 120 X 6°13’28.0’’S/ 48°25’50.0’’W 
0548 A Manoel vaqueiro Gameleirinha 8,5  FG N N N B   X 6°09’14,2’’S/ 48°28’46,6’’W 
0549 A Cachoeira Gameleirinha 13,5  FG N N N B 224  X 6°09’14,2’’S/ 48°28’46,6’’W 
0550 A Tempo de murici Gameleirinha 12,0  FG N N N B 225  X 6°09’15,2’’S/ 48°28’44,6’’W 
0551 A Taboqui II Gameleirinha 11,0  FG N N N B 226  X 6°09’15,4’’S/ 48°28’44,1’’W 
0552 A Poção Gameleirinha 15,0  FG N N N B 220  X 6°09’15,6’’S/ 48°28’44,4’’W 
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0553 A Manacus Gameleirinha 6,5  FG N N N B 200  X 6°09’14,9’’S/ 48°28’42,1’’W 
0554 A Bonito Gameleirinha 24,0  FG N N N B 230  X 6°09’19,6’’S/ 48°28’33,9’’W 
0555 A Buriti Gameleirinha 11,5  FG N N N B 230  X 6°09’24,8’’S/ 48°28’30,9’’W 
0556 A Saponária Gameleirinha 19,0  FG N N N B 230  X 6°09’24,1’’S/ 48°28’24,7’’W 
0557 A Baixo Gameleirinha 8,0  FG N N N B 230  X 6°09’23,6’’S/ 48°28’23,4’’W 
0558 A Mizifi Gameleirinha 13,0  FG N N N B 230  X 6°09’23,4’’S/ 48°28’19,9’’W 
0559 A Água Gameleirinha   FG N N B 230  X 6°09’24,8’’S/ 48°28’30.0’’W 
0560 A Mixaria Gameleirinha 6,5  FG N N N B 240  X 6°09’23,6’’S/ 48°28’17,8’’W 
0561 A Jibóia Gameleirinha 7,0  FG N N N B 240  X 6°09’23,5’’S/ 48°28’17,7’’W 
0562 A Branco Gameleirinha 11,5  FG N N N B 240  X 6°09’24,1’’S/ 48°28’16,7’’W 
0563 A Sozinho Gameleirinha 7,0  FG N N N B 270  X 6º09’24,8’’S/ 48º28’30,9’’W 
0564 A Canseira Gameleirinha   FG N N N B 230  X 6°09’14,8’’S/ 48°28’41,8’’W 
0565 A Sarava Gameleirinha 11,0  FG N N N B 240  X 6°09’15,1’’S/ 48°28’41,9’’W 
0566 A Gameleirinha Gameleirinha 11,0  FG N N N B 240  X 6°09’16.0’’S/ 48°28’42,9’’W 
0567 A Arenito Gameleirinha 13,0  FE N N N B 300  X 6°09’33,5’’S/ 48°28’20,8’’W 
0568 A Vista bela Gameleirinha 13,0  FE N X N B 350  X 6°09’33,8’’S/ 48°28’25,6’’W 
0569 A Sarcoglotis Gameleirinha 15,0  FG X N N B 166  X 6°07’06,3’’S/ 48°28’17,9’’W 
0570 A Carrasco Gameleirinha 19,0  FG X N N B 174  X 6°07’06.0’’S/ 48°28’18,8’’W 
0571 A Engano Gameleirinha 12,0  FG N X N B 184  X 6°07’06.0’’S/ 48°28’19,4’’W 
0572 A Espuma Gameleirinha 19,0  FG N N N B 218  X 6°07’22,4’’S/ 48°28’46,3’’W 
0573 A João Felipe Gameleirinha 15,0  FG N X N B 220  X 6°07’21,1’’S/ 48°28’46,1’’W 
0574 A Lago Gameleirinha 10,0  FG N N N B 215  X 6°07’22,3’’S/ 48°28’46,3’’W 
0575 A Cachoeira II Est. Ruin. gorgos 20,5  FE N X N B 220  X 6°07’21,9’’S/ 48°28’47,8’’W 
0576 A Cyrtopodium Est. Ruin. gorgos 10,0  FE N X N B 279  X 6°07’33.0’’S/ 48°29’08,2’’W 
0577 A Difícil Est. Ruin. gorgos 8,0  FE N X N B 290  X 6°07’34,6’’S/ 48°29’08,6’’W 
0578 G Perigosa Est. Ruin. gorgos 16,0  FE N X N B 303  X 6°07’34,9’’S/ 48°29’08,3’’W 
0579 A Joanice Gameleirinha 9,5  FG N N N B 240  X 6°09’14,2’’S/ 48°28’45,9’’W 
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0580 A Hérica  Gameleirinha 5,0  FG N N N B 240  X 6°09’14,2’’S/ 48°28’45,9’’W 
0581 A Bianca Gameleirinha 7,0  FG N N N B 230  X 6°09’14,2’’S/ 48°28’45,9’’W 
0582 A Potira Gameleirinha 7,0  FG N N N B 230  X 6°09’14,2’’S/ 48°28’45,9’’W 
0584 G Cinco eles Visagem 36,0  FE N   B   X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0585 A Sapo Visagem 18,0  FE N N N B 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0586 G Magos Visagem 09,0  FE X X N M 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0587 A Paz Visagem 7,0  FE N N N B 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0588 G Três níveis Visagem 53,0  FE N N N B 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0589 A Torre pizza Visagem 21,0  FE N N N B 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0590 A Diplopoda Visagem 16,0  FE N   B   X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0591 A Dona benta Visagem 15,6  FE N   B   X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0592 A Rogério II visagem 19,0  FE N N N B 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0593 A Flores Visagem 07,0  FE N N N B 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0594 A Cheiroso Visagem 15,0  FE N N N B 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0595 A Coruja branca Visagem 11,0  FE N X N B 450  X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0596 A Molhado Gameleirinha 21,0  FG N N N B 220  X 6°07’00.0’’S/ 48°28’00.0’’W 
0597 A Araújo Gameleirinha 9,0  FG N N N B 300  X 6°07’00.0’’S/ 48°28’00.0’’W 
0598 A Arqueado Gameleirinha 7,5  FG N N N B 300  X 6°07’00.0’’S/ 48°28’00.0’’W 
0599 A Surra Gameleirinha 17,0  FG N N N B 350  X 6°07’00.0’’S/ 48°28’00.0’’W 
0600 C Cheiro Gameleirinha 167,1  FG X X X MA 298  X 6°07’04,6’’S/ 48°29’09,3’’W 
0638 A Trocentos Gameleirinha 4,5  FG N N N B 300  X 6°07’38,3’’S/ 48°29’08,2’’W 
0639 A Apertadinha Gameleirinha 15,0  FG N N N B 300  X 6°07’40,4’’S/ 48°29’09,8’’W 
0641 A Fogão Gameleirinha 18,0  FG N N N B 300  X 6°07’33.0’’S/ 48°29’09.0’’W 
0642 A Fajuto Gameleirinha 12,0  FG N N N B   X 6°07’33,1’’S/48°29’09,2’’W 
0643 A Formiga Gameleirinha 6,0  FG N N N B 320  X 6°07’33,3’’S/48°29’09,3’’W 
0644 A Novo Brejo dos Padres 16,4  FE N N N M 528  X 22M  E 0776567/  N 

9315650 
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0645 A Último Brejo dos Padres 25,0  FE N N N B 500  X 22M  E 0776481/ N 9315658 
0646 C Cachoeira Gameleirinha 84,0  FG X N N MA 330  X 6°07’33,3’’S/48°29’09,3’’W 
0891 C Altos Montes Altos Montes 45,0  FE X S  M   X
0892 A Cristal Visagem 3,0 PAAT242 FE N N N A 450  X 06º16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0893 A Josilene Dois Riachos  PAAT198 FM N N N A 250 X
0894 A Dois Riachos Dois Riachos  PAAT199 FM N N N A 250 X
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$1(;2��
Cavidades Naturais do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e APA São 

Geraldo do Araguaia distribuídas por área de concentração 

 

Área 01: Condon 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
041 G Pintado 
042 A Condon 
043 G Clarabóia 
044 C Fendas 
045 F Franco 
052 C Vertical 
063 D Juriti 
0173 A Manoel 
0174 C Araras 

Área 02: Agulhas de Pedra 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0115 A Baixada 
0116 G Teia de aranha
0117 A Suspiro 
0118 G Urubú rei 
0119 A Machado 
0120 C Bonita 
0121 C Catedral 
0129 A Carrasco 
0130 A Dividido 
0131 A Blocos caídos 
0132 A Chucalho 
0133 A Canário 
0134 A Cheiro 
0136 G Caveira 
0137 A Camaleão 
0138 A Escora 
0152 A Frio 
0156 A Separado 
0175 A Subida 
0176 A Geléia 
0177 A Formiga 
0178 A Schomburgkia 
0179 A Dúvida 

0261 A Caracol 
0262 A Marrie 
0263 A Pascale 

Área 03: Casa de Pedra 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
090 A Santuário 
091 A Fogão 
092 A Neblina 
093 A Duas pedras 
094 A Besouro 

095 A Três bocas 
096 G Oito 
097 A Arenito 
098 A Romeiros 
099 A Tobogã 

0100 A Folha seca 
0101 A Filhotes 
0102 A Forquilhas 
0103 A Pau de leite 
0104 A Feio 
0105 A Vento 
0106 A Meia lua 
0107 A Promessa 
0108 A Mancha 
0109 A Cama de 

pedra 
0110 A Largo 
0111 A Bumerangue 
0112 A Folha larga 
0113 G Túnel 
0114 G Racha 
0122 A Piqui 
0123 A Dois furos 
0124 A Pau podre 
0125 A Tombo 
0126 A Terra molhada 
0127 A Cobra 
0135 A Pedra grande 
0142 A Broto verde 
0143 A Camundongo 
0144 A Rolinha 
0157 A Merin 
0158 A Assento 

Área 04: Pedral Igarapé 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0139 G Cobra 
0140 A Desabamento 
0141 A Tucandira 
0145 A Gueroba 
0146 A Pau queimado 
0147 A Pedra preta 
0148 A Lodo 
0149 A Ravenala 
0150 G Espinho 
0151 G Colunas 
0153 G Pedra 

vermelha 
0154 A Dois Xis 
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0155 A Estrela do 
abismo 

0159 A Mururé 
0160 A Bromélia 
0161 A Quaresmeira 
0162 A Ovo 
0163 A Ribinha 
0164 A Estrutura 
0165 A Torre 
0166 A Gás 
0167 A Fim 
0168 A Ranieri 
0169 A Gentil 
0170 A Catasetum 
0171 G Brassavola 
0192 A Ossso 
0193 A Trempe 
0194 A Goteira 
0195 A Ramo 
0196 A Palha seca 
0197 A Novo 
0198 A Rolo 
0199 A Encosto 
0200 A Mosquito 
0201 A Engano 
0202 A Encolhido 
0203 A Cajuí 
0204 A Savana 
0205 A Janela grande 
0206 A Mangaba 
0207 A Porta 
0208 A Encaixe 
0209 A Lata 
0210 A Ipê 
0211 A Epidendrum 
0212 A Anjinho 
0213 A Orelha 
0214 A Apache 
0215 A Praça 
0216 A Suspenso 
0217 A Macambira 
0218 A Tilandzia 
0219 A Arácea 
0220 A D’paulas 
0221 A Filodendrum 
0222 A Dólmen 
0223 A Ararinha 
0224 A Gobila 
0225 A Campina 
0226 A Buriti 
0227 A Quartzito 
0228 A Velozias 
0229 A Bem-te-vi 
0230 A Bananeira 
0231 A Luz 
0232 A Guano 
0233 A Cantil 
0234 A Duas 

coberturas 
0235 A Morgação 
0236 A Fome 
0237 A Aracoã 
0238 A Acampamento 
0239 A Ocre 
0240 A Broque 
0241 A Alpercata 

Área 05: Gameleirinha 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0583 A Manoel 

vaqueiro 
0584 A Cachoeira 
0585 A Tempo de 

murici 
0586 A Taboqui II 
0587 A Poção 
0588 A Manacus 
0589 A Bonito 
0590 A Buriti 
0591 A Saponária 
0592 A Baixo 
0593 A Mizifi 
0594 A Água 
0595 A Mixaria 
0596 A Jibóia 
0597 A Branco 
0598 A Sozinho 
0599 A Canseira 
0600 A Sarava 
0601 A Gameleirinha 
0602 A Arenito 
0603 A Vista bela 

0604  A Sarcoglotis 
0605  A Carrasco 
0606  A Engano 
0607  A Espuma 
0608  A João Felipe 
0609  A Lago 
0579  A Joanice 
0580  A Hérica  
0581  A Bianca 
0582  A Potira 
0601  A Molhado 
0602  A Araújo 
0603  A Arqueado 
0604  A Surra 
0605  C Cheiro 
0640  A Trocentos 
0641  A Apertadinha 
0641  A Fogão 
0642  A Fajuto 
0643  A Formiga 
0646  C Cachoeira 
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Área 05: Estrutura Ruin. Gorgos 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0575  A Cachoeira II 
0576  A Cyrtopodium 
0577  A Difícil 
0578  G Perigosa 

Área 06: Torres de Pedra 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0243 A Giz 
0244 A Maria 

cavaleira 
0245 A Anta 
0246 A Trepadeira 
0247 A Comprido 
0248 A Pedra chata 
0264 A Cigarra 

Área 07: Pedral do Paulista 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0128 G Esporada 

0180 A Bacural 
0181 A Chaminé 
0182 A Puçá 
0183 A Lado 
0184 A Concha 
0185 A Fogo 
0186 A Vale 
0187 A Periquito 
0188 A Pica-pau 
0189 A Pipira 
0190 A Marcação 
0191 A Guirajuba 
0264 A Elias 
0265 A Bacaba 
0266 A Beija-flor 
0267 A Beco 

Área 08: Pedral da Roça 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0242 G Roça 
0249 A Sanhaço 
0250 A Carvão 
0251 A Folha 

vermelha 
0252 A Embaúba 
0253 A Vampiro 
0254 C Mogno 
0255 C Sabiá 
0256 A Canto 
0257 G Palmito 
0258 A Sótão 

0259 A Assoviado 
0260 A Tripé 

Área 09: Brejo dos Padres 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
03 A Pequeno 
04 A Cupim 
05 G Morcego 
06 A Sapucaia 
07 A Tucum 
08 A Igarapé 
09 A Alto 

010 A Funil 
011 A Corredor 
012 A Cactus 
013 A Cascavel 
014 A Árvore 
015 A Pedra furada 
016 A Arco 
017 A Risco 
018 A Triangular 
019 A Rocha solta 
020 A Areia 
021 A Duplo 
022 A Tamanduá 
023 A Lage 
024 A Brejo dos 

Padres 
025 C Nascente 
027 G Sucurí 
038 G Arroz com 

jabá 
039 G Preguiça 
053 G Passagem 
055 G Roxa 
056 A Fora 
057 G Campo 
058 A Escada 
059 A Escondido 
060 A Parede 
061 A Pedra verde 
062 G Ninho 
066 A Três rochas 
067 A Bigorna 
068 A Cipó 
069 A Raízes 
070 A Vala 
071 A Lago 
072 A Cerrado 
073 A Bruto 
074 A Inclinado 
075 A Beira 
076 A Piaçava 
077 A Mesa 
078 A Samambaia 
079 A Estreito 
080 A Caminho 
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081 A Madeira 
0172 A Jatobá 

0647  A Novo 
0648  A Último 

Área 10: Pedral Raimundo 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0294 A Epidendrum 
0295 A Jutaí 
0296 G Mangabeira 
0297 A Bilunga 
0298 A Dino 
0299 A Zuzeth 
0284 A Longo 
0285 A Cimento 

Área 11: Sucupira 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
037 C Casa de 

pedra 
082 A Camelo 
083 G Escorpião 
084 G Bode 
085 A Canela de 

ema 
086 ‘ A Abelha 
087 A Sucupira 

Área 12: Muralhas de Pedra 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0300 A Topo 
0301 A Bággio 
0302 G Trovão 
0303 A Alpercata 
0304 A Dupla 
0305 A Rosa 
0306 A Muralha 

Área 13: Pedral Cemitério 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0287 A Curral 
0288 A Macaúba 
0289 A Varejeira 
0290 A Corvo 
0293 A Cemitério 

Área 14: Santa Cruz 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
026  C Araguaia 
035 A Pedral 
040 A Ladeira 
046 A Inajá 

047 A Pernambuco 
048 A Capuerana 
049 A Pedra escrita 
050 A Carrapato 
051 A Ponta  
064 A Pau torto 
065 A Barranco 
0379 A Santa cruz 
0380 G taboqui 
0381 A All star 
0382 A Amor 
0383 A Porca de 

bobes 
0384 A Ananias 
0385 G Ananás 
0386 G Submersa 
0392 A Fernando 
0411 A Babaçu 
0432 A Caído 
0433 A Espaço 
0434 A Pé de garrafa 
0435 A Capelobo 
0436 A Curupira 
0437 A/A Boiuna 
0438 A Mulher de 

branco 
0439 G Pai da mata 
0440 A Saci-pererê 
0441 A Anzol 
0442 A Lobisomem 
0443 G Mãe d’água 
0444 G Iara 
0428 A/A Marmita 

Área 15: Tira Catinga 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0286 G André 
0291 A Orquídea 
0292 G Copa 

Área 16: Pedra Armada/ Brejão 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
028 A Isidoro  
029 A Pedra Armada
030 G Coruja 
031 G Bela vista 
032 G Sucupira 
033 C Urubú 
036 A Caju 
054 G Marimbondo 

Área 17: Baixo Sucupira 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0389 A Casa da 
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Cultura 
0390 A Malária 
0391 A Paixão 

Área 17: Pedral Nobilior 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0426 A Aracea 
0427 C Doida 
0428 C Nobilior 

Área 18: Visagem 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0376 G Maneta 
0377 A Cristiane 
0378 A Max 

0606  G Cinco eles 
0607  A Sapo 
0608  G Magos 
0609  A Paz 
0610  G Três níveis 
0611  A Torre pizza 
0612  A Diplopoda 
0613  A Dona benta 
0614  A Rogério II 
0615  A Flores 
0616  A Cheiroso 
0617  A Coruja branca 
0895  A Cristal 

Área 18: Noleto 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
01  C S. Andorinhas 
02 G Cutia 

0371 G Toca da onça 
0372 G Dez real 
0373 A Sem terra 

Área 19: Remanso dos botos 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
088 C Macacos 
089 C Rem. dos 

botos 
0429 A Biguá 

Área 20: Riacho fundo 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
034 A Cachoeira 
0387 F Quatro pedras 
0388 A Ratão 

Área 21: Ilha de campo 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0429 C Célia 

Área 22: Altos montes 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0890  C Altos Montes 

Área 23: Dois Riachos 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0892  A Josilene 
0893  A Dois Riachos 

6HQGR��
A – Abrigo 
A/A – Abrigo acidental 
G – Gruta  
C – Caverna 
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$1(;2��
Relação das cavidades naturais com ocorrência de sítios arqueológicos 

 

1���*(0� 7LSR� 1RPH� /RFDO� 6tWLR�$UTXHROyJLFR�

01 C S. Andorinhas Noleto PAAT080 
PAAT103 

013 A Cascavel Brejo dos Padres PAAT95 
016 A Arco Brejo dos Padres PAAT105 
017 A Risco Brejo dos Padres PAAT94 
018 A Triangular Brejo dos Padres PAAT114 
019 A Rocha solta Brejo dos Padres PAAT96 
020 A Areia Brejo dos Padres PAAT120 
021 A Duplo Brejo dos Padres PAAT106 
022 A Tamanduá Brejo dos Padres PAAT112 
021 A Lage Brejo dos Padres PAAT113 
024 A Brejo d/ Padres Brejo dos Padres PAAT119 
025 C Nascente Brejo dos Padres PAAT108 
026 C Araguaia Santa Cruz PAAT123 
027 G Sucurí Brejo dos Padres PÁAT097 
028 A Isidoro  Santa Cruz PAAT117 
029 A Pedra Armada Santa Cruz PAAT102 
034 A Cachoeira Riacho fundo PAAT135 
035 A Pedral Santa cruz PAAT134 
036 A Caju Brejão PAAT136 
037 C Casa de pedra Sucupira PAAT137 
040 A Ladeira Santa cruz PAAT133 
041 G Pintado Condon PAAT143 
042 A Condon Condon PAAT195 
046 A Inajá Santa cruz PAAT132 
047 A Pernambuco Santa cruz PAAT148 
048 A Capuerana Santa cruz PAAT142  
049 A Pedra escrita Santa cruz PAAT100 
050 A Carrapato Santa cruz PAAT157 
051 A Ponta  Santa cruz PAAT078 
086 A Abelha Sucupira PAAT154 
087 A Sucupira Sucupira PAAT155 
090 A Santuário Casa da Pedra PAAT160 
091 A Fogão Casa da Pedra PAAT161 
092 A Neblina Casa da Pedra PAAT159 
095 A Três bocas Casa da Pedra PAAT167 
096 G Oito Casa da Pedra PAAT166 
101 A Filhotes Casa da Pedra PAAT168 
102 A Forquilhas Casa da Pedra PAAT171 
103 A Pau de leite Casa da Pedra PAAT172 
104 A Feio Casa da Pedra PAAT170 
105 A Vento Casa da Pedra PAAT169 
106 A Meia lua Casa da Pedra PAAT173 
120 C Bonita Agulhas de pedra PAAT174 
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1���*(0� 7LSR� 1RPH� /RFDO� 6tWLR�$UTXHROyJLFR�

122 A Piqui Casa da Pedra PAAT175 
169 A Gentil Pedral Igarapé PAAT178 
170 A Catasetum Pedral Igarapé PAAT180 
171 G Brassavola Pedral Igarapé PAAT174 
173 A Manoel Condon PAAT176 
191 A Guirajuba Pedral do Paulista PAAT187 
203 A Cajuí Pedral Igarapé PAAT189 
227 A Quartzito Pedral Igarapé PAAT188 
260 A Tripé Pedral da Roça PAAT190 
388 A Ratão Riacho fundo PAAT253 
389 A Casa da 

Cultura 
Baixo Sucupira PAAT 268 

392 A Fernando Santa Cruz PAAT237 
410 A Babaçu Santa Cruz Sem número 
413 A Caído Santa Cruz PAAT238 

431 A/A Marmita Santa Cruz PAAT110 
891 A Cristal Visagem PAAT242 
892 A Josilene Dois Riachos PAAT198 
893 A Dois Riachos Dois Riachos PAAT199 
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$1(;2��
Relação das cavidades naturais onde foi observada a presença de fauna 

 

*UXSRV�HVSpFLHV� &DYLGDGHV�*(0�1��
Gastropoda: Stylommatophora 00300/004/006/017/020/024/025/058/059/060/070/073/077/

644/645 
Diplopoda 027/591/592 
Arachnida Acarina: $UJDV�VS� 001 
Arachnida: Araneae 001/002/003/004/005/006/007/008/009/013/014/015/016/01

7/018/019/020/021/022/023/024/025/027/053/056/058/059/0
60/061/066/067/068/069/072/073/074/076/077/078/079/081/
090/094/096/100/102/105/113/114/120/121/135/143/369/37
0/ 
378/421/423/426/549/569/570/571/575/592/600/643/644/64
5

Arachnida: Amblypygi 1/27/89/368/373/377/600 
Arachnida: Opiliones� 001 
Arachnida:Scorpionida 2SLVWDFDQWKXV�VS 7\WLXV�VS�

001/027 

Arachnida: Pseudoscorpionida 002/014/027/072/078/121 
Insecta:  
Diptera culicinae 001/020/575/597/599 
Diptera Phlebotominae 001/430 
Diptera: Phlebotominae:  /XW]RP\LD�ORQJLSDOSLV���/��LQWHUPHGLD��/���VKHUORFK�

092 

Diptera�psychodidae� 001 

Hemiptera: Reduviidae &DYHUQLFROD�SLORVD�� 430 

Hymenoptera: Apidae 365 
Hymenoptera: Formicidae 004/05/006/007/008/011/015/017/018/020/021/022/023/027/

035/046/049/050/051/ 
056/058/064/065/070/071/073//074/075 
/081/093/100/120/410/415/416/417/  
428/430/439/548/551/552/569/570/571/572/573/574/575/57
6/577/578/579/580/581/582/585/587/588/589/591/592/593/ 
594/595/596/597/598/600/638/641/ 

Hymenoptera: Vespidae 001/002/004/005/006/007/008/009/011/013/015/016/017/01
8/019/020/021/022/023/024/025/027/035/047/053/056/058/0
59/061/065/066/067/070/072/073/074/075/076/077/078/079/
081/090/092/093/095/096/097/100/105/114/120/143/420/42
1/423/ 549/550/573/578/579/580/598/644/645 

Hymenoptera:Melliponidae 016/026 
Isoptera 001/003/004/005/006/007/008/009/011/013/014/015/016/01

7/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/035/040/0
46/049/051/053/056/058/059/060/061/064/065/066/067/068/
069/070                                                   
/071/072/073/074/075/076/077/078/079/081/090/091/092/09
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*UXSRV�HVSpFLHV� &DYLGDGHV�*(0�1��
3/094/095/096/ 
097/098/100/102/105/113/114/120/135/143/551/552/569/57
0/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/585/5
86/587/588/589/591/593/594/595/596/597/598/599/600/ 
638/644//645 

Lepidoptera:Heterocera 001/002/005/007/13/17/21/22/113/120/121/143/365/366/377
/378/570 

Neuroptera: Myrmeleontidae 001/003/004/005/006/007/008/009/010/013/016/017/020/02
1/023/024/025/058/059/060/061/066/067/070/072/076/077/0
78/081/091/093/094/095/096/097/100/102/105/113/114/121/
135/143/589/644/645 

Orthoptera: Blattidae 001/025/027/088/089/121/368/600 
Orthoptera: Grillidae 001/002/006/021/023/028/047/058/072/078/088/089/120/12

1/368/370/391/430/600/638 
Tyzanoptera 007/072/078/587 
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$1(;2��
Lista das espécies da flora encontradas no PESAM, onde são descritos as famílias, os 

nomes científicos e as fontes das informações 

 

)DPtOLD� 1RPH�&LHQWtILFR� )RQWH�
&KDHWRFODP\V�cf.�FLOLDWD� 1
&KDHWRFODP\V�FLOOLDWD� 1
5XHOOLD�cf.�JUDHFL]DQHV� 1
5XHOOLD�JUDHFL]DQV� 1
5XHOOLD�sp� 1

Achantaceae 

Indeterminada� 1
Alismathaceae (FKLQRGRUXV�sp� 3

$OWHUQDQWKHUD cf.�GHQWDWD� 1
'XJXHWLD�OLSLGRWD� 1
*RPSKUHQD�LUHVLQRLGHV� 1
*RPPSKUHQD�YLUJDWD� 1
*RPPSKUHQD�sp� 1
*XDWHULD�cf.�RYDOLIROLD� 1
0RQRWDJPD�SOXULVSLFDWXP� 1

Amaranthaceae 

3IDILD�sp� 1
Amarylidaceae $OVWURHPHULD�cf.�DPD]RQLFD� 1

$QDFDUGLXP cf. PLFURFDUSXP� 1
$QDFDUGLXP sp 1� 1
$QDFDUGLXP sp 2� 1

Anacardiaceae 

6SRQGLDV�O~WHD� 3
$QRQD�cf.�FUDVVLIORUD� 1
$QQRQD�sp� 3
;\ORSLD�DURPiWLFD� 1
;\ORSLD�cf.�EUDVLOLHQVLV� 1
;\ORSLD�sp� 3

Annonaceae 

Indeterminada 1 
$OODPDQGD�FDWKDUWLFD� 1
$OODPDQGD�sp� 3
$VSLGRVSHUPD�VXELQFDQXP� 1
$VSLGRVSHUPXP�PDFURFDUSXP� 1
)RUVWHURQLD�sp� 1
+DQFRUQLD�VSHFLRVD� 1
+LPDWKDQWKXV�DUWLFXODWD� 1
+LPDWKDQWKXV�cf.�VXFXXED� 1
+LPDWKDQWKXV�RERYDWD� 1
+LPDWKDQWKXV�sp� 1
0DQGHYLOOD�KLUVXWH� 1
0DQGHYLOOD�sp� 1
2GRQWDGHQLD�cf.�OXWHD� 1
2GRQWDGHQLD�sp� 1
7DEHUQDHPRQWDQD�DQJXODWD� 1
7DEHUQDHPRQWDQD�IODYLFDQV� 1
7DEHUQDHPRQWDQD�cf.�DQJXODWD� 1

Apocynaceae 

Indeterminada 1 e 3 
3KLORGHQGURQ sp� 2
3KLORGHQGURQ sp 1� 3

Araceae 

3KLORGHQGURQ sp 2� 3
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)DPtOLD� 1RPH�&LHQWtILFR� )RQWH�
'HVPRQFXV�SRO\DFDQWKRV� 1
*HRQRPD�sp� 1
Indeterminada 1 

Arecaceae 

0DFLPLOLDQD�sp� 1
Aristolochoyaceae $ULVWRORFKLD�sp� 1

1HSKUDQGHQLD�sp� 1Asclepiadaceae 
Indeterminada 3 
&DOHD sp� 2
(OHSKDQWRSXV�ELIORUXV� 1
(OHSKDQWRSXV�PROOLV� 1
(OHSKDQWRSXV�sp� 3
(XSDWRULXP sp� 2
(XSDWRULXP�RGRUDQWXP� 1
0LNDQLD�sp� 3
3UD[HOLV�sp� 3
5LHQFRXUWLD�cf.�JORPHUDWD� 3
5LHQFRXUWLD sp� 2
9HUQRQLD�cf.�UXELFDQOLV 1 
9HUQRQLD�PRQRFHSKDOD� 1
9HUQRQLD�VFDEUD� 1
9HUQRQLD�sp� 1 e 3 
:XOIILD�sp� 1

Asteraceae 

Indeterminada 1 
$QHPRSDHJPD�sp� 3
$UUDELDGDHD�FUDWHURSKRUD� 1
$UUDELDGDHD�SRHSSLJLL� 3
%HJRQLD�sp� 1
-DFDUDQGD�EUDVLOLDQD� 1
7DEHEXLD�DFKUDFHD� 1
7DEHEXLD�sp� 1
=HLWKHULD�GLJLWDOLV� 1

Bignoniaceae 

Indeterminada 1 
%RPED[�sp� 1Bombacaceae 
3VHXGRERPED[�ORQJLIORUXP� 3
&RUGLD�QRGRVD� 1Borraginaceae 
&RUGLD�sp� 1
$QDQiV�sp� 3
(QFKROLULXP�sp 2 e 3 

Bromeliaceae 

Indeterminada 1 
Burmanniaceae %XUPDQQLD�FDSLWDWD� 3

'DFU\RLGHV�cf.�PLFURFDUSD� 1Burseraceae 
3URWLXP�KHSWDSK\OOXP� 1
%DXKLQLD�PDFURVWDFK\D�var.�WHQXLIROLD� 1
%DXKLQLD�PDFURVWDFK\D�var.�REWXVLIROLD� 1
%DXKLQLD�PDFURVWDFK\D�var.�SDUYLIROLD� 1
%DXKLQLD�sp� 1 e 3 
%DXKLQLD�sp 1� 3
%DXKLQLD�YLULGLIORUHQV� 1
&DVVLD�FXOWULIROLD� 1
&DVVLD�GLSK\OOD� 1
&DVVLD�KRIIPDQVHJLL� 1
&DVVLD�IOH[XRVD� 1

Caesalpinaceae 

&DVVLD�UDPRVD� 1
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)DPtOLD� 1RPH�&LHQWtILFR� )RQWH�
&DVVLD�VHUSHQV� 1
&DVVLD�WHWUDSK\OOD�var.EUHYLSHV� 1
&DVVLD�WHWUDSK\OOD�var� WHWUDSK\OOD� 1
&KDPDHFULVWD�GHVYDX[LL� 2 e 3 
&KDPDHFULVWD�IOH[XRVD� 2 e 3 
&RSDLIHUD�ODQJVGRUIILL� 3
&RSDLIHUD�PDUWLL� 1
&RSDLIHUD sp� 1
'LSWHUL[�DODWD� 1, 2 e 3
'LSWHUL[�sp� 1 e 3 
+DUSDO\FH�sp� 2 e 3 
+\PHQDHD�FRXUEDULO� 3
+\PHQDHD�VWLJRQRFDUSD� 2 e 3 
0ROGHQKDYHUD�sp� 3
6FOHURORELXP�SDQLFXODWXP� 3
6FOHURORELXP sp� 2
6HQQD�VLOYHVWULV� 3
6HQQD�sp� 3
6ZDUWL]LD�IODHPLQJLL� 1
6ZDUWL]LD�IODHPLQJLL�var.�SVLORPHQD� 1
Indeterminada 3 

Caryocaraceae &DU\RFDU�YLOORVLXP� 1
Caryophyllaceae Indeterminada 1 
Cecropiaceae &HFURSLD�sp� 3
Cellastraceae 0D\WHQXV�cf.�P\UVLQRLGHV� 1

&RXHSLD�SDUDHQVLV 1 
&RXHSLD�sp� 1
+\UWHOOD�UDFHPRVD� 1 e 3 
+\UWHOOD�FLOLDWD� 1
+\UWHOOD sp 1 1 
+\UWHOOD sp 2 1 

Chrysobalanaceae 

+\UWHOOD sp� 1 e 3 
&OXVLD sp� 2 e 3 
.LHOPH\HUD�URVHD� 1
.LHOPH\HUD�UXEULIORUD 2 e 3 
.LHOPH\HUD�sp 2 e 3 
.LHOPH\HUD�FRULDFHD� 1
3ODWRQLD�LQVLJQLV� 1
5KHHGLD�EUDVLOLHQVLV� 1

Clusiaceae 

5KHHGLD�sp� 1
Cochlospermaceae &RFKORVSHUPXP�cf.�LQVLJXH� 1

%XFKHQDYLD�sp� 3
&RPEUHWXP�ODQFHRODWXP� 1
&RPEUHWXP�OHSURVXP� 1
&RPEUHWXP�sp 1� 3

Combretaceae 

&RPEUHWXP�sp 2� 3
Commelinaceae &RPPHOLD�cf.�HORQJDWD� 3

&RQQDUXV�SHURWHWWL�var.�DQJXVWLIROLXV� 1
&RQQDUXV sp 1 1 
&RQQDUXV sp 2 1 
&RQQDUXV sp 3 1 
&RQQDUXV sp 4 1 

Connaraceae 

&RQQDUXV sp� 1
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)DPtOLD� 1RPH�&LHQWtILFR� )RQWH�
5RXUHD�sp� 1
(YROYXOXV�ILOLSHV� 3
,SRHPD sp 1 

Convolvulaceae 

Indeterminada 1 
Cucurbitaceae 0HORWKULD�FXFXPLV� 3

%XOERVW\OLV�FRQtIHUD� 3
%XOERVW\OLV�MXQFLIRUPLV� 1
%XOERVW\OLV sp� 2
&\SHUXV�cf. FXVSLGDWXV� 3
&\SHUXV sp� 2 e 3 
&U\SWDQJLXP�ROLJLQRVXP� 1
(OHRFKDULV�sp� 1
5K\QFRVSKRUD�FRU\PERVD� 1
5K\QFRVSKRUD�JORERVD� 1
5K\QFRVSKRUD�QHUYRVD� 3
5K\QFRVSKRUD�sp� 1
6FOHULD�KLUWHOOD� 1

Cyperaceae 

Indeterminada 1 
&XUDWHOOD�DPHULFDQD� 1
'DYLOOD�FHDUHQVH� 1
'DYLOOD�cf.FHDUHQVLV� 1

Dilleniaceae 

'DYLOOD�NXQWKLL� 1
Dioscoreaceae 'LRVFRUHD sp� 2 e 3 

'\RVSLURV�JXLDQHQVLV� 1Ebenaceae 
'\RVSLURV�sp� 1
3DHSDODQWKXV�sp 1� 1
3DHSDODQWKXV�sp 2� 1
3DHSDODQWKXV�sp� 1
6\QJRQDQWKXV�IHUWLOLV� 1
6\QJRQDQWKXV�JUDFLOLV� 1
6\QJRQDQWKXV�sp� 1 e 2 
6\QJRQDQWKXV�sp� 3
6\QJRQDQWKXV�sp 1� 3
6\QJRQDQWKXV�sp 2� 3
6\QJRQDQWKXV�sp 3� 3

Eriocaulaceae 

Indeterminada 1 
(U\WKUR[LOOXP�cf.�UXIXP 1 
(U\WKUR[LOOXP�PDFURSK\OOXP� 1

Erythroxyllaceae 

(U\WKUR[LOOXP�sp� 1
$FDO\SKD�cf.�VFKLHGHDQD� 1
$OFKRUQHD�sp� 3
0DEHD�DQJXVWLIROLD� 1
0DEHD�ILVWXOLIHUD�� 1
0DEHD�sp 1 e 3 
0DQLKRW�WULSDUWLWD� 3
0DQLKRW�sp� 2
3K\OODQWKXV�FDUGLQHQVLV�sp JXLDQHQVLV� 1
3K\OODQWKXV�GLQLVLL� 1
3K\OODQWKXV�QRELOLV� 1
3K\OODQWKXV�VWLSXODWXV� 1
3K\OODQWKXV sp� 1
3RJRQRSKRUD�cf.�VFKRPEXUNLDQD� 3

Euphorbiaceae 

5LFKHULD�sp 1 
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)DPtOLD� 1RPH�&LHQWtILFR� )RQWH�
6HEDVWLDQLD�cf.�FRUQLFXODWD� 1
6HEDVWLDQLD�VDOLFLIROLD� 3
Indeterminada� 1
Indeterminada� 3
$EUXV�SUHFDWRULXV� 3
$FDFLD�SRO\SK\OOD 1 
$HVFK\QRPHQH�FLOLDWD� 1
$HVFK\QRPHQH�PDUJLQDWD�var.�PDUJLQDWD 1
$HVFK\QRPHQH�SDQLFXODWD� 1, 2 e 3
$QGLUD�cf.�FRUGDWD� 1
$QGLUD�FRUGDWD� 1
$QGLUD�UHWXVD� 1
$UDFKLV�EXVFKHOOLL� 2 e 3 
$WHOHLD�sp� 1
%RZGLFKLD�YLUJLOLRLGHV� 1
&DORSRJRQLXP�sp� 1
&DPSWRVHPD�cf.�UXJRVD� 1
&DPSWRVHPD�sp� 3
&DQDYDOLD�EUDVLOLHQVLV� 3
&DQDYDOLD�JUDQGLIORUD� 1
&HQWURVHPD�sp 1� 1
&HQWURVHPD�sp 2� 1
&HQWURVHPD�sp� 1 e 3 
&OLWRULD�IDLUFKLOGLDQD 3
&OLWRULD�IDOFDWD 3
&OLWRULD�JXLDQHQVLV 3
&OLWRULD�sp� 1, 2 e 3
&UDW\OLD�IORULEXQGD� 1
&URWDODULD�PD\SXUHQVLV� 1
&URWDODULD�cf. PD\SXUHQVLV� 3
&URWDODULD�QLWHQV� 1
&URWDODULD�sp� 1, 2 e 3
&URWDODULD�VWLSXODULD� 1
&\FORORELXP�sp� 3
'DOEHUJLD�PRQHWDULD 1 
'HUULV�sp 1 
'HVPRGLXP�DVSHUXP� 1
'HVPRGLXP�LQFRPXP� 3
'LRFOHD�ELFRORU� 1
'LRFOHD�sp� 1
'LRFOHD�sp� 3
'LRFOHD�YLUJDWD� 1
(OHSKDQWKRSXV�ELIORUXV� 1
(OHSKDQWKRSXV�ULSDULXV� 1
(OHSKDQWKRSXV�cf.�VFDEHU� 1
(PLOLD�sp� 1
(ULRVHPD�FRQJHVWXP� 1
(ULRVHPD�FULQLWXP� 1
(ULRVHPD�VLPSOLFLIROLD�var.�VLPSOLFLIROLD� 1
(ULRVHPD�sp� 1
(XSDWKRULXP�RGRUDQWXP� 1
(XSDWKRULXP�sp� 1

Fabaceae 

*DODFWLD�JODXFHVFHQV� 1
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)DPtOLD� 1RPH�&LHQWtILFR� )RQWH�
*DODFWLD�MXVVLDHQD� 1 e 3 
*DODFWLD sp 1� 1
*DODFWLD sp 2� 1
*DODFWLD sp� 1 e 2 
*DODFWLD�cf.�UXJRVD� 1
,QGLJRIHUD�KLUVXWD� 3
/RQFKRFDUSXV�sp� 3
0DFKDHULXP�DFXWLIROLXP� 1
0DFKDHULXP�VHO]PDQQLL� 1
0DFKDHULXP sp� 1
0XFXQD sp� 1
2UPRVLD�sp� 1
3HULDQGUD�DFXWLIROLD� 1
3HULDQGUD�sp. 1� 1
3HULDQGUD�sp. 2� 1
3HULDQGUD�sp� 1
3HULDQGUD�cf. DFXWLIROLD� 1
3KDVHRXOXV�sp� 1
3ODW\SRGLXP�HOHJDQV� 3
3WHURFDUSXV�DPD]RQLFXV 1 
3XHUDULD�sp� 1
5K\QFKRVLD�SKDVVHRORLGHV� 1
5K\QFKRVLD sp� 1
6W\ORVDQWKHV�FDPSHVWULV� 3
6W\ORVDQWKHV�JUDFLOLV� 1, 2 e 3
6ZDUW]LD�DUERUHVFHQV� 3
7HIURVLD�sp� 1
9LJQLD�sp1� 2 e 3 
9LJQLD�sp2� 2 e 3 
9LJQD�ILUPXOD� 1
9LJQLD�cf. OXWHROD� 1
9HUQRQLD�sp� 1
=ROOHUQLD�SDUDHQVLV� 1
=RUQLD�ODWLIROLD� 3
Indeterminada 1 
&DVHDULD�MDYLWHQVLV� 1
&DVHDULD�VLOYHVWULV�var.�OLQJXD� 1
&DVHDULD�V\OYHVWULV�var.�V\OYHVWULV� 1
(XFHUHD�QLWLGD� 1
+RPDOLXP�JXLQHQVH� 3
+RPDOLXP�UDFHPRVXP� 1

Flacourtiaceae 

Indeterminada 1 
&XUWLD�WHQXLIROLD� 3
&XUWLD sp� 2
6FKXOWHVLD�EHQWKDPLDQD� 3

Gentianaceae 

&RXWRXEHD�VSLFDWD� 3
;\SK\GLXP�FRHUXOXP� 1Haemoderaceae 
Indeterminada 1 

Heliconiaceae +HOLFRQLD�sp� 3
+HPLDQJLXP�H[FHOVXP� 3
+LSSRFUDWHD�sp� 3
3HULWDVVD�cf.�ODHYLJDWD� 1

Hippocrateaceae 

Indeterminada 3 
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+XPLULD�EDOVDPLIHUD� 1Humiriaceae 
+XPLULD�EDOVDPLIHUD��var.�IORULEXQGD� 1

Hydrophyllaceae +\GUROHD�VSLQRVD� 1
(PPRWXP�sp� 1
(PPRWXP�QLWHQV� 1 e 3 

Icacinaceae 

(PPRWXP�QLWHQV�cf.�var.�DQJXVWLIROLXP� 1
6LV\ULQFKLXP�DODWXP� 1Iridaceae 
Indeterminada 1 
.UDPHULD�sp� 1Krameriaceae 
.UDPHULD�WRPHQWRVD� 1
+\SLWLV�sp� 1, 2 e 3
+\SWLV�DWURUXEHQV� 1
+\SWLV�VSLFDWD� 1
+\SWLV�JR\D]HQVLV� 1
/LSSLD�VFKRPEXUJNLDQD� 1
2FLPXP�sp 1 

Lamiaceae 

Indeterminada 1 
$QLED�sp� 1
(QGOLFKHULD�sp� 1

Lauraceae 

1HFWDQGUD�sp� 3
Lecythidaceae (VFKZHLOHUD�sp� 3

8WULFXODULD�QHRWWLRLGHV� 1 e 3 
8WULFXODULD�sp� 1 e 2 

Lentibulariaceae 

8WULFXODULD�VXEXODWD� 1
Liliaceae +HUUHULD�sp� 3

$QWRQLD�RYDWD� 1
+HLVWHULD�cf.�RYDWD� 1

Loganiaceae 

0LWUHROD�sp� 3
/RUDQWKXV�sp� 1
3KWKLUXVD�S\ULIROLD� 1
3KRUDGHQGURQ�DIILQH� 3
3KRUDGHQGURQ�EDWK\RU\FWXP� 1
3KRUDGHQGURQ�sp� 3
3VLWWDFDQWKXV�cf.�FROOXPFLJQL� 1

Loranthaceae 

6WUXWKDQWKXV�sp� 3
&XSKHD�DQQXODWD�� 1
&XSKHD�sp� 1, 2 e 3
/DIRHQVLD�GHQVLIORUD� 1

Lythraceae 

3K\VRFDO\PPD�VFDEHUULPXP� 3
%DQLVWHULRSVLV�cf. VWHOODULV� 1
%DQLVWHULRSVLV�cf. ZXUGDFNLL� 1
%DQLVWHULRSVLV�sp� 1 e 3 
%DQLVWHULRSVLV�ZXUGDFNLL� 1
%\UVRQLPD�FUDVVLIROLD� 1
%\UVRQLPD�cf.�IDJLOLIROLD� 1
%\UVRQLPD�sp. 1� 1
%\UVRQLPD�sp. 2� 1
%\UVRQLPD�sp� 1 e 3 
+HWHURSWHU\[�sp� 1

Malpighiaceae 

0DUFDJQLD�DQLVRSHWHOD� 1
0HORFKLD�S\UDPLGDWD� 1
3DUYRQLD�cf.�VSHFLRVD� 1

Malvaceae 

3DUYRQLD�PDODFRSK\OOD� 1
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)DPtOLD� 1RPH�&LHQWtILFR� )RQWH�
3DUYRQLD�sp� 1
3HOWDH�VSHFLRVD� 1
:LVVDQGXOD�cf.�DULVWXORVD� 1
Indeterminada 1 e 3 
&HGUHOD�ILVVLOLV� 1
*XDUHD�JXLGRQLD� 1

Meliaceae 

*XDUHD�sp� 1
$FLRWLV�sp� 1
$FLVDQWKHUD�sp� 3
&OLGHQLD�UXEUD� 1
0DFDLUHD cf.�SDFK\SK\OOD� 1
0DFDLUHD�SDFK\SK\OOD� 1
0LFRQLD�FLOLDWD� 1
0LFRQLD�cf.�VXULQDPHQVLV� 1
0RXULUL�SXVD� 1
3WHUROHSVLV�sp 1� 3
3WHUROHSVLV�sp 2� 3
5K\QFKDQWKHUD�sp� 3
5K\QFKDQWKHUD�VHUUXODWD� 1
6SLODQWKHV�sp� 1
7LERXFKLQD�sp� 1

Melastomataceae 

Indeterminada 1 e 3 
Memecylaceae 0RXULUL�HOOLSWLFD� 3
Merispermaceae $EXWD�JUDQGLIORUD� 1

$FDFLD�SRO\SK\OOD� 1
$GHQDQWKHUD�SHUHJULQD� 1
&DOOLDQGUD�sp� 3
'LPRUSKDQGUD�JDUGHQLDQD� 1 e 2 
,QJD�DOED� 1
,QJD�cf.�VWULJLOORVD� 1
,QJD�LQJRLGHV� 3
,QJD sp� 1
0LPRVD�SLUHVLL� 1
0LPRVD sp� 1
3DUNLD�SHQGXOD� 1
3DUNLD�sp� 1
3LWKHFRORELXP�FRU\PERVXP� 1
3LWKHFRORELXP�IROLRVXP� 1
3ODW\PHQLD�UHWLFXODWD� 1 e 2 
6DPDQHD�WXEXORVD� 3
=\JLD sp� 3

Mimosaceae 

,QGHWHUPLQDGD� 1
6LSDUXQD�cf.�JXLDQHQVLV� 1Monimiaceae 
6LSDUXQD�sp 1 
%URVLPXP�JDQGLFKDQGLL� 1
)LFXV�sp� 1
)LFXV�SHUWXVD� 1
)LFXV�WULJRQLD� 1

Moraceae 

+HOLFRVW\OLV�sp� 1
Musaceae +HOLFRQLD�SVLWWDFRUXP� 1

&\ELDQWKXV�cf.�VSLFDWXV� 1Myrcinaceae 
(XFHUDHD�QtWLGD� 1

Myrtaceae (XJHQLD�FI��HJHQVLV� 3
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(XJHQLD�SXQLFLIROLD� 3
(XJHQLD�sp� 1
(XJHQLD�sp 1� 1
(XJHQLD�sp 2� 1
0\UFLD�sp� 1
3VLGLXP�sp� 1

Myristicaceae 9LUROD�VHELIHUD� 1
Nyctaginaceae 1HHD�sp� 1

6DXYDJHVLD�ORQJLIRLD� 1
6DXYDJHVLD�sp� 1 e 2 
2XUDWHD�cf.�DTXDLFD� 1
2XUDWHD�sp 1� 1

Ochynaceae 

Indeterminada 1 
$QWRQLD�RYDWD� 1
+HLVWHULD�EDUEDWD� 1

Olacaceae 

+HLVWHULD�sp� 3
Onagraceae Indeterminada 1 

$JRQDGUD�EUDVLOLHQVLV� 1Opiliaceae 
$JRQDGUD�sp� 1
2[DOLV�cf.�GHQVLIROLD� 1
2[DOLV sp� 1

Oxalidaceae 

2[DOLV�SK\VRFDO\[� 1
3DVVLIORUD�FRVWDWD� 1
3DVVLIORUD�JODQGXORVD� 1
3DVVLIORUD�KDHPDWRVWLJPD� 3
3DVVLIORUD�PLVHUD� 3

Passifloraceae 

3DVVLIORUD sp� 2
3LSHU�PDUJLQDWXP� 1Piperaceae 
3LSHU�sp� 1
$QGURSRJRQ�JR\DQXV� 1
$QGURSRJRQ�cf.�FRQGHQVDWXV� 1
$ULVWLGD�FDSLOODFHD� 1
$ULVWLGD�sp � 1 e 3 
$ULVWLGD�sp 2� 1
$ULVWLGD�sp 3� 1
$ULVWLGD�ULSDULV� 1
$UWKURVW\OLGLXP�sp� 1
$[RQRSXV�sp� 2 e 3 
$[RQRSXV�FDQHFHQV� 1
$[RQRSXV�DXUHXV� 1
&DODPDJURVWLV sp� 1
'HLDQLUD�UXEHVFHQV� 1
(UDJURVWLV sp� 2 e 3 
*\PQRSRJRQ�IROLRVXV� 3
*\PQRSRJRQ sp� 2
,FKQDQWKXV�DFXPLQDWXV� 1
,FKQDQWKXV�SDOOHQV� 1
,FKQDQWKXV�sp� 1
,FKQDQWKXV�cf.�KRIIPDQQVHJHJLL� 1
,FKQDQWKXV�sp 1� 1
,FKQDQWKXV�sp 2� 1
,UOEDFKLD�DODWXV� 1

Poaceae 

Indeterminada 1 
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/DVLDFLV�GLYDULFDWD� 1
/DVLDFLV�OLQJXODWD� 1
/DVLDFLV�VRUJKRLGHV� 1 e 3 
/HSWRFKRU\SKX\XP�ODQDWXP� 1
0HVRVHWXP�sp� 1, 2 e 3
0HURVWDFK\V�sp� 1
2O\UD�sp� 1
2O\UD�FDXGDWH� 1
2O\UD�ODWLIROLD� 1
2SOLVPHQXV�sp� 1
3DQLFXP�PLOOHJUDQD� 1
3DQLFXP�sp� 1, 2 e 3
3DVSDOXP�JDUGQHULDQXP� 1
3DVSDOXP�PDULWLPXP 3
3DVSDOXP�PRUXOXP 3
3DVSDOXP�PXOWLFDXOH 3
3DVSDOXP�sp 1� 1
3DVSDOXP�sp 2� 1
3DVSDOXP�sp 3� 1
3DVSDOXP�sp� 1
3HQQLVHWXP�VHWRGXP� 1
3KDUXV�YLUHVFHQV� 1
3RO\JRQRQ�HORQJDWXV� 1
6HWDULD�WHQD[� 1
6KFK\]DFK\UULXP sp� 1
6WUHSWRJ\QD�DPHULFDQD� 1
6WUHSWRVWDFK\V�DVSHULIROLD� 3
7KUDFK\SRJRQ�OLJXODULV� 1
7KUDFK\SRJRQ sp� 2 e 3 
7KUDV\D�FXOWUDWH� 1
7KUDV\D�sp� 1
%UHGHPH\HUD�IORULEXQGD� 1 e 3 
3RO\JDOD�DGHQRSKRUD� 1 e 3 
3RO\JDOD�FI��FHORVLRLGHV� 3
3RO\JDOD�JDOLRLGHV� 3
3RO\JDOD�ORQJLFDXOLV� 1
3RO\JDOD�VSHFWDELOLV� 3

Polygalaceae 

3RO\JDOD sp� 2
&RFFRORED�ODWLIRLD� 1Polygonaceae 
&RFFRORED�PROOLV� 1

Pontederiaceae (LFKRUQLD�FI��FUDVVLSHV� 3
Proteaceae 3DQRSVLV�UXEHVFHQV� 1

$GLDQWXP�ODWLIROLXP� 1
$GLDQWXP�SXOYHUXOHQWXP� 1
3RO\SRGLXP�GHFXPDQXP� 1
3RO\SRGLXP�UHSHQV� 1

Pterydophita 

Indeterminada 1 
*RXDQLD�sp� 3Rhamnaceae 
*RXDQLD�YLUJDWD var. JXLDQHQVLV 1 
$OLEHUWLD�HGXOLV� 1 e 3 
$OLEHUWLD�P\UFLIORUD� 1
$OLEHUWLD�sp� 1 e 3 

Rubiaceae 

$XJXVWD�ORQJLIORUD� 1
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%HUWLHUD�sp� 1
%RUUHULD�RF\PLIROLD� 3
%RUUHULD cf.�VXDYHROHQV� 1
%RUUHULD�VXDYHROHQV� 1
%RUUHULD�sp� 3
&DXVVDUHD�FDUQLIROLD� 1
&KRPHOLD�REWXVD� 1 e 3 
&RFFRF\SVHOXP�DXUHXP� 1
'LDO\SHWDODQWKXV�IXVFHVFHQV� 1
'XURLD�sp� 1
([RUHD�sp� 1
)DUDPHD�sp� 3
)HUGLQDQGLQXVD�HOOLSWLFD�var.�EHOHPHQVLV� 1
)HUGLQDQGXVD�HOOLSWLFD� 1
)HUGLQDQGXVD�VSHFLRVD� 1
*HQLSD�DPHULFDQD� 1 e 3 
*HRSKLOD�sp� 1
,VHUWLD�sp� 3
,[RUHD�sp� 1
/DGHQEHUJLD�sp� 1
3HURPD�sp� 1
3V\FKRWULD�EDUELIORUD� 3
3V\FKRWULD�cf.�PDSRXULRLGHV� 1
3V\FKRWULD�SXEHVFHQV� 1
3V\FKRWULD�UDFHPRVD� 1
3V\FKRWULD�sp� 1
6LSDQHD�KLVSLGD�var.�KLVSLGD� 1
6SHUPDFRFH�SURVWUDWD� 3
6WDHOLD�YLUJDWD� 1
7RFR\HQD�IRUPRVD� 3
7RFR\HQD�sp� 3
*DOLSHD�MDVPLQLIORUD� 1
0HWURGRUHD�IODYLGD� 1
3LORFDUSXV�PLFURSK\OOXV� 1

Rutaceae 

Indeterminada 1 
&XSDQLD�DFURELFXODWD� 1
&XSDQLD�YHUQDOLV� 1
0DMRQLD�JODEUDWD� 1

Sapindaceae 

6HUMDQLD sp� 1
&KU\VLSK\OOXP�DXUDWXP� 1
Indeterminada 1 

Sapotaceae 

0DQLONDUD�sp� 1
Schizaeaceae $QHPLD sp� 2

6FK\]DHD�SHQQXOD� 1Schyzaecaceae 
/\JRGLXP�YHQXVWUXP� 1
%XFKQHUD�SDOXVWULV� 1Scrophulariaceae 
%XFKQHUD�sp� 1
6LPDED�JXLDQHQVLV�sp�HFDXGDWD� 1Simarubaceae 
6LPDED�SRKOLDQD� 1

Smilacaceae 6PLOD[�sp� 1
Indeterminada 1 
6RODQXP�FULQLWXP� 1

Solanaceae 

6RODQXP�MXULSHED� 1
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+HOLFWHUHV�sp� 1Sterculiaceae 
Indeterminada 1 

Ternstroemiaceae 7HUQVWURHPLDFHDH�GHOLFDWXOD� 1
$SHLED�WKLERXUERX� 1
&ULVWLDQD�DIULFDQD� 1

Tiliaceae 

7ULXPSKHWWD�DOWKDRLGHV� 1
7ULJRQLD�QLYHD� 1Trigoniaceae 
7ULJRQLD�QLYHD�var.�QLYHD� 1

Turneraceae 7XUQHUD�XOPLOLIROLD�var.�VXULQDPHQVLV� 1
9HOOR]LD�sp. 1� 1
9HOOR]LD�sp. 2� 1

Velloziaceae 

9HOOR]LD�JORFKLGHD� 1
$PDVRQLD�ODVLRFDXOXV� 1
+\SWLV�FUHQDWD� 1
+\SWLV�sp� 1

Verbenaceae 

/LSSLD�VFKRPEXUJNLDQD� 1
Vitaceae Indeterminada 1 

Indeterminada 1 
6DOYHUWLD�FRQYDOODULDHRGRUD� 1
4XDOHD�SDUYLIORUD� 2
4XDOHD�cf.�SDUYLIORUD� 1
4XDOHD�JUDQGLIORUD� 1
4XDOHD�PXOWLIORUD� 1
4XDOHD�PXOWLIORUD sp.�SXEHVFHQV� 1
4XDOHD�sp 1� 1
4XDOHD�sp 2� 1
4XDOHD�sp� 1
6DOYHUWLD�FRQYDOOLRURGRUHD� 1
9RFK\VLD�JXLDQHQVLV� 1
9RFK\VLD�sp� 1

Vochysiaceae 

9RFK\VLD�UXID�sp VHULFHD� 1
;\ULV�PDOPHDQD� 1
;\ULV�VDYDQHQVLV� 1

Xyridaceae 

;\ULV sp� 2
Indeterminada Indeterminada 1 

Sendo: 1 = BASTOS et al (1996); 

 2 = ENGEVIX, 2004; 

 3 = ENGEVIX, 2005. 
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$1(;2��
Lista das espécies da flora ameaçadas de extinção no estado do Pará elaborada pelo 

convênio entre o Museu Paraense Emílio Goeldi e a CI-Brasil 
 

Através da Portaria nº 37-N, de 3 de abril de 1992, o IBAMA tornou pública a lista 
oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção 

A grande degradação da biodiversidade e dos ecossistemas é uma preocupação 
global, pois causam uma série de problemas ambientais, entre eles a perda de 
funções ambientais e de inúmeras espécies de grande importância econômica, 

estética, científica, genética e ecológica 

)DPtOLD 1RPH�&LHQWtILFR 
1RPH�9XOJDU &DWHJRULD 

Palmae  $FDQWKRFRFRV�HPHQVLV�Toledo  
Rara  

Bromeliaceae  $HFKPHD�DSRFDO\SWLFD�
Reitz  

Rara  

Bromeliaceae  $HFKPHD�EOXPHQDYLL�Reitz 
gravatá, monjola, bromélia  Rara  

Bromeliaceae  $HFKPHD�NOHLQLL�
Reitz  

gravatá, monjola, bromélia  Rara  

Bromeliaceae $HFKPHD�SLPHQWL�YHORVLL 
Reitz 

gravatá, monjola, bromélia rara 

Lauraceae  $QLED�URVHRGRUD�
Ducke  

pau-de-rosa  Em perigo  

Araucariaceae  $UDXFDULD�DQJXVWLIROLD 
(Bertol) 2��.XQWHVH 

pinheiro-do-paraná Vulnerável  

Compositae  $VSLOLD�JUDVLHODH�
Santos  

Indeterminada 

Compositae  $VSLOLD�SDUDHQVLV 
(Huber) Santos  

Rara  

Compositae $VSLOLD�SRKOLL 
Backer 

Indeterminada

Compositae  $VSLOLD�SURFXPEHQV�
Backer  

Rara  

Anacardiaceae  $VWURQLXP�IUD[LQLIROLXP�
Schott  

gonçalo-alves  Vulnerável  

Anacardiaceae  $VWURQLXP�XUXQGHXYD 
(Fr.All.)�(QJO 

aroeira-do-sertão, aroeira-
legítima  

Vulnerável  

Leguminosae  %DXKLQLD� cipó-escada-de-macaco  Vulnerável  
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VPLODFLQD�
(Schott)�6WHXGHO 

Lecythidaceae  %HUWKROOHWLD�H[FHOVD�HBK  
castanheira, castanheira-
do-brasil  

Vulnerável  

Bromeliaceae  %LOOEHUJLD�DOIRQVL�joannis 
Reitz  

poço-de-jacó, 
gravatá,.monjola,.bromélia  

Em perigo  

Leguminosae  %RZGLFNLD�QLWLGD�
Spruce ex Benth 

sucupira, sucupira-da-mata, 
sucupira-verdadeira  

Vulnerável  

Moraceae  %URVLPXP�JODXFXP�Taubert 
Rara  

Moraceae  %URVLPXP�JOD]LRXL�Taubert  
marmelinho  Rara  

Sapotaceae  %XPHOLD�REWXVLIROLD�Roem 
et Schult. var. 
excelsa (DC) 
Mig  

quixabeira  Vulnerável  

Leguminosae  &DHVDOSLQLD�HFKLQDWD�Lam  
pau-Brasil, pau-
pernambuco, ibirapitanga  

Em perigo  

Lecythidaceae  &DULQLDQD�LDQHLUHQVLV�
Kunth  

jequitibá  Rara  

Orchidaceae  &DWWOH\D�VFKLOOHULDQD�
Reichback  

Em perigo  

Zingiberaceae  &RVWXV�FXVSLGDWXV�
(Nees et 
Martins). Maas  

Rara  

Zingiberaceae  &RVWXV�IUDJLOLV�
Maas  

Rara  

Zingiberaceae  &RVWXV�IXVLIRUPLV�Maas  
Rara  

Chrysobalanaceae &RXSHLD�VFKRWWLL�
Fritsch  

oiti-boi  Vulnerável  

Leguminosae  'DOEHUJLD�QLJUD�
(Vell.) Fr. All  

jacarandá-da-bahia  Vulnerável  

Dicksoniaceae  'LFNVRQLD�VHOORZLDQD 
(Presl) Hook  

samambaiaçu-imperial  Em perigo  

Lauraceae  'LF\SHOOLXP�FDU\RSK\OODWXP�
Nees  

cravo-do-maranhão, pau-
cravo, casca-preciosa  

Vulnerável  

Asclepiadaceae  'LWDVVD�DULDQHDH�
Font. et Schw  

Em perigo  

Asclepiadaceae  'LWDVVD�PDULFDHQVLV�)RQW��HW�6FKZ 

Em perigo  

Moraceae  'RUVWHQLD� caapiá, caiapiá, capa- Vulnerável  
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DULIROLRD Lam  homem, carapiá, contra-
erva, figueira-terrestre  

Moraceae  'RUVWHQLD�FD\DSLD�Vell  
caapiá, caiapiá, caiapiá-
verdadeiro  

Em Perigo  

Moraceae  'RUVWHQLD�HODWD�
Hook  

caiapiá-grande  Rara  

Moraceae  'RUVWHQLD�ILFXV�
Vell  

contra-erva, figueira-
terrestre  

Rara  

Moraceae  'RUVWHQLD�ILVFKHUL�Bureau  
caiapiá  Em perigo  

Moraceae  'RUVWHQLD�UDPRVD (Desv.) 
Car. et al  

caiapiá-grande, capa-
homem, contra-erva, 
figueira-da-terra  

Vulnerável  

Moraceae  'RUVWHQLD�WHQXLV�
Bompl. ex Bur  

violeta-da-montanha, 
violeta-montes  

Vulnerável  

Bromeliaceae  '\FNLD�FDEUHUDH�
Smith et Reitz.  

gravatá, bromélia  Em perigo  

Bromeliaceae  '\FNLD�GLVWDFK\D�
Hassler  

gravatá, bromélia  Em perigo  

Bromeliaceae  '\FNLD�KDWVFKEDFKLL�
L.B. Smith  

gravatá, bromélia  Em perigo  

Bromeliaceae  '\FNLD�LELUDPDQVLV�
Reitz  

gravatá,bromélia  Em perigo  

Rutaceae  (X[\ORSKRUD�SDUDHQVLV�Huber 
pau-amarelo, pau-cetim  Vulnerável  

Bromeliaceae  )HUQVHHD�LWDWLDH��:DZUD��Baker  
Rara  

Asclepiadaceae  *RQROREXV�GRURWK\DQXV�
Font. et Schw.  

Em perigo  

Musaceae  +HOLFRQLD�DQJXVWD Vell  
bico-de-guará  Vulnerável  

Musaceae  +HOLFRQLD�FLWULQD�
L. et Em. Santos 

Em perigo  

Musaceae  +HOLFRQLD�IDULQRVD�Raddi  
Vulnerável  

Musaceae  +HOLFRQLD�IOXPLQHQVLV�L. 
Em. et Em 
Santos  

Vulnerável  

Musaceae  +HOLFRQLD�ODFOHWWHDQD�/��(P��HW�(P�6DQWRV 

Vulnerável  

Musaceae  +HOLFRQLD�VDPSDLRDQD�L. 
Em  

Vulnerável  
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Balanophoraceae  +HORVLV�FD\DQQHQVLV�
(Swartz) 
Sprengel var. 
cayennensis  

sangue-de-dragão  Vulnerável  

Chrysobalanaceae +LUWHOOD�LQVLJQLV�
Briquet et 
Prance  

Em perigo  

Chrysobalanaceae +LUWHOOD�SDUYLXQJXLV�
Prance  

Em perigo  

Chrysobalanaceae +LUWHOOD�VDPWRVLL�
Prance  

Em perigo  

Convolvulaceae  ,SRPRHD�FDUDMDHQVLV�'��$XVWLQ 

Em perigo  

Convolvulaceae  ,SRPRHD�FDYDOFDQWHL�D. 
Austin  

Em perigo  

Theophrastaceae  -DFTXLQLD�EUDVLOLHQVLV�Mez  
barbasco, pimenteira, tingui Vulnerável  

Orchidaceae  /DHOLD�ILGHOHQVLV�
Pabst  

lelia-de-são-fideli  Indeterminada 

Orchidaceae  /DHOLD�JUDQGLV 
Lindl. et Paxt  

lelia-da-bahia  Em perigo  

Orchidaceae  /DHOLD�MRQJKHDQD�
Reinchbach  

Vulnerável  

Orchidaceae  /DHOLD�OREDWD�
(Lindl.) Veitch  

lelia-da-gávea  Em perigo  

Orchidaceae  /DHOLD�SHUULQLL�
(Lindl.) Paxt  

lelia-de-perrin  Em perigo  

Orchidaceae  /DHOLD�WHQHEURVD�
Rolfe  

lelia-escura  Em perigo  

Orchidaceae  /DHOLD�YLUHQV�
Lindl  

lelia-verde  Rara  

Orchidaceae  /DHOLD�[DQWKLQD�
Lindl  

lelia-amarela  Em perigo  

Melastomataceae  /DYRLVLHUD�LWDPEDQD�DC  
Rara  

Chrysobalanaceae /LFDQLD�DUDFDHQVLV 
Prance  

Rara  

Chrysobalanaceae /LFDQLD�EHOOLQJWRQLL�
Prance  

Em perigo  

Chrysobalanaceae /LFDQLD�LQGXUDWD 
Pilger  

milho-cozido  Em perigo  

Compositae  /RPDWR]RQD�DUWHPLVDHIROLD� Rara  
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Baker  
Compositae  /\FKQRSKRUD�HULFRLGHV�Mart  

arnica, candeia  Vulnerável  

Leguminosae  0HODQR[\ORQ�EUDXQLD�Schott  
brauma-preta  Vulnerável  

Monimiaceae  0ROOLQHGLD�JLOJLDQD�Perkins  
Rara  

Monimiaceae  0ROOLQHGLD�JODEUD�Perkins  
Em perigo  

Monimiaceae 0ROOLQHGLD�ORQJLFXVSLGDWD 
Perkins 

Rara  

Monimiaceae  0ROOLQHGLD�VWHQRSK\OOD�
Perkins  

Em perigo  

Laureceae  2FRWHD�EDVLFRUGDWLIROLD�
Vattimo  

Rara  

Laureceae  2FRWHD�FDWKDULQHQVLV�
Mez  

canela-preta  Vulnerável  

Laureceae  2FRWHD�F\PEDUXP�
H.B.K.  

óleo-de-nhamuí, inhamuhy, 
louro-de-inhamuhy, 
sassafráz  

Vulnerável  

Laureceae  2FRWHD�ODQJVGRUIILL�Mez  
canelinha  Vulnerável  

Laureceae  2FRWHD�SRURVD��1HHV��%DUURVR 
imbuia  Vulnerável  

Laureceae  2FRWHD�SUHWLRVD�
Mez.  

canela-sassafráz  Em perigo  

Chrysobalanaceae 3DULQDUL�EUDVLOLHQVLV��6FKRWW��Hook  

Em perigo  

Malvaceae  3DYRQLD�DOPLIROLD�St. Hil.  
guêta  Vulnerável  

Euphorbiaceae  3K\OODQWXV�JODGLDWXV�Muell. 
Arg  

dracena-da-praia  Em Perigo  

Rutaceae  3LORFDUSXV�MDERUDQGL�
Holmes  

jaborandi, jaborandi-de-
pernambuco, arruda-do-
mato, jaborandi-branco  

Em Perigo  

Rutaceae  3LORFDUSXV�PLFURSK\OOXV�
Stapf ex Wardl  

jaborandi-legítimo, 
jaborandi-do-maranhão  

Em perigo  

Rutaceae  3LORFDUSXV�WUDFK\ORSK\V�
Holmes  

jaborandi-do-ceará, arruda-
do-mato  

Em perigo  

Leguminosae  3LWKHFHOORELXP�UHFHPRVXP�
Ducke.  

angelim-rajado, ingarana  Vulnerável  
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Sapotaceae  3RXWHULD�SVDPPRSKLOD�
var. xestophylla 
(Miq. et Eichl.) 
Baehni  

Vulnerável  

Gentianaceae  3UHSXVD�KRRNHULDQD�
Gardner  

cravina-do-campo  Em perigo  

Anacardiaceae  6FKLQRSVLV�EUDVLOLHQVLV�var. 
glabra Engl  

brauna, baraúna  Vulnerável  

Simaroubaceae  6LPDURXED�IORULEXQGD�St. Hil 
Simaroubaceae  6LPDURXED�VXDYHROHQVLV�St. 

Hill  
Leguminosae  6ZDUW]LD�JOD]LRYLDQD�

(Taubert) 
Glaziou  

Em perigo  

Meliaceae  6ZLHWHQLD�PDFURSK\OOD�
King  

mogno, águano, 
araputangá, caoba, 
cedroaraná  

Em perigo  

Leguminosae  7RUUHVHD�DFUHDQD�Ducke  
cerejeira, cumaru-de-cheiro, 
imburana-de-cheiro  

Vulnerável  

Myristicaceae  9LUROD�VXULQDPHQVLV�
Warb  

ucuuba, ucuuba-cheirosa, 
ucuuba-branca  

Vulnerável  

Leguminosae  9RXDFDSRXD�DPHULFDQD�Aubl  
acapu  Em perigo  

Bromeliaceae  9ULHVHD�ELJXDVVXHQVLV�
Reitz  

gravatá, monjolinha, 
bromélia  

Indeterminada 

Bromeliaceae  9ULHVHD�EUXVTXHQVLV�
Reitz  

gravatá, monjola, bromélia  Rara  

Bromeliaceae  9ULHVHD�PXOOHUL�
Mez  

gravatá  Rara  

Bromeliaceae  9ULHVHD�SLQRWWLL�
Reitz.  

gravatá, monjola, bromélia  Em perigo  

Bromeliaceae  9ULHVHD�WULDQJXODULV�Reitz 
gravatá, monjolinha, 
bromélia  

Indeterminada 

Amaryllidaceae  :RUVOH\D�UD\QHL�
(J.D. Hooker) 
Traub. & 
Moldenke 

rabo-de-galo, imperatriz-do-
Brasil, amarilis-azul.  

Em perigo  

Fonte: 
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./natural/index.html&conteudo=./natural/flo
ra.html 
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$1(;2��
Apresenta a lista das espécies de orquídeas encontradas no PESAM, onde são descritos 

os nomes científicos, as fontes das informações, os ecossistemas e o habitat. O item 
ecossistema e habitat foram levantados apenas no Projeto Parque Estadual da Serra dos 

Martírios-Andorinhas: estudos integrados para conhecimento e preservação – Etapa II, 
2002, por isso aparecem apenas quando a Fonte for o número “1” 

1RPH�FLHQWtILFR� )RQWH (FRVVLVWHPD� +DELWDW�
$VSDULD�YDULHJDWD� 1 e 2 Mata de várzea Epífita 
%UDVVDYROD�VS� 1 Cerrado Epífita 
%UDVVDYROD�JDUGQHUL� 2 --- --- 
&DOOLDQGUD�VS� 3 --- --- 
&DPS\ORFHQWUXP�VS� 1 Mata ciliar Epífita 
&DPS\ORFHQWUXP�DPD]RQLFXP 2 --- --- 
&DPS\ORFHQWUXP�PLFUDQWKXP� 2 --- --- 
&DPS\ORFHQWUXP�SDFK\UKL]XP 2 --- --- 
&DPS\ORFHQWUXP�VXOOLYDQLL� 2 --- --- 
&DWDVHWXP�DOERYLUHQV� 1 e 2 Mata de várzea Epífita 
&DWDVHWXP�EDEDWXP� 1 e 2 Cerrado Epífita 
&DWDVHWXP�PDFURFDUSXP� 1 e 2 Mata ciliar e Pasto Epífita 
&DWDVHWXP�VS��� 1 Cerrado Epífita 
&DWDVHWXP�VS��� 1 Cerrado Epífita 
&DWDVHWXP�VS��� 1 Cerrado Epífita 
&DWDVHWXP�JDOHULWXP� 2 --- --- 
&DWWOH\D�QRELOLRU� 1 e 2 Mata ciliar e Cerrado Epífita 
&OHLVWHV�URVHD� 2 --- --- 
&RU\DQWKHV�DII��PDFUDQWKD� 2 --- --- 
&RU\DQWKHV�VSHFLRVD� 2 --- --- 
&\WRUSRGLXP�VS��� 1 Cerrado Terrestre 
&\WRUSRGLXP�VS��� 1 Cerrado Terrestre 
&\WRUSRGLXP�YHUQXP� 1 Cerrado Terrestre 
&\UWRSRGLXP�YLUHQV� 2 --- --- 
'LFKDH�VS� 1 Mata ciliar Epífita 
'LFKDHD�SDQDPHQVLV� 2 --- --- 
'LPHUDQGUD�VWHQRSHWDOD� 2 --- --- 
'LPHUDQGUD�VS� 1 Mata ciliar Epífita 
(QF\FOLD�OLQHDULIROLRLGH� 1 e 2 Mata ciliar, Cerrado e Mata de várzea Epífita 
(QF\FOLD�IUDJUDQV� 2 --- --- 
(QF\FOLD�VS� 1 e 2 Mata ciliar Epífita 
(SLGHQGUXP�QRFWXUQXP� 1 e 2 Mata ciliar Epífita 
(SLGHQGUXP�VWURELOLIHUXP� 1 e 2 Mata ciliar Epífita 
(SLGHQGUXP�DPEORVWRPRLGHV� 2 --- --- 
(SLGHQGUXP�LPDWKRSK\OOXP� 2 --- --- 
(SLGHQGUXP�ULJLGXP� 2 --- --- 
(SLGHQGUXP�VKRPEXUJNLL� 2 --- --- 
(SLGHQGUXP�YLYLSDUXP� 2 --- --- 
(SLVWHSKLXP�VS� 2 --- --- 
*DOHDQGUD�VS��� 1 Cerrado Epífita 
*DOHDQGUD�VS��� 1 Pasto Epífita 
*DOHDQGUD�FXUYLIROLD� 2 --- --- 
*DOHDQGUD�VW\OORPLVDQWKD� 2 --- --- 
+DEHQDULD�DUPDWD� 2 --- --- 
+DEHQDULD�JOD]LRYLDQD� 2 e 3 --- --- 
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1RPH�FLHQWtILFR� )RQWH (FRVVLVWHPD� +DELWDW�
+DEHQDULD�ODQFLSHWDOD� 2 --- --- 
+DEHQDULD�OLQGPDQLDQD� 2 --- --- 
+DEHQDULD�REWXVD� 2 --- --- 
+DEHQDULD�RUQLWKRLGHV� 2 --- --- 
,RQRSVLV�VDW\ULRLGHV� 2 --- --- 
,RQRSVLV�XWULFXODULRLGHV� 2 --- --- 
,RQRSVLV�VS� 1 Mata ciliar Epífita 
/HXFRK\OH�VXEXODWD� 2 --- --- 
/RFNDUWLD�OXQLIHUD� 1 e 2 Mata ciliar Epífita 
0D[LOODULD�FDPDULGLL� 2 --- --- 
0D[LOODULD�VHWLJHUD� 2 --- --- 
1RW\OLD�EDUNHULL� 2 --- --- 
1RW\OLD�VS� 1 Mata ciliar Epífita 
2FWRPHULD�VXULQDPHQVLV� 2 --- --- 
2HFHRFODGHV�PDFXODWD� 2 e 3 --- --- 
2HFHRFODGHV�VS� 1 Mata de várzea Terrestre 
2QFLGLXP�FHEROOHWD� 1 e 2 Mata ciliar, Cerrado e Mata de várzea Epífita 
2QFLGLXP�EDXHUL� 2 --- --- 
2QFLGLXP�PDFURSHWDOXP� 2 --- --- 
2QFLGLXP�PRUHQRL� 2 --- --- 
2QFLGLXP�QDQXP� 2 --- --- 
2UOHDQHVLD�DPD]RQLFD� 2 --- --- 
3RO\VWKDFK\D�FRQFUHWD� 2 --- --- 
3RO\VWKDFK\D�IROLRVD� 2 --- --- 
3V\JPRUFKLV�JORVVRP\VWD[� 2 --- --- 
4XHNHWWLD�PLFURVFRSLFD� 2 --- --- 
5RGULJXH]LD�ODFHRODWD� 1 e 2 Mata ciliar Epífita 
6DUFRJORWWLV�DFDXOLV� 2 --- --- 
6FDSK\JORWWLV�DPHWK\VWLQD� 2 --- --- 
6FDSK\JORWWLV�DPD]RQLFD� 2 --- --- 
6FDSK\JORWWLV�VLFNLL� 1 e 2 Cerrado Epífita 
6FDSK\JORWWLV�VS��� 1 Mata ciliar Epífita 
6FKRPEXUJNLD�JORULRVD� 1 e 2 Mata ciliar Epífita 
6FKRPEXUJNLD�VS��� 1 Cerrado Epífita/rupícola 
6FKRPEXUJNLD�VS��� 1 Mata de várzea Epífita 
6ROHQLGLXP�OXQDWXP� 2 --- --- 
6WHQRUUK\QFKXV�ODQFHRODWXV� 2 --- --- 
7ULFKRFHQWUXP�FRUQXFRSLDH� 2 --- --- 
7ULJRQLGLXP�DFXPLQDWXP� 2 --- --- 
7UL]HX[LV�IDOFDWD� 2 --- --- 
9DQLOOD�HGZDOOL� 2 --- --- 
9DQLOOD�SDOPDUXP� 2 --- --- 
9DQLOOD�SRPSRQD� 2 --- --- 
9DQLOOD�RYDWD� 2 --- --- 
9DQLOOD�SODQLIROLD� 1 e 2 Mata ciliar Terrestre/epífita
9DQLOOD sp 2 1 Mata ciliar Terrestre/epífita
9DQLOOD�sp 3 1 Pasto Terrestre/epífita
9DQLOOD sp 4 1 Pasto Terrestre/epífita

Sendo: 1 = Projeto Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas: estudos integrados 
para conhecimento e preservação – Etapa II, 2002; 

 2 = ATZINGEN, NOÉ VOM et al. Flora Orquidológica da Serra das Andorinhas, São 
Geraldo do Araguaia/PA, 1996; 

 3 = ENGEVIX, 2004. 
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$1(;2��
Relação das espécies, onde estão presentes os nomes comuns, nome científico, parte da 

planta utilizada, forma de preparo e utilização do remédio 

1RPH�YXOJDU� 1RPH�FLHQWtILFR� 3DUWH�XWLOL]DGD� 3UHSDUR� ,QGLFDomR�
Abóbora $ERERUD�WHQLIROLD� Semente Maceração Verminoses 
Abóbora $ERERUD�WHQLIROLD� Flor Chá Dor de ouvido 
Açaí (XWHUSH�ROHUDFHD� Semente Sumo da 

semente 
Diarréia 

Ananás $QDQDV�VDWLYXV� Folha Maceração Diarréia 
Andú 3HULDQGUD�GXOFLV� Folha Chá Catarro na cabeça 
Assa-peixe 9HUQRQLD�VFDEUD� Raiz Chá “Limpeza” do sangue 
Babaçú 2UELJQLD�PDUWLQLDQD� Talo Dissolvido em 

água 
Úlcera 

Boldo 3HXQXV�EROEXV� Folha Chá Doenças do fígado 
Bredo 0DUDWKXV�sp� Raiz Maceração Dor de dente 
Buriti 0DXULWLD�IOH[XRVD� Óleo Pingar o óleo Ferrada de arraia 
Buriti 0DXULWLD�IOH[XRVD� Semente Chá Picada de cobra 
Cajuí $QDFDUGLXP�JLJDQWHXP� Casca Chá Úlcera 
Catuaba $QHPRSDHJPD�PLUDQGLXP� Casca Chá Afrodisíaco 

Chapecanga 6PLOD[�sp� Raiz Chá Doenças venéreas 
Cipó de jabuti %DXKLQLD�JXLDQHQVLV� Parte aérea Chá Diarréia 
Copaíba &RSDLIHUD�UHWLFXODWXD� Óleo - Inflamações 
Craiba 7DEHEXLD�sp� Casca Chá Asma e tosse 
Crista de 
galo 

7RXUPHIRUWLD�sp� Planta toda Banho Caroço no corpo e 
coceira 

Cumarú 'LSWHUL[�RGRUDWD� Semente Chá Pneumonia 
Genipapo *HQLSD�DPHULFDQD� Folha Chá Doenças hepáticas 
Indira 6WULSK\QRGHQGUXP�sp� Semente Chá Analgésico 
Jaborandi 3LORFDUSXV�MDERUDQGL� Raiz Maceração Dor de dente 
Jatobá +\PHQDHD�FRXUEDULO� Resina Compressa Baque nos olhos 
Jucá &DHVDOSLQLD�IHUUHD� Semente Chá Inflamações 
Jussara (XWHUSH�HGXOLV� Raiz Chá “Limpeza” do sangue 
Mamão &DULSD�SDSD\D� Semente Maceração com 

leite 
Verminoses 

Mangaba +DQFRUQLD�VSHFLRVD� Raiz Chá Reumatismo 
Mucuiba 9LUROD�sp� Resina  Dissolvida em 

água 
Dor de dente 

Pariri $UUDELGDH�FKLFD� Planta toda Chá Doenças hepáticas 
Pau pra tudo 6LPDED�FHGURQ� Casca Dissolvida em 

água 
Tétano 

Picão %LGHQV�VS� Planta toda Chá Hepatite 
Quebra-
pedra 

3K\ODQWKXV�QLUXUL� Planta toda Chá Doenças hepáticas 

Rabo de 
burro 

$QGURSRJRQ�ELFRUQLV� Planta toda Maceração Tétano 

Tangirina &LWUXV�QRELOLV� Folha Chá Roquidão 
Tuturubá 5LFKDUGHOOD�PDFURSK\OOD� Semente Chá Pneumonia 

Vassourinha 6FRSDULD�GXOFLV� Planta toda Chá Doenças hepáticas e 
febre 
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)DPtOLD� (VSpFLH�
Callitrichidae Callithrix aurita (É. Geoffroy in Humboldt, 

1812) Nome popular: Sagui-da-serra- 
escuro Categoria de ameaça: Vulnerável  
UF: MG, RJ, SP 
Callithrix flaviceps (Thomas, 1903) Nome 
Popular: Sagui-da-serra Categoria de 
Ameaça: Em perigo UF: ES, MG 
Leontopithecus caissara (Lorini & 
Persson, 1990) Nome popular: Mico-leão- 
de-cara-preta Categoria de ameaça: 
Criticamente em perigo 
UF: PR, SP 
Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820) 
Nome popular: Mico-leão-de-cara-dourada 
Categoria de ameaça: Em perigo UF: BA, 
MG 
Leontopithecus chrysopygus (Mikan, 
1823) Nome popular: Mico-leão-preto 
Categoria de ameaça: 
Criticamente em perigo UF: SP 
Leontopithecus rosalia: (Linnaeus, 1766) 
Nome popular: Mico-leão-dourado 
Categoria de ameaça: Em perigo UF: RJ 
Saguinos bicolor (Spix, 1823) Nome  
popular: Sagüi-de-duas-cores Categoria 
de ameaça: Criticamente em perigo UF: 
AM 

Cebidae Cebus kaapori (Queiroz, 1982) Nome 
Popular: macaco-caiarara Categoria de  
Ameaça: Criticamente em perigo UF: MA, 
PA 
Cebus robustos ( Kuhl, 1820) Nome 
Popular: Macaco-prego Categoria de  
ameaça: Vulnerável UF: BA, ES, MG 
Cebus xanthostemos (Wied-Neuwied, 
1826) Nome popular: Macaco-prego-de- 
peito-amarelo Categoria de  ameaça: 
Criticamente em perigo UF: BA, MG,SE 
Saimiri vanzolinii (Ayres, 1985) Nome 
Popular: Macaco-de-cheiro Categoria de  
ameaça: Vulnerável UF: AM 

Pitheciidae Cacajao calvus calvus (l.Geoffroy, 1847) 
Nome popular: Uacari-branco 
Categoria de ameaça: Vulnerável UF: AM 
Cacajao calvus novaesi (Hershkovitz, 
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1987) Nome popular: Uacari-de-Novaes 
Categoria de ameaça: Vulnerável UF: AM 
Cacajao calvus rubicundus (l. Geoffroy & 
Deville, 1848) Nome popular: Uacari- 
Vermelho Categoria de ameaça: 
Vulnerável UF: AM 
Callicebus barbarabrownae (Hershkovits, 
1990) Nome popular: Guigó Categoria de 
Ameaça: Criticamente em perigo UF: BA, 
SE 
Callicebus coimbrai ( Kobayashi & 
Langguth, 1999) Nome popular: Guingó-de-
Coimbra-filho Categoria de ameaça:  
Criticamente em perigo UF: SE 
Callicebus melanochir (Wied-Neuwied, 
1820) Nome popular: Sauá, guigó 
Categoria de ameaça: Vulnerável UF: BA 
ES, MG 
Callicebus personatus (É. Geoffroy, 1812) 
Nome popular: Sauá, guigó Categoria de  
ameaça: Vulnerável UF: 
ES, MG 
Chiropotes satanas ( Hoffmannsegg, 1807) 
Nome popular: Cuxiú-preto Categoria de 
ameaça: Em perigo UF: MA, PA 
Chiropotes utahicki (Herhkovitz, 1985) 
Nome popular: Cuxiú Categoria de  
ameaça: Vulnerável UF: MT, PA 
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Lista da avifauna ameaçada de extinção elaborada pelo IBAMA 

 

)DPtOLD� (VSpFLH�
Anatidae Mergus octosetaceus (Vieillot, 

1817) Nome popular: Pato- 
Mergulhão Categoria de ameaça: 
Criticamente em perigo UF: BA, 
GO, MG, PR, RJ, SC, SP, TO 

Trochilidae Glaucis dohmi (Bourcier & Mulsant, 
1852) Nome popular: Balança-rabo- 
canela Categoria de ameaça: 
Em perigo UF: BA, ES 
Phaethomis margarettae (Ruschi, 
1972) Nome popular: Besourão-de- 
bico-grande Categoria de ameaça: 
Em perigo UF: BA, ES, PE 
Phaethomis ochraceiventris camargoi 
(Grantsau, 1988) Nom epopular: 
Besourão-de-bico-grande Categoria 
de ameaça: Em perigo UF: Al, PE 
Popelaria langsdorffi langsdorffi 
(Temminck, 1821) Nome popular: 
Rabo-de-espinho Categoria de  
ameaça: Vulnerável UF: BA, ES RJ 
Thalurania watertonni (Bourcier, 1847) 
Nome popular: Beija-flor-das-costas- 
violetas Categoria de  ameaça:  
Vulnerável UF: Al, BA, PE, SE 

Caprimulgidae Caprimulgos candicans (Pelzeln, 
1867) Nome popular: Bacurau-de- 
rabo-branco Categoria de ameaça: 
Em perigo UF: ES. ES, MT, SP 

Laridae Larus atlanticus (Olrog, 1958) Nome 
Popular: gaivota-de-rabo-preto 
Categoria de ameaça: Vulnerável UF:  
RS 
Thalasseus maximus (Boddaert, 
1783) Nome popular: Trinta-réis-real 
Categoria de ameaça: Vulnerável UF:  
AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, PA 
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Lista das espécies de mamíferos encontrados no PESAM, onde são descritos a ordem, a 

família, o nome comum, o nome científico e a fonte da informação. 
 

2UGHP� )DPtOLD� 1RPH�FRPXP� 1RPH�FLHQWtILFR� )RQWH
Morcego 3HURSWHU\[�PDFURWLV� 2Emballonuridae 
Morcego 6DFFRSWHU\[�OHSWXUD� 2

Noctilionidae Morcego 1RFWLOLR�DOELYHQWULV� 2
Morcego 3WHURQRWXV�SDUQHOOLL��� 1Mormoopidae 
Morcego 3WHURQRWXV�J\PQRQRWXV��� 1
Morcego /RQFKRUFKLQD�DXULWD� 2
Morcego 0DFURSK\OOXP�PDFURSK\OOXP� 2

Morcego 0LFURQ\FWHULV�QLFHIRUL� 2
Morcego 0LFURQ\FWHULV�V\OYHVWULV� 2
Morcego 3K\OORVWRPXV�GLVFRORU� 2
Morcego 3K\OORVWRPXV�KDVWDWXV� 2
Morcego 7RQDOLD�VDXURSKLOD� 2
Morcego 7UDFKRSV�FLUUKRVXV� 2
Morcego *ORVVRSKDJD�VRULFLQD� 2
Morcego /LRQ\FWHULV�VSXUHOOL� 2
Morcego /RQFKRSK\OOD�WKRPDVL� 2
Morcego /RQFKRSK\OOD�VS� 2
Morcego &DUROOLD�EUHYLFDXGD� 2
Morcego &DUROOLD�SHUVSLFLOODWD� 1
Morcego 5KLQRSK\OOD�SXPLOLR� 2
Morcego 6WXUQLUD�OLOLXP� 2
Morcego 6WXUQLUD�WLOGDH� 2
Morcego $UWLEHXV�FLQHUHXV� 2
Morcego $UWLEHXV�MDPDLFHQVLV� 2
Morcego $UWLEHXV�REVFXUXV� 2
Morcego 0HVRSK\OOD�PDFFRQQHOOL��� 2
Morcego 3ODW\UUKLQXV�KHOOHUL� 2

Phyllostomidae 

Morcego-vampiro 8URGHUPD�ELOREDWXP� 2
Furipteridae Morcego )XULSWHUXV�KRUUHQV� 2
Vespertilionidae Morcego 0\RWLV�QLJULFDQV� 2

Morcego 0RORVVRSV�PDWWRJURVVHQVLV� 2

Morcego 1\FWLQRPRSV�DXULVSLQRVXV� 2
Morcego 1\FWLQRPRSV�ODWLFDXGDWXV� 2

Chiroptera 

Molossidae 

Morcego 1\FWLQRPRSV�PDFURWLV� 2
Zogue-zogue &DOOLFHEXV�VS� 2
Macaco-zogue-zogue &DOOLFHEXV�PRORFK�- 1
Gorgo $ORXDWWD�EHO]HEXO��- 2
Gorgo $ORXDWWD�EHO]HEXO�EHO]HEXO� 1
Guariba $ORXDWWD�EHO]HEXO�GLVFRORU� 1
Guariba $ORXDWWD�VS� 2
Macaco-aranha $WHOHV�EHO]HEXWK� 2
Macaco-aranha $WHOHV�PDUJLQDWXV��- 1
Macaco-da-noite $RWXV�WULYLUJDWXV� 2
Macaco-cuxiú &KLURSRWHV�VDWDQDV�� 2
Macaco-prego &HEXV�DSHOOD� 2

Primates Cebidae 

Macaco-prego &HEXV�DSHOOD�OLELGLQRVXV� 1
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Macaco-mão-de-ouro 6DJXLQXV�PLGDV� 1 e 2 Callithrichidae 
Sagüi 6DJXLQXV�LPSHUDWRU� 1
Gato-mourisco +HUSDLOXUXV�\DJXDURQGL� 2
Jaguatirica /HRSDUGXV�SDUGDOLV�� 1 e 3 
Gato-maracujá /HRSDUGXV�ZLHGLL�� 2
Suçuarana 3XPD�FRQFRORU�� 2
Onça-pintada 3DQWKHUD�RQFD�� 1
Onça-parda )HOLV�FRQFRORU� 1
Gato-maracujá-
grande 

)HOLV�SDUGDOLV� 1

Felidae 

Gato-maracujá-
pequeno 

)HOLV�ZLHGLL� 1

Lontra /XWUD�ORQJLFDXGLV�� 1
Ariranha 3WHURQXUD�EUDVLOLHQVLV�� 1

Mustelidae 

Irara (LUD�EDUEDUD� 2
Cachorro-do-mato $WHORF\QXV�PLFURWLV�� 1
Cachorro-do-mato &HUGRF\RQ�WKRXV� 3

Canidae 

Raposa-do-campo 'XVLF\RQ�YHWXOXV� 1
Quati 1DVXD�VS� 2
Quati 1DVXD�QDVXD� 1
Jupará 3RWRV�IODYXV� 1

Carnivora 

Procyonydae 

Guaxinim 3URF\RQ�FDQFULYRUXV� 1
Caititu 3HFDUL�WDMDFX� 1 e 2 Tayassuidae 
Queixada 7D\DVVX�SHFDUL� 2

Artiodactyla 

Cervidae Veado-mateiro 0D]DPD�DPHULFDQD� 1
Esquilo 6FLXUXV�DHVWXDQV� 1 e 2 Sciuridae 
Quatipuru 6FLXUXV�VS� 1
Cotia 'DV\SURFWD�DJRXWL� 1Dasyproctidae 
Cotia 'DV\SURFWD�VS� 2

Agoutidae Paca $JRXWL�SDFD� 1
Erethizontidae Preá &DYHD�DSHUHD� 1
Muridae Ratinho 0XV�PXVFXOXV� 1

Rato 2U\]RP\V�PDFFRQQHOOL� 1Sigmodontinae 
Rato-do-cerrado 5DWWXV�VS� 1

Hydrochaeridae Capivara +\GURFKDHULV�K\GURFKDHULV� 1

Caviidae Preá *DOHD�VSL[LL� 3

Rodentia 

Echimyidae Rato-das-pedras 7KULFKRP\V�DSHUHRLGHV� 3
Lagomorpha Leporidae Coelho 6\OYLODJXV�EUDVLOLHQVLV� 1 e 2 
Perissodactyla� Tapiridae Anta 7DSLUXV�WHUUHVWULV��� 1, 3 

Boto 6RWDOLD�VS� 1Delphinidae 
Boto-cinza 6RWDOLD�IOXYLDWLOLV� 3

Cetacea 

Platanistidae Boto-vermelho ,QLD�JHRIIUHQVLV� 3
Mucura 'LGHOSKLV�PDUVXSLDOLV� 1
Mucura 'LGHOSKLV�VS� 1

Didelphimorphia Didelphidae 

Cuíca d’água &KLURQHFWHV�LQLPXV� 1
Bradypodidae Preguiça %UDG\SXV�YDULHJDWXV� 1

Tatu-quinze-quilos 'DV\SXV�NDSSOHUL� 2
Tatu-canastra 3ULRGRQWHV�PD[LPXV��- 1 e 2 
Tatu-peba (XSKUDFWXV�VH[FLQWXV�� 1 e 3 

Dasypodidae 

Tatu-galinha 'DV\SXV�QRYHPFLQFWXV� 1 e 3 
Catita 0DUPRVD�PXULQD� 1

Xenarthra 

Didelphimorphia 
Catita 0DUPRVD�VS� 1
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Preguiça-real &KRORHSXV�GLGDFW\OXV� 1Megalonichidae 
Quandu &KRORHSXV�SUHKHQVLOLV� 1

Mustelidae Furão *DOLFWLV�YLWWDWD� 1
Tamanduá-bandeira 0\UPHFRSKDJD� WULGDFW\OD� 1

Tamanduá-mirim 7DPDQGXD�WHWUDGDFW\OD� 1

Mymercophagidae

Tatu-rabo-de-couro &DEDVVRXV�XQLFLQFWXV� 2
Sendo: 1 = ATZINGEN & SILVA, 1999. 
 2 = Projeto Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas: estudos 

integrados para conhecimento e preservação – Etapa II, 2002. 
 3 = ENGEVIX - Estudo de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica Santa Isabel, 

2004. 
 * = ameaçado; # = raro; - = endêmico. 
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Apresenta a lista das espécies de aves encontradas no PESAM, onde são descritas os 

nomes comuns e nomes científicos. 

2UGHP� )DPtOLD� 1RPH�FRPXP� 1RPH�FLHQWtILFR� )RQWH
Azulona 7LQDPXV�WDR� 1 e 2 
Inhambú-preto &U\SWXUHOOXV�FLQHUHXV� 1
Jaó &U\SWXUHOOXV�XQGXODWXV� 1
Inhambu-galinha 7LQDPXV�JXWWDWXV� 2
Inhambu-de-pés-
vermelhos 

&U\SWHUHOOXV�HU\WKURSXV� 2

Inhambu-
ferrugineo 

&U\SWHUHOOXV�EUHYLURVWULV�� 2

Inhambu-xororó &U\SWHUHOOXV�SDUYLURVWULV� 2
Zabelé &U\SWXUHOOXV�QRFWLYDJXV���� 2
Inhambú-chororó &U\SWXUHOOXV�SDUYLURVWULV� 1
Sururina &U\SWXUHOOXV�VRXL� 2
Garça-branca-
pequena 

(JUHWWD�WKXOD� 1 e 2 

Garça-branca (JUHWD�DOED� 2
Garça-real 3LOKHURGLXV�SLOHDWXV� 2
Garça-vaqueira %XEXFXV�LELV� 1
Socó-boi-
ferrugem 

7LJULVRPD�OLQHDWXP� 1

Socói-vermelho ,[REU\FKXV�H[LOLV� 1
Socó %XWRULGHV�VWULDWXV� 2
Socó-boi %RWDXUXV�SLQQDWXV� 2
Socó-boi-de-
cabeça-castanha 

7LJULVRPD�OLQHDWXP� 2

Tinamidae 

Socoí $UGHD�FRFRL� 1 e 2 
Cabeça-seca 0\FWHULD�DPHULFDQD� 2
Coro-coró 0HVHPEULQLELV�FD\HQQHQVLV 2

Cicconiidae 

Maguari (X[HQXUD�PDJXDUL� 2
Cochleriidae Arapapa  &RFKOHDULXV�FRFKOHDULXV� 2

Urubu-rei 6DUFRUDPSKXV�SDSD� 1
Urubu-preto &RUDJ\SV�DWUDWXV� 1
Jereba &DWKDUWHV�DXUD� 1

Cathartidae 

Urubu-da-cabeça-
amarela 

&DWKDUWHV�EXUURYLDQXV� 1

Threskiornithidae Colhereiro 3ODWDOHD�DMDMD� 1
Anhuma  $QKLPD�FRUQXWD� 1 e 2 

Tinamiformes 

Anatinae Pato-do-mato &DLULQD�PRVFKDWD� 2
Andorinha-de-
colar-branco 

3DQ\SWLOD�FD\HQQHQVLV� 2

Andorinha-de-
coleira-branca 

6WUHSWRSURFQH�]RQDULV�� 2

Andorinha-de-
rabo-tesoura 

5HLQDUGD�VTXDPDWD� 2

Bacurau 3RGDJHU�QDFXQGD� 2
Tuju /XURFDOLV�VHPLWUTXDWXV� 2
Taperá &KDHWXUD�DQGUHL�� 2
Taperá-cinza &KDHWXUD�FLQHUHLYHQWULV�� 2

Apodiformes Apodidae 

Tapera-de-cauda-
curta 

&KDHWXUD�EUDFK\XUD� 2
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Beija-flor 3KDHWKRUQLV�UXEHU� 2
Beija-flor 3KDHWKRUQLV�VS� 2
Beija-flor 3KDHWKRUQLV�KLVSLGXV�� 2
Beija-flor-de-
bochecha 

+HOLRWKU\[�DXULWD�DXULWD� 2

Beija-flor-de-
cauda-vermelha 

&KU\VRODPSLV�PRVTXLWXV� 2

Beija-flor-de-
coleira-branca 

&DPS\ORSWHUXV�VS� 2

Beija-flor-de-
garganta-verde 

+HOLRWKU\[� DXULWD�SKDLQRODHPD� 2

Beija-florde-papo-
branco 

/HXFRFKORULV�DOELFROOLV�� 2

Beija-flor-de-
peito-azul 

7KDOXUDQD�IXUFDWD� 2

Beija-flor-
mascarado 

+HOLDFWLQ�FRUQXWD� 2

Beija-flor-negra $QWKUDFRWKRUD[�QLJULFROOLV� 2
Beija-flor-papo-
de-fogo 

&O\WRODHPD�UXEULFDXGD� 2

Beija-flor-pigmeu 3KDHWKRUQLV�JULVHRJXODULV�� 2
Beija-flor-tesoura (XSHWRPHQD�PDFURXUD� 2
Beija-flor-verde $PD]LOLD�ILPEULDWD� 2

Trochilidae 

Beija-florzinho-
de-rabo-tesouro 

&DOOLSKOR[�DPHWK\VWLQD� 2

Acauã +HUSHWRWKHUHV�FDFKLQQDQV� 2
Águia-pequena 3DQGLRQ�KDOLDHWXV� 2
Águia-real +DUSLD�KDUS\MD��� 2
Curucuturi %XWHR�DOELFDXGDWXV� 2
Gaviãozinho *DPSVRQ\[�VZDLQVRQLL� 1
Sovi ,FWLQLD�SOXPEHD� 1
Gavião-
caramujeiro 

5RVWUKDPXV�VRFLDELOLV� 1

Gavião 3DUDEXWHR�XQLFLQWXV� 2
Gavião-bico-de-
gancho 

&KRQGURKLHUD[�XQFLQDWXV� 2

Gavião-branco /HXFRSWKHUQLV�DOELFROOLV� 2
Gavião-cabloco +HWHURVSL]LDV�PHULGLRQDOLV� 2
Gavião-caçador $FFLSLWHU�VWULDWXV�� 2
Gavião-caçador-
pequeno 

$FFLSLWHU�VXSHUFLOLRVXV� 2

Gavião-
caramuieiro 

5RVWUKDPXV�VRFLDELOLV� 2

Gavião-
carrapateiro 

0LOYDJR�FKLPDFKLPD� 2

Gavião-de-
cabeça-cinza 

/HSWRGRQ�FDYDQHQVLV� 2

Gavião-de-cauda-
barrada 

%XWHR�OHXFRUUKRXV�� 2

Gavião-do-brejo &LUFXV�EXIIRQL� 2
Gavião-indaié %XWHR�PDJQLURVWULV� 2

Falconiformes Accipitridae 

Gavião-mateiro *HUDQRVSL]D�FDHUXOHQVFHQV� 2
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Gavião-pedrez %XWHR�QLWLGXV� 2
Gavião-pega-
macaco 

6SL]DHWXV�W\UDQQXV� 2

Gavião-pintado %XWHR�SODW\SWHUXV�� 2
Gavião-pomba-
azulada 

/HXFRSWHUQLV�VFKLVWDFHD� 2

Gavião-preto %XWHR�DOERQRWDWXV� 2
Gavião-real 0RUSKQXV�JXLDQHQVLV��� 2
Gavião-sauveiro ,FWLQHD�SOXPEHD� 2
Gavião-tesouro (ODQRLGHV�IRUILFDWXV�\HWDSD� 2
Gavião-vaqueiro /HXFRSWKHUQLV�NXKOL� 2
Gaviãozinho *DPSVRQ\[�VZDLQVRQLL� 2
Pinhé, gavião-
carijó 

5XSRUQLV�PDJQLURVWULV� 1

Tauató $FFLSLWHU�SROLJDVWHU��� 2
Acauã +HUSHWKRWHUHV�FDFKLQQDV� 1
Caracará 3RO\ERUXV�SODQFXV� 2
Falcão-de-coleira )DOFR�IHPRUDOLV� 2
Falcão-de-peito-
laranja 

)DOFR�GHLUROHXFXV��� 2

Falcão-mateiro 0LFUDVWXU�UXILFROOLV� 2
Falcão-mateiro-
tem-tem 

0LFUDVWXU�VHPLWRUTXDWXV� 2

Falcão-
morcegueiro 

)DOFR�UXILJXODULV� 2

Falcão-quiri-quiri )DOFR�VSDUYHULXV� 2
Gralão 'DSWULXV�DPHULFDQXV� 1
Gavião-
carrapateiro 

0LOYDJR�FKLPDFKLPD� 1

Grogotori 'DSWULXV�DWHU� 2

Falconidae 

Carcará &DUDFDUD�SODQFXV� 1
Viúva &RORQLD�FRORQXV� 2Fluvicolinae Furnarioidea 
Viuvinha-da-mata ;ROPLV�FLQHUD� 2
Jacu 3HQHORSH�RFKURJDVWHU�� 2
Jacu-de-floresta 3HQHORSH�PDUDLO�� 2
Jacupemba 3HQHORSH�VXSHUFLOLDULV� 2

Galaciformes Cracidae 

Urú 2GRQWRSKRUXV�JXMDQHQVLV� 2
Aramidae Carão $UDPXV�JXDUDXQD� 1
Cariamidae Seriema &DULDQD�FULVWDWD� 2
Erypygidae Pavãozinho-do-

Pará 
(XU\S\JD�KHOLDV� 2

Psophiidae Jacamim 3VRSKLD�VS�� 2
Frango-d’água *DOOLQXOD�FKORURSXV� 2
Saracura-preta 5DOOXV�QLJULFDQV� 2

Gruiformes 

Rallidae 

Saracura-três-
potes 

$UDPLGHV�FDMDQHD� 2

Jacanidae Jaçanã -DFDQD�MDFDQD� 1 e 2 
Mexeriqueira +RSOR[\SWHUXV�FD\DQXV� 2Charadriidae 
Tetéu 9DQHOOXQV�FKLOHQVLV� 1 e 2 
Batuíra-de-areia &DOLGULV�DOED�� 2
Maçarico 7ULQJD�VROLWiULD� 1

Charadriiformes 

Scolopacidae 

Narceja-
americana 

*DOOLQDJR�JDOOLQDJR� 2
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Trinca-reis-anão 6WHUQD�VXSHUFLOLDULV� 2Sternidae 
Trinca-reis-
grande 

3KDHWXVD�VLPSOH[� 2

Corta-água 5K\QFKRSV�QLJUD� 2
Juriti /HSWRWLOD�YHUUHDX[L� 2
Juriti-da-floresta /HSWRWLOD�UXID[LOOD� 2
Juriti-piranga *HRWU\JRQ�YLRODFHD� 2
Pomba-doméstica &ROXPED�OLYLD� 1
Pomba-asa-
branca 

&ROXPED�SLFD]XUR� 1

Pomba-amargosa &RPOXPED�SOXPEHD� 2
Pomba-pedrês &ROXPED�HVSHFLRVD� 2
Pomba-pocaçu &ROXPED�FD\HQQHQVLV� 2
Rolinha-caldo-de-
feijão 

&ROXPELQD�WDOSDFRWL� 1

Rola-azul &ODUDYLV�SUHWLRVD� 2
Rola-fogo-apogau 6FDGDIHOOD�VTXDPPDWD�� 2
Rolinha-branca &ROXPELQD�SLFXL� 2
Rolinha-caldo-de-
feijão 

&ROXPELQD� WDOSDFRWL�WDOSDFRWL� 2

Rolinha-taruéi &ROXPELQD�SDVVHULQD� 2
Fogo-apagou 6FDUGDIHOOD�VTXDPPDWD� 1
Juriti-pupú /HSWRWLOD�YHUUDX[L� 1

Columbiformes Columbidae 

Juriti-gemedeira /HSWRWLOLD�UXID[LOOD� 1
Anacã 'HURSW\XV�DFFLSLWULQXV� 2
Arara $UD�VS� 2
Arara-nanica $UD�QRELOLV� 2
Arara-piranga $UD�PDFDR� 2
Arara-vermelha $UD�FKORURSWHUD� 2
Ararinha $UD�DXULFROOLV� 2
Ararinha $UD�VS� 2
Arara-azul $QRGRUK\QFKXV�K\DFLQWKLQXV��� 1

Curica-grande $UD�PDQLODWD� 2
Curica-verde 3LRQXV�PD[LPLOLDQL�� 2
Maracanã-nobre 'LRSVLWWDFD�QRELOLV� 1
Maritaca $UDWLQJD�OHXFRSKWKDOPXV� 1 e 2 
Maitaca 3LRQXV�PHQVWUXXV� 2
Jandaia $UDWLQJD�DXULFDSLOOD�� 2
Jandaia $UDWLQJD�MDQGD\D�� 1 e 2 
Jandaia-de-
cabeça-azul 

$UDWLQJD�DFXWLFDXGD�� 2

Jandaia-de-
cabeça-azulada 

$UDWLQJD�ZHGGHOOL�� 2

Periquito-rei $UDWLQJD�DXUHD� 1 e 2 
Tiriba-de-cara-
suja 

3\UUKXUD�SLFWD�PLFURWHUD� 1

Papagainho-
verde 

*UD\GLGDVFDOXV� EUDFK\XUXV� 2

Papagaio $PD]RQD�DPD]RQLFD��� 2

Psittaciformes Psittacidae 

Periquito-da-asa-
laranja 

%URWRJHULV�FKU\VRSWHUXV� 1



Plano de Manejo do PE Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
Capítulo II - Análise da Unidade de Conservação  

2.200

2UGHP� )DPtOLD� 1RPH�FRPXP� 1RPH�FLHQWtILFR� )RQWH
Periquito-da-asa-
amarela 

%URWRJHULV�FKLULUL� 1

Piriquito-de-asas-
douradas 

%URWRJHULV�FKU\VRSWHUXV� 2

Piriquito-de-
pescoço-marrom 

3LRQRSVLWWD�FDLFD� 2

Piriquito-surdo 7RXLW�VXUGD���� 2
Tiriba 3\UUKXUD�IURQWDOLV�� 2
Tiriba-pintada 3\UUKXUD�SLFWD�� 2
Tiribinha 3\UUKXUD�OHXFRWLV���� 2
Tuim )RUSXV�[DQWKURSWHU\JLXV� 2

Opisthocomiformes Cigana 2SLVWKRFRPXV�KRD]LQ� 2
Araçari 3WHURJORVVXV�DUDFDUL� 2
Araçari-de-
pescoço-
vermelho 

3WHURJORVVXV�ELWRUTXDWXV� 2

Araçari-limão 3WHURJORVVXV�YLULGLV� 2
Araçari-póca 6HOHQLGHUD�PDFXOLURVWULV�� 2

Rhamphastidae 

Araçari-póca-de-
bico-laranja 

6HOHQLGHUD�UHLQZDUGWLL�� 2

Alma-de-gato 3LD\D�FD\DQD� 1 e 2 
Anu-branco *XLUD�JXLUD� 1 e 2 
Anu-coroca &URWRSKDJD�PDMRU� 1 e 2 
Anu-preto &URWRSKDJD�DQL� 1 e 2 
Rabilonga-
vermelha 

3LD\D�PLQXWD� 2

Saci 7DSHUD�QDHYLD� 1 e 2 

Cuculiformes Cuculidae 

Saci-pavão 'URPRFRFF\[�SDYRQLQXV� 2
Acurana +\GURSVDOLV�FOLPDFRFHUFD� 1
Bacurau-barrado 1\FWLSURJQH�OHXFRS\JD� 2
Bacurau-de-
bando 

&KRUGHLOHV�DFXWLSHQQLV� 2

Bacurau-de-praia &KRUGHLOHV�UXSHVWULV� 2
Bacurau-negro &DSULPXOJXV�QLJUHVFHQV� 2
Bacurau-
rupestres 

&DSULPXOJXV�ORQJLURVWULV�� 2

Coruja 2WXV�FKROLED� 2
Curiango 1\FWLGURPXV�DOELFROOLV� 2

Caprimulgidae 

Curiango-tesoura +\GURSVDOLV� EUDVLOLDQD�EUDVLOLDQD� 2

Caprimulgiformes

Nyctibiidae Mãe-da-lua 1\FWLELXV�JULVHXV� 2
Urubu-de-cabeça-
amarela 

&DWKDUWHV�EXUURYLDQXV� 2

Urubu-de-cabeça-
preta 

&RUDJ\SV�DWUDWXV� 2

Urubu-de-cabeça-
vermelha 

&DWKDUWHV�DXUD� 2

Urubu-rei 6DUFRUDPSKXV�SDSD� 2

Cathartiformes Cathartidae 

Urubuzinho 7XW\UD�VHPLIDVFLDWD� 2
Matraca, Martim-
pescador 

&HU\OH�WRUTXDWD� 1Coraciformes Alcedinidae 

Martim-pescador-
verde 

&KORURFHU\OH�DPD]RQD� 1
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Martim-pescador &KORURFHU\OH�DPHULFDQD� 2
Martim-pescador-
de-bar-castanho 

&KORURFHU\OH�LQGD� 2

Marim-pescador-
matraca 

&HU\OH�WRUTXDWD� 2

Martim-pescador-
miudinho 

&KORURFHU\OH�DHQHD� 2

Martim-pescador-
verde 

&KORURFHU\OH�DPD]RQD� 2

Udú 0RPRWXV�PRPRWD� 2
Bico-de-brasa 0RQDVD�QLJULIURQV� 2
Bico-de-brasa-de-
cara-branca 

0RQDVD�PRUSKRHXV� 2
Galbuliformes Bucconidae 

Dormião-listrado 1\VWDOXV�VWULRODWXV� 2
Aracuã  2UWDOLV�JXWWDWD�DUDXFXDP� 2Galliformes Cracidae 
Mutum pinima &UD[�IDVFLFRODWD�SLQLPD��� 2
Ariramba *DOEXOD� UXILFDXGD�PHODQRJHQLD� 2

Ariramba–
uirapiana 

-DFDPHURSV�DXUHD� 2

Ariramba-
bronzeada 

*DOEXOD�WRPEDFHD� 2

Ariramba-da-mata *DOEXOD�JDOEXOD� 2
Ariramba-de-
cauda-castanha 

*DOEXOD�ULILFDXGD�UXIRYLULGLV� 2

Ariramba-
vermelha 

*DOEDOF\UK\QFKXV�OHXFRWLV�� 2

Galbulidae 

Bico-de-agulha *DOEXOD�UXILFDXGD� 1
Bico-de-brasa 0RQDVD�QLJULIURQV� 1
João-barbudo-
pardo 

0DODFRSWLOD�IXVFD� 2

João-bobo 1\VWDOXV�FKDFXUX� 2
João-bobo-
branco-e-negro 

1RWKDUFKXV�WHFWXV� 2

Macuru-cabeça-
castanha 

%XFFR�PDFURGDFW\OXV���� 2

Bucconidae 

Miolinho &KHOLGRSWHUD�WHQHEURVD� 2
Tucano-do-bico-
preto 

5DPSKDVWRV�YLWHOOLQXV� 1 e 2 

Tucano-de-bico-
avermelhado 

5DPSKDVWRV�WXFDQXV� 2

Ramphastidae 

Tucano-de-peito-
branco 

5DPSKDVWRV�FXYLHUL� 2

Pica-pau-de-
sobre-branca 

'U\RFRSXV�OLQHDWXV� 1

Pica-pau-branco /HXFRQHUSV�FDQGLGXV� 2
Pica-pau-de-
asas-
avermelhadas 

9HQLOLRUQLV�DIILQV�UXILFHSV� 2

Pica-pau-de-
barriga-vermelha 

0HODQHUSHV�FUXHQWDWXV� 2

Piciformes 

Picidae 

Pica-pau-de-
peito-pontilhado 

&KU\VRSWLOXV�SXQFWLJXOD� 2
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Pica-pau-de-
peito-vermelho 

&DPSHSKLOOXV�UXEULFROOLV� 2

Pica-pau-de-
topete-vermelho 

'U\FRSXV�OLQHDWXV� 2

Pica-pau-
pequeno 

9HQLOLRUQLV�SDVVHULQXV� 2

Pica-pau-real &DPSHSKLOOXV�PHODQROHXFRV� 2

Pica-pau-verde 3LFXOXV�FKU\VRFKORURV� 2
Pica-pau-de-
barriga-vermelha 

&DPSHSKLOXV�UXEULFROOLV� 1

Choro-boi 7DUDED�PDMRU� 1
Choca-canela 7KDPQRSKLOXV�DPD]RQLFXV� 1
Choca 7KDPQRSKLOXV�DHWKLRSV� 2
Choca-lustrosa 6DNHVSKRUXV�OXFWXRVXV� 2
Choquinha 7KDPQRSKLOXV�FDHUXOHVFHQV� 2

Formigueiro-
avermelhado 

)RUPLFLYRUD�UXID� 2

Formigueiro-
cinzento 

)RUPLFLYRUD�JULVHD� 2

Formigueiro-de-
asas-salpicadas 

0LFURUKRSLDV�TXL[HQVLV� 2

Formigueiro-de-
bico-longo 

+HUSVLORFKPXV� ORQJLURVWULV� 2

Formigueiro-de-
dorso-ruivo 

0\UPRWKHUXOD�KDHPDWRQRWD� 2

Formigueiro-de-
topete 

+HUSVLORFKPXV�SLOHDWXV�� 2

Formigueiro-
pintado 

0\UPRFKLOOXV�VWULJLODWXV� 1

Mucuquinho-de-
colar 

0HODQRSDUHLD�WRUTXDWD� 2

Papa-formigas-
vermelho 

)RUPLFLYRUD�UXID� 1

Olho-de-fogo 3\ULJOHQD�OHXFRQRWD� 2
Papa-formiga &HUFRPDFUD�W\UDQQLQD� 2
Papa-formiga-de-
asas-pintalgadas 

3HUHQRVWROD�OHXFRVWLJPD� 2

Papa-formiga-de-
barriga-branca 

0\UPHFL]D�ORQJLSHV�� 2

Papa-formiga-
negro 

&HUFRPDFUD�QLJUHVFHQV� 2

Papa-formiga-de 
sobrancelha-
branca 

0\UPRERUXV�OHXFRSKU\V� 2

Formigueiro )RUPLFLYRUD�JULVHD� 1

Thamnophilidae 

Formigueiro-preto 0\UPRERUXV�P\LRWKHULQXV� 1
Cucurutado (ODHQLD�IODYRJDVWHU� 2
Cucurutado-da-
floresta 

0\LRSDJLV�IODYLYHUWH[� 2

Passeriformes 

Elaeniidae 

Sebinho-de-
cauda-curta 

0\LRUQLV�HFDXGDWXV� 2
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Suiriri-de-
garganta-branca 

6XEOHJDWXV�PRGHVWXV� 2

Suiriri 6XLULUL�VXLULUL�DIILQLV� 2
Papa-mosquito &DPSWRVWRPD�REVROHWXP� 2
Papa-mosquito-
murino 

3KDHP\LDV�PXULQD� 2

Papa-mosca-de 
cauda-vermelha 

7HUHQRWULFFXV�HU\WKUXUXV� 2Feuvicolinae 

Papa-mosca-de-
cauda-preta 

0\LRELXV�DWULFDXGXV� 2

Carrega-pau-
grande 

3KDFHOORGRPXV�UXEHU� 2

Casaco-de-couro-
amarelo 

3VHXGRVHLVXUD�FULVWDWD�� 2

Frango-d’água 0\UPRUFKLOOXV�VWULJLODWXV� 2
João-de-barro )XUQDULXV�UXIXV� 1
Limpa-folha-
cinamomeo 

3KLO\GRU�SXUUKRGHV� 2

Petrim 6\QDOOD[LV�IURQWDOLV� 1
Vipí 6\QDOOD[LV�DOEHVFHQV� 1

Furnariidae 

Curutié &HUWKLD[LV�FLQQDPRPHD� 1
Formicariidae Tovaca &KDPDH]D�FDPSDQLVRQD�� 2

Chorão 6SRURSKLOD�OHXFRSWHUD�� 2
Chorãozinho 6SRURSKLOD�SOXPEHD� 2
Papa-capim-de-
oco-de-pau 

3RRVSL]D�FLQHUHD�� 2

Fringidae 

Tiziu 9RODWLQLD�MDFDULQD� 2
Azulão &\DQRFRPSVD�VS� 2Fringillidae 
Curió 2U\]RERUXV�DQJROHQVLV� 2
Arapaçu-do-
cerrado 

/HSLGRFRODSWHV�DQJXVWLURVWULV� 1

Arapaçu  ;LSKRFRODSWHV�SURPHURSLUK\QFKXV� 2

Arapaçu-de-
supercílio-branco 

/HSLGRFRODSWHV�DQJXVWLURVWULV�FRURQDWXV� 2

Arapaçu-
vermelho 

;LSKRUK\QFKXV�VSL[LL� 2

Subideira 'HQGURFLQFOD�IXOLJLQRVD� 2

Dendrocolaptidae 

Subideira-verde-
olivácea 

6LWWDVRPXV�JULVHLFDSLOOXV� 2

Bem-te-vi 3LWDQJXV�VXOSKXUDWXV� 2
Bem-te-vi-carijó 0\LRG\QDVWHV�PDFXODWXV� 2
Bem-te-vi-de-
bico-chato 

0HJDUK\QFKXV�SLWDQJXD� 2

Bem-te-vi-rayado 0\LRG\QDVWHV� PDFXODWXV�VROLWDULXV� 2

Bem-te-vizinho 3LWDQJXV�OLFWRV� 2
Bem-te-vizinho-
ladrão 

/HJDWXV�OHXFRSKDLXV� 2

Risadinha &DPSWRVWRPD�REVROHWXP� 1
Lavadeira )OXYLFROD�SLFD� 2
Maria-pechim 0\LRSDJLV�JDLPDUGLL� 1

Tyrannidae 

Maria-cavaleira 0\DUFKXV�IHUR[� 2
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Maria-cavaleira-
de-asas-
castanhas 

0\DUFKXV�W\UDQQXOXV� 2

Maria-cavaleira-
pequena 

0\DUFKXV�WXEHUFXOLIHU� 2

Mariquita 3DWXOD�SLWLD\XPL� 2
Mosquiteirinho-
listrado 

(PSLGRQRPXV�YDULXV� 2

Mosqueteiro 0\LR]HWHWHV�FD\DQHQVLV� 2
Mosqueteiro-de-
sobrancelhas-
brancas 

&RQRSLDV�WULYLUJDWD�� 2

Mosqueteiro-de-
topete-vermelho 

0\LR]HWHWHV�VLPLOLV� 2

Mosqueteiro-irré 0\DUFKXV�VZDLQVRQL� 2
Papa-mosca-de-
pata-fina 

7\UDQQLVFXV�JUDFLOLSHV� 2

Guaracava-de-
topete 

(ODHQLD�FULVWDWD� 1

Sebinho +HPLWULFFXV�VWULDWLFROOLV� 1
Lavadeira-de-
cabeça-branca 

$UXQGLQLFROD�OHXFRFHSKDOD� 1

Gibão-de-couro +LUXQGLQHD�IHUUXJLQHD� 1
Maria-cavaleira 0\LDUFKXV�IHUR[� 1
Irrê 0\LDUFKXV�VZDLQVRQL� 1
João-pires +LUXQGLQHD�IHUUXJLQHD� 2
Bem-te-vi 3LWDQJXV�VXOSKXUDWXV� 1
Bem-te-vi-do-
bico-chato 

0HJDUK\QFKXV�SLWDQJXD� 1

Bem-te-vizinho-
do-brejo 

0\LR]HWHWHV�FD\DQHQVLV� 1

Planadeira 5K\WLSWHUQD�VLPSOH[� 2
Sebinho-de-papo-
estriado 

,GLRSWLORQ�VWULDWLFROOH� 2

Suiriri 7\UDQQXV�PHODQFKROLFXV� 1 e 2 
Suiriri-de-
garganta-branca 

7\UDQQXV�DOERJXODULV� 2

Tinguaçú $WWLOD�VSDGLFHXV�� 2
Tinguaçú-de-
cauda-vermelha 

3VHXGDWLOD�SKRHQLFXUXV� 2

Araponguinha 7LW\UD�LQTXLVLWRU� 2
Anambé-branca 7LW\UD�FD\DQD� 2
Dançarino-
azeitona 

7\UDQQHXWHV�YLUHVFHQV� 2

Dançarino-coroa-
de-neve 

3LSUD�QDWWHUHUL� 2

Rendeira 0DQDFXV�PDQDFXV� 2
Supí 7\UDQQHXWHV�VWRO]PDQQL� 1
Suiriri-do-cerrado 6XEOHJDWXV�PRGHVWXV� 2

Pipridae 

Tangará-de-
dorso-azul 

&KLUR[LSKLD�SDUHROD� 2

Anambé-uma 4XHUXOD�SXUSXUDWD� 1Cotingidae 
Anambé-azul &RWLQJD�FD\DQD� 2
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Anambé-de-
garganta-púrpura 

&RWLQJD�PD\QDQD�� 2

Anambé-de-peito-
roxo 

&RWLQJD�FRWLQJD� 2

Anambé-uma 4XHUXOD�SXUSLUDWD� 2
Araponga  3URFQLDV�DOED� 2
Araponga 3URFQLDV�DYHUDQR��� 2
Assanhadinho-
de-rabo-curto 

,RGRSOHXUD�LVDEHOODH� 2

Tropeiro /LSDXJXV�YRFLIHUDQV� 2
Andorinha-do-rio 7DFK\FLQHWD�DOELYHQWHU� 1
Andorinha 
morcego 

0LFURSDQ\SWLOD�IXUFDWD�� 2

Andorinha-asa-
de-serra 

6WHOJLGRSWHU\[�UXILFROOLV� 2

Andorinha-azul-e-
branca 

1RWLRFKHOLGRQ�F\DQROHXFD� 2

Andorinha-de-
barranco 

5LSDULD�ULSDULD� 2

Andorinha-de-
cabeça-queimada 

$ORSRFKHOLGRQ�IXFDWD�� 2

Andorinha-de-
campo 

3KDHRSURJQH�WDSHUD� 2

Andorinha-de-
cinta-branca 

$WWLFRUD�PHODQROHXFD� 2

Andorinha-de-
coxas-brancas 

1HRFKHOLGRQ�WLELDOLV� 2

Andorinha-de-
pescoço-
vermelho 

+LUXQGR�UXVWLFD� 2

Andorinha-do-rio 7DFK\FLQHWD�DOELYHQWHU� 2

Hirundinidae 

Andorinha-grande 3URJQH�FKDO\EHD� 1 e 2 
Cancã &\DQRFRUD[�F\DQRSRJRQ� 1
Gralha-cã-cã &\DQRFRUD[�F\DQRSRJRQ� 2

Corvidae 

Gralha-de-nuca-
azul 

&\DQRFRUD[�KHLOSULQLL�� 2

Carriça 7URJORG\WHV�DHGRQ� 2
Japacamim 'RQDFRELXV�DWULFDSLOOXV� 1 e 2 
Garrincha 7KU\RWKRUXV�JHQLEDUELV� 2
Garrincha-bico-
longo 

7KU\RWKRUXV�ORQJLURVWULV�� 2

Garrinchão (rela 
côco) 

&RPS\ORUK\QFKXVWXUGLQXV�WXUGLQXV� 2

Garrinchão-pai-
avô 

7KU\RWKRUXV�JHQLEDUELV� 1

Troglodytidae 

Corruíra 7URJORG\WHV�PXVFXOXV� 1
Muscicapidae 
Sub-família: 
Sylviinae 

Balança-rabo 3ROLRSWLOD�GXPLFROD� 1

Sabiá 7XUGXV�VS�� 2
Sabiá-caraxué 7XUGXV�QXGLJHQLV� 2
Sabiá-do-campo 0LPXV�VDWXUQLQXV� 2

Sub-família: 
Turdinae 

Sabiá-poliglota 7XUGXV�ODZUHQFLL� 2
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Sabiá-barranco 7XUGXV�OHXFRPHODV� 1 e 2 
Pitiguari &\FKODULV�JXMDQHQVLV� 1
Juruviara 9LUHR�FKLYL� 1

Vireonidae 

Gente-de-fora-
vem 

&\FODUKLV�JXMDQHQHQVLV� 2

Emberizidae 
Pichito %DVLOHXWHUXV�FXOLFLYRUXV� 1Subfamília: 

Parulinae Pia-cobra *HRWKO\SLV�DHTXLQRFWLDOLV� 2
Subfamília: 
Coerebinae 

Cambacica &RHUHED�IODYHROD� 1 e 2 

Tietinga &LVVRSLV�OHYHULDQD� 1
Saíra-do-papo-
preto 

+HPLWKUDXSLV�JXLUD� 1

Pipira-de-veludo 5DPSKRFHOXV�FDUER� 1
Sanhaço 7KUDXSLV�VD\DFD� 1
Sanhaço-do-
coqueiro 

7KUDXSLV�SDOPDUXP� 1

Vivi (XSKRQLD�FKORURWLFD� 1
Guriatã (XSKRQLD�YLRODFHD� 1
Pipira-de-cabeça-
cinza 

(XFRPHWLV�SHQLFLOODWD� 2

Pipira-de-papo-
vermelho 

5DPSKRFHOXV�FDUER� 2

Saíra-macaco 7DQJDUD�FD\DQD� 1
Saí-azul 'DFQLV�FD\DQD� 1 e 2 
Saí &\DQHUSHV�F\DQHXV� 2
Saí-andorinha 7HUVLQD�YLULGLV� 2
Saí-beija-flor &\DQHUSHV�QLWLGXV� 2
Saí-de-cara-preta 'DFQLV�OLQHDWD� 2
Saí-de-ventre-
amarelo 

'DFQLV�IODYLYHQWHU� 2

Saí-verde &KORURSKDQHV�VSL]D� 2
Saíra-amarela 7DQJDUD�FD\DQD� 2
Saíra-de-peito-
negro 

7DQJDUD�QLJURFLQFWD� 2

Saíra-guira +HPLWKUDXSLV�JXLUD� 2
Saíra-viúva 3LSUDHLGHD�PHODQRQRWD� 2
Sanhaço 7KUDXSLV�VD\DFD�� 2
Sanhaço-azul 7KUDXSLV�HSLVFRSXV� 2
Sanhaço-cinza 6FKLVWRFKODP\V�PHODQRSLV� 2
Sanhaço-de-
coqueiro 

7KUDXSLV�SDXPDUXP� 2

Sanhaço-de-fogo 3LUDQJD�IODYD� 2
Sanhaço-de-fogo-
migrador 

3LUDQJD�UXEUD�� 2

Tié-da-mata +DELD�UXELFD� 2
Tié-de-costa-
branca 

&\SVQDJUD�KLUXQGLQDFHD�� 2

Tié-do-cerrado 1HRWKUDXSLV�IDVFLDWD� 2
Tié-do-peito-
vermelho 

6HULFRVV\SKD�ORULFDWD�� 2

Tié-galo 7DFK\SKRQXV�FULVWDWXV� 2

Subfamília: 
Thraupinae 

Tié-tinha &LVVRSLV�OHYHULDQD� 2
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Bigodinho 6SRURSKLOD�OLQHROD� 2
Caboclinho-de-
peito-castanho 

6SRURSKLOD�FDVWDQHLYHQWULV� 2

Caboclinho-
rabadinha-
castanha 

6SRURSKLOD�PLQXWD� 2

Campainha-azul 3RUSK\URVSL]D�FDHUXOHVFHQV� 2

Cardeal-tangará 3DURDULD�JXODULV� 2
Cigarra 7LDULV�IXOLJLQRVD� 2
Cigarra-azulada $PDXURVSL]D�PRHVWD� 2
Galo-de-campina 3DURDULD�GRPLQLFDQD� 2
Gaturamo (XSKRQLD�[DQWKRJDVWHU� 2
Gaturamo-de-
barriga-
alaranjada 

(XSKRQLD�UXILYHQWULV� 2

Gaturamo-de-
bico-grosso 

(XSKRQLD� ODQLLURVWULV�PHODQXUD� 2

Gaturamo-
miudinho 

(XSKRQLD�PLQXWD� 2

Gaturamo-
verdadeiro 

(XSKRQLD�YLRODFHD� 2

Grumaré 6FDSKLGXUD�RU\]LRYDUD� 2
Iraúna-bico-preto &DFLFXV�VROLWDULXV� 2
Japu-oliváceo 3VDURFROLXV�DQJXVWLIURQV�� 2
Japu-verde 3VDURFROLXV�YLULGLV� 2
Japugaçu 3VDURFROLXV�GHFXPDQXV� 2
Patativa-de-
costas-negras 

6SRURSKLOD�DPHULFDQD� 2

Tico-tico-cigarra $PPRGUDPXV�DXULIRUPLV� 1
Tibirro (PEHUL]RLGHV�KHUELFROD�� 2
Tico-tico =RQRWULFKLD�FDSHQVLV� 2
Tico-tico-do-
campo 

$PPRGUDPXV�KXPHUDOLV� 1 e 2 

Tico-tico-do-
mato-bico-preto 

$UUHPRQ� WDFLWXUQXV�WDUFLWXUQXV� 2

Tico-tico-rei &RU\SKRVSLQJXV�FXFXOODWXV� 2
Canário-do-
campo 

(PEHUL]RLGHV�KHUELFROD� 1

Tiziu 9RODWLQLD�MDFDULQD� 1
Patativa-
verdadeira 

6SRURSKLOD�SO~PEHD� 1

Pipira-de-
encontros 

7DFK\SKRQRV�SKRHQLFLXV� 2

Pipira-preta 7DFK\SKRQRV�UXIXV� 2
Baiano 6SRURSKLOD�QLJULFROOLV� 1

Subfamília: 
Emberizinae 

Vivi (XSKRQLD�FKORURWLFD� 2
Tempera-viola 6DOWDWRU�PD[LPXV� 1
Tempera-viola 6DOWDWRU�VLPLOLV�� 2

Subfamília: 
Cardinalinae 

Batuqueiro 6DOWDWRU�DWULFROOLV� 1 e 2 
Asa-de-telha 0RORWKUXV�EDGLXV�� 2
Japú 3VDURFROLXV�GHFXPDQXV� 1

Subfamília: 
Icterinae 

Encontro ,FWHUXV�FD\DQHQVLV� 2
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Graúna (pássaro 
preto) 

*QRULPRSVDU�FKRSL� 2

Guaxe &DFLFXV�KDHPRUUKRXV� 2
Primavera ,FWHUXV�FD\DQHQVLV� 1
Polícia-inglesa /HLVWHV�PLOLWDULV� 1
Triste-pia 'ROLFKRQ\[�RU\]LYRUXV� 2
Xexéu &DFLFXV�FHOD� 1 e 2 
Maçarico-de-
coleira 

&KDUDGULXV�FROODULV� 2Charadriidae 

Maçarico-
semipalmado 

&KDUDGULXV�VHPLSDOPDWXV� 2

Conopophagidae Chupa-dente-de-
sobr.-prateadas 

&RQRSRSKDJD�DXULWD� 2

Coleirinho 6SRURSKLOD�FDHUXOHQVFHQV� 2Frangillidae 
Coleiro-papa-
capim 

6SRURSKLOD�QLJULFROLV� 2

Fluvicolinae Felipe 0\LRSKREXV�IDVFLDWXV� 2
Passeridae Pardal 3DVVHU�GRPHVWLFXV� 1

Sebinho-de-asas-
brancas 

/RSKRWULFFXV�YLWLRVXV�� 2

Sebinho-estriado 7RGLURVWUXP�IXPLIURQV� 2

Pipromorphinae 

Sebinho-relógio 7RGLURVWUXP�FLQHUHXP� 2
Chirito-da-
capoeira 

3ROLRSWLOD�SOXPEHD� 2

Chirito-de-colar 0LFUREDWHV�FROODULV�� 2

Poleoptilidae 

Chirito-
mascarado 

3ROLRSWLOD�GXPLFROD� 2

Bico-grosso 3DFK\UDPSKXV�UXIXV� 2
Bico-grosso-de-
coroa-castanha 

3DFK\UDPSKXV�FDVWDQHXV� 2

Caneleirinho 3DFK\UDPSKXV�YLULGLV� 2

Tityridae 

Coroado-de-
peito-branco 

;HQRSVDULV�DOELQXFKD� 2

Virconidae Assobiador-do-
castanhal 

6PDUDJGRODQLXV�OHXFRWLV� 2

Anhingidae Biguá-tinga $QKLQJD�DQKLQJD� 2Pelecaniformes 
Phalacrocoracidae Biguá 3KDODFURFRUD[�ROLYDFHXV� 2

Podiciformes Podicipedidae Mergulhão-
caçador 

3RG\OLPEXV�SRGLFHSV� 2

Coruja-suindara 7\WR�DOED� 2Strigiformes Strigidae 
Mocho %XER�YLUJLQLDQXV� 2
Surucuá 7URJRQ�YLULGLV� 2
Surucuá-amarelo 7URJRQ�UXIXV� 2
Surucuá-de-
cauda-preta 

7URJRQ�PHODQXUXV�� 2

Surucuá-pavão 3KDUDPDFKUXV�SDYRQLQXV� 2

Trogoniformes Trogonidae 

Surucuá-violeta 7URJRQ�YLRODFHXV� 2
Sendo: 1 = ENGEVIX, 2004; 2 = ATZINGEN & SILVA, 1999. 

* = Nova ocorrência; # = animais ameaçados de extinção; - = endêmico. 
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Apresenta a lista das espécies de ofídios encontrados no PESAM, onde são descritas os 

nomes comuns e nomes científicos 

1RPH�FRPXP� 1RPH�FLHQWtILFR�
Boipeva :DJOHURSKLV�PHUUHPLL�
Cascavel &URWDOXV�GXULVVXV�FDVFDYHOOD
Cobra 0DVWLJRGU\DV�E��ELIRVVDWXV�
Cobra Indeterminada 
Cobra +HOLFRSV�DQJXODWXV��
Cobra-amarela 3KLORGU\DV�VFKRWWLL��
Cobra-branca-e-preta 3VHXGRERD�QHXZLHGLL�
Cobra-caninana 6SLORWHV�SXOODWXV�SXOODWXV�
Cobra-cipó &KLURQLXV�FDULQDWXV�
Cobra-cipó &KLURQLXV�VH[FDULQDWXV�
Cobra-cipó-marrom /\JRSKLV sp 
Cobra-coral 0LFUXUXV sp 
Cobra-coral-falsa 2[\UKRSXV�WULJHPLQXV�
Cobra-d’água +HOLFRSV�SRO\OHSLV�
Cobra-da-terra $SRVWROHSLV�TXLQTXHOLQHDWD�
Cobra-de-colar (ODSRPRUSKXV sp 
Cobra-do-mato 7KDPQRG\QDVWHV�VWULJLOLV�
Cobra-dormideira 'LSVDV�YDULHJDWD�
Cobra-preta /LRKHWHURSKLV�LKHULQJL��
Cobra-verde 3KLORGU\DV�DHVWLYXV�
Cobra-vermelha 7DQWLOOD�PHODQRFHSKDOD�
Cobra-falsa 3VHXGRERD sp 
Coral-falsa 3VHXGRERD�WULJHPLQXV�
Falsa-coral-aquática $QLOLXV�VF\WDOH�
Jaraquinha /HLPDGRSKLV�UHJLQDH�
Jararaca %RWKURSV�DWUR[�
Jararaca %RWKURSV�PRRMHQL�
Jararaca %RWKURSV sp 
Jararaca %RWKURSV�QHZLGLL��
Jararaquinha-do-campo /HLPDGRSKLV�DOPDGHQVLV�
Jibóia %RD�FRQVWULFWRU�-
Papa-ovo 3VHXVWHV�VXOSKXUHXV���
Sacaiboia &KLURQLXV�FLQQDPRPHXV�
Sucuri (XQHFWHV�PXULQXV���
Surucucu /DFKHVLV�PXWD���

Sendo: * = Nova ocorrência; # = animais ameaçados de extinção; - = endêmico. 

Fonte: ATZINGEN & SILVA, 1999. 
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Apresenta a lista das espécies de quelônios encontrados no PESAM, onde são descritas 

os nomes comuns e nomes científicos 
 

1RPH�FRPXP� 1RPH�FLHQWtILFR�
Cágado +\GURPHGXVD�PD[LPLOLDQL�
Cágado 1LFRULD�SXQFWXODWD�
Jabuti *HRFKHORQH�FDUERQDULD�
Jabuti-vermelho *HRFKHORQH�GHQWLFXODWD�
Mata-matá &KHOXV�ILPEULDWD�
Tracajá 3RGRFQHPLV�FD\HQHQVLV�

Fonte: ATZINGEN & SILVA, 1999. 
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Apresenta a lista das espécies de anfíbios encontrados no PESAM, onde são descritas os 

nomes comuns e nomes científicos 
 

1RPH�FRPXP 1RPH�FLHQWtILFR�
Ferreiro +\OD�IDEHU�
Perereca 2VWHRFHSKDOXV�WDXULQXV�
Perereca-verde 3K\OORPHGXVD�VS�
Rã +\OD�FLUFXQGDWD�
Rã +\OD�VS�
Rã +\OD�YDYULQL�
Rã /HSWRGDFW\OXV sp 
Rã-verdadeira 5DQD�SDOPLSHV�
Sapo %XIR�OLSKRQLXV�
Sapo &RORVWKHWXV�cf.�PDUFKHVLDQXV
Sapo 'HQGUREDWHV�sp 
Sapo (OHXWKHURGDFW\OXV sp 
Sapo /HSWRGDFW\OXV�ODELU\QWKLFXV�
Sapo Indeterminada 
Sapo 2GRQWRSKU\QXV�DPHULFDQXV�
Sapo 3VHXGRSDOXGLFROD�cf.�IDOFLSHV�
Sapo-boi %XIR�SDUDFQHPLV�
Sapo-carurú %XIR�PDULQXV�
Sapo-intanha &DUDWRSKU\V sp 
Sapo-marrom 2GRQWRSKU\QXV sp 
Sapo-pipa Indeterminada 

Fonte: ATZINGEN & SILVA, 1999. 
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Apresenta a lista das espécies de squamata encontrados no PESAM, onde são descritas 

os nomes comuns e nomes científicos 
 

1RPH�FRPXP� 1RPH�FLHQWtILFR�
Calango-marrom $QROLV sp 
Camaleão ,JXDQD�LJXDQD�
Camaleão ,JXDQD�WXEHUFXODWD�
Cobra-de-duas-cabeças $PSKLVEDHQD�sp�
Cobra-de-duas-cabeças $XOXUD�DQRPDOD�
Jacaré-açú 0HODQRVXFKXV�QLJHU���
Jacaré-coroa 3DOHRVXFKXV�WULJRQDWXV�
Jacaretinga &DLPDQ�\DFDUH�
Lagartixa *\PQRGDFW\OXV�JHFNRLGHV
Lagartixa 0DEXLD�sp�
Lagarto $QROLV�FKU\VROHSLV�
Lagarto .HQWKURSL[�FDOFDUDWD�
Lagarto Indeterminada 
Lagarto 1HXWULFXUXV�RFSOHRSXV�
Lagarto 3RO\FKUXUXV�DFXWLURVWULV���
Lagarto 7URSLGXUXV�RUHDGLFXV�

Sendo: # = animais ameaçados de extinção. 

Fonte: ATZINGEN & SILVA, 1999. 
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Apresenta a lista das espécies de invertebrados encontrados no PESAM, onde são 

descritas as ordens, famílias, subfamílias e nomes científicos 
 

2UGHP� )DPtOLD� 1RPH�FLHQWtILFR�
Trechaleidae Trechalea sp 

Araneus sp Araneidae 
Indeterminada 

Pholcidae Indeterminada 
Salticidae Indeterminada 
Thomisidae Tmarus sp 
Tetragnathidae Leucauge sp 
Corinnidae Castianeira sp 
Sparassidae Indeterminada 

Aranae 

Lycosidae Indeterminada 
Agromyzidae Indeterminada 
Asilidae Indeterminada 
Bombiliidae Indeterminada 
Calliphoridae Indeterminada 
Ceratopogonidae Indeterminada 
Chloropidae Indeterminada 
Conopidae Indeterminada 
Culicidae Indeterminada 
Dolichopodidae Indeterminada 
Drosophilidae Indeterminada 
Empididae Indeterminada 
Lauxanidae Indeterminada 
Lonchaenidae Indeterminada 
Micropezidae Indeterminada 

&\VWRQHXURSVLV sp 
1HRPXVFLQD sp 

Muscidae 

'ROLFKRSKDRQLD sp 
Otilidae Indeterminada 
Phoridae Indeterminada 
Pipunculidae Indeterminada 
Rhopalomeridae Indeterminada 
Richardiidae Indeterminada 
Salvidae Indeterminada 
Sarcophagidae Indeterminada 
Sepsidae Indeterminada 
Spheroceridae Indeterminada 
Stratiomyidae Indeterminada 
Syrphidae Indeterminada 

$FDQWKRFHUD�LQWHUPLGLD�
$FDQWKRFHUD�JRUD\HEL�
&DWDFKORURSV�UXIHVFHQV�
&DWDFKORURSV�VS��
&DWDFKORURSV sp2 
&KU\VRSV�YDULHJDWXV�
&KU\VRSV sp 
&U\SWRWLOXV�XQLFRORU�
'LDFKORUXV�SRGDJULFXV�

Diptera 

Tabanidae 

(VHQEHFNLD sp 
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/HSLVHODJD�FUDVVLSHV�
/HXFRWDEDQXV�H[DHVWXDQV�
3\WRFHUD�SDWHOLFRUQLV�
3KLOLSRWDEDQXV�VWLJPDWLFDOLV�
3RHFLORGHUDV�TXDGULSXQFWDWXV�
6HODVRPD�WLELDOH�
6W\SRPPLVD�DULSXDQD�
6W\SRPPLVD�SUXQLFRORU�
6W\SRPPLVD�VS�
7DEDQXV�LQGHFLVXV�
7DEDQXV�PXFURQDWXV�
7DEDQXV�QHEXORVXV�
7DEDQXV�RFFLGHQWDOLV var. GRUVRYLWWDWXV
7DEDQXV�RFFLGHQWDOLV var. PRGHVWXV 
7DEDQXV�ROLYDFHLYHQWULV�
7DEDQXV�SXQJHQV�
7DEDQXV�WULYLWWDWXV�
7DEDQXV�XQLPDFXOXV�
7DEDQXV cf. PXFURQDWXV 
7DEDQXV cf. WULYLWWDWXV 
7DEDQXV cf. VRUELODQV 
7DEDQXV cf. importunus 
7DEDQXV cf. RFXOXV 
7DEDQXV cf. QHEXOORVXV 

Tachinidae Indeterminada 
Tephritidae Indeterminada 
Therevidae Indeterminada 
Aradidae Indeterminada 
Belostomatidae Indeterminada 
Coreidae Indeterminada 
Corimelaenidae Indeterminada 
Lygaeidae Indeterminada 
Pentatomidae Indeterminada 
Phymatidae Indeterminada 

Hemiptera 

Reduviidae Indeterminada 
Cercopidae Indeterminada 
Cicadellidae Indeterminada 
Cicadidae Indeterminada 
Coxiidae Indeterminada 
Dictiopharidae Indeterminada 
Flatidae Indeterminada 
Fulgoridae Indeterminada 

Homoptera 

Membracidae Indeterminada 
Acrididae Indeterminada 
Blatidae Indeterminada 
Grilidae Indeterminada 
Grilotalpidae Indeterminada 
Mantidae Indeterminada 
Proscopidae Indeterminada 

Orthoptera 

Tettigonidae Indeterminada 
Crysopidae Indeterminada 
Escalaphitidae Indeterminada 

Neuroptera 

Mirmeleontidae Indeterminada 
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Dermaptera  Indeterminada 
Trichoptera  Indeterminada 

Anobiidae Indeterminada 
Anthribidae Indeterminada 
Brenthidae Indeterminada 
Buprestidae Indeterminada 
Cantharidae Indeterminada 
Carabidae Indeterminada 
Cerambycidae Indeterminada 
Chelonaridae Indeterminada 
Chrysomelidae Indeterminada 
Subfamília: Bruchinae Indeterminada 
Subfamília: Cleridae Indeterminada 
Subfamília: Coccinelidae Indeterminada 

$PEDWHV�sp Subfamília: Curculionidae 
$QFK\ORUK\FKXV�DPD]RQLFXV�
&\OLQGURFHUXV�PLQXV�
(URGLVFXV�RELGHQVLV�
+HLOLSRGXV sp 
+LOLSLQXV sp 
+RPDOLQRWXV�GHSUHVVVXV�

Subfamília: Cryptorhynchinae

+RPDOLQRWXV�YDOLGXV�
/LWRVW\OXV sp 
0HODPDULXV�FUXVWRVXV�
1DXSRFWXV sp 

Subfamília: Hylobiinae 

3DULVRVFKRHQXV�sp 
Subfamília: Platypodinae Indeterminada 

3URPHFRSV sp Subfamília: Polydrosinae 
5K\QFJRUXV�SDOPDUXP�

Subfamília: Scolytinae 6LFRGHUXV sp 
Subfamília: Zygopinae Indeterminada 
Dytiscidae Indeterminada 
Elateridae Indeterminada 
Endomychidae Indeterminada 
Erotylidae Indeterminada 
Eucnemidae Indeterminada 
Lampyridae Indeterminada 
Lycidae Indeterminada 
Meloidae Indeterminada 
Mordellidae Indeterminada 
Nemonychidae Indeterminada 
Nitidulidae Indeterminada 
Oedemeridae Indeterminada 
Passalidae Indeterminada 
Phengodidae Indeterminada 
Pselaphidae Indeterminada 
Scarabaeidae Indeterminada 
Staphylinidae Indeterminada 
Tenebrionidae Indeterminada 

Coleoptera 

Throscidae Indeterminada 
Mecoptera Indeterminada Indeterminada 

Apidae Indeterminada Hymenoptera
Braconidae Indeterminada 
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Chalcididae Indeterminada 
Chriscididae Indeterminada 
Eucharitidae Indeterminada 

&DPSRQRWXV sp 
Cephalotes sp 
Crigantiops sp 
Dolichoderus sp 
Eciton sp 
Ectatomma sp 
Labidus sp 
Linepthema sp 
Pachycondula sp 
Paraponera sp 
Pheidole sp 

Formicidae 

Platythyrea sp 
Subfamília: Ponerinae 3VHXGRP\UPH[ sp 
Ichneumonidae Indeterminada 
Mutilidae Indeterminada 
Pompilidae Indeterminada 
Scolitidae Indeterminada 
Sphaecidae Indeterminada 
Vespidae Indeterminada 

Odonata Indeterminada Indeterminada 
Fonte: Projeto Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas: estudos integrados para 
conhecimento e preservação – Etapa II, 2002. 
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Apresenta a lista das espécies de peixes encontrados no PESAM, onde são descritos os 

nomes comuns e nomes científicos 
 

7D[RQ� 1RPH�&RPXP� )RQWH
&+21'5,&+7+<(6�  

3RWDPRWU\JRQLGDH�  

3RWDPRWU\JRQ�sp� Raia, arraia 3 
'LVFHXV�WKD\HUL� Raia, arraia 3 

267(,&+7+<(6���7(/(267(,� �  
267(2*/266,)250(6� �  

2VWHRJORVVLGDH�  

2VWHRJORVVXP�ELFLUUKRVXP� Aruanã 3 e 4 
$UDSDLPD�JLJDV� Pirarucu 3 e 4 

&/83(,)250(6� �  
&OXSHLGDH� �  
3HOORQD�FDVWHOQDHDQD� Apapá- amarelo 3 
3ULVWLJDVWHU�FD\DQD� Pataca 3 
(QJUDXOLGDH� �  
/\FHQJUDXOLV�EDWHVLL� Maiacá, Manjuba, Sardinha-do-gato 3 e 4 
3WHUHQJUDXOLV�DWKHULQRLGHV�  1 e 4 
$QFKRYLD�FI��VXULQDPHQVLV� Maiacá, Manjuba, Sardinha-do-gato 3 

&+$5$&,)250(6� �  
&WHQROXFLLGDH� �  
%RXOHQJHUHOOD�RFHOODWD� Bicuda, Ueua 3 e 4 
%RXOHQJHUHOOD�PDFXODWD� Bicuda, Ueua 3 
&UHQXFKLGDH� �  
&KDUDFLGLXP�sp� 1
&KDUDFLGLXP�sp� 2
(U\WKULQLGDH� �  
+RSOLDV�PDODEDULFXV� Traíra 3 e 4 
+RSOHU\WKULQXV�XQLWDHQLDWXV� Jeju 3 
(U\WKULQXV�HU\WKULQXV� Jeju 3 e 4 
$QRVWRPLGDH� �  
/HSRUHOOXV�YLWWDWXV� Aracu, Piau 3 
6FKL]RGRQ�IDVFLDWXV� Aracu, Piau 3 
6FKL]RGRQ�YLWWDWXP� Aracu-pororoca 3 e 4 
/HSRULQXV�sp� Aracu-pinima 1 
/HSRULQXV�sp� Aracu-foguete 2 
/HSRULQXV�sp� Piau 4 
/HSRULQXV�DIILQLV� Aracu- pinima 3 e 4 
/HSRULQXV�WULIDVFLDWXV� Aracu cabeça-gorda, piau 3 
/HSRULQXV�IULGHULFK� Aracu-comum, Aracu 3 
$QDVWRPRLGHV�ODWLFHSV� Aracu cabeça-gorda, piau 3 
/DHPROLWD�SHWLWL� Aracu, Piau 3 
/DHPROLWD�WDHQLDWD� Aracu, Piau 2 
$QRVWRPXV�WHUQHW]L� Aracu, Piau 3 
+HPLRGLGDH� �  
+HPLRGRSVLV�DUJHQWHXV� Jatuarana 3 e 4 
+HPLRGRSVLV�XQLPDFXODWXV� Jatuarana 3 
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$UJRQHFWHV�VFDSXODULV� Jatuarana 3 
$QRGXV�HORQJDWXV� Ubarana 3 
%LYLEUDQFKLD�SURWUDFWLOD� Voador 3 
&XULPDWLGDH� �  
6HPDSURFKLORGXV�sp� Jaraqui 3 
6HPDSURFKLORGXV�EUDPD� Jaraqui 3 
3URFKLORGXV�QLJULFDQV� Curimatã 3 
3URFKLORGXV�sp� Curimatã 3 
3URFKLORGXV�sp� Jaraqui 4 
&XULPDWD�sp� 3
&XULPDWD�DFXWLURVWULV� Branquinha 3 
&XULPDWD�F\SULQRLGHV� Branquinha -baião 3 e 4 
*DVWHURSHOLFLGDH� �  
&DUQHJLHOOD�VWULJDWD� Voador 3 
7KRUDFRFKDUD[�VWHOODWXV� Voador 3 
6HUUDVDOPLGDH� �  
&RORVVRPD�EUDFK\SRPXP� Piraptinga 3 e 4 
&RORVVRPD�sp� 3
0\ORVVRPD�sp� 3
0\OHXV�sp� 3 e 4 
0\OHXV�SDFX� Pacu dente-seco 3 e 4 
0\OHXV�PLFDQV� Pacu-branco 3 e 4 
0HW\QQLV�sp� 3
8WLDULWLFKWK\V�VHQQDHEUDJDL� Curupetê 3 
$FQRGRQ�QRUPDQL� Pacu 3 
6HUUDVDOPXV�sp� Piranha 3 e 4 
6HUUDVDOPXV�HLJHQPDQQL� Piranha 3 e 4 
6HUUDVDOPXV�QDWWHUHUL� Piranha-caju 4 
6HUUDVDOPXV�UKRPEHXV� Piranha 3 e 4 
6HUUDVDOPXV�VSLORSOHXUD� Piranha 3 
3\JRFHQWUXV�QDWWHUL� Piranha-caju 3 
&KDUDFLGDH� �  
$JRQLDWHV�DQFKRYLD� Sardinha 3 
+\GURO\FXV�VFRPEHURLGHV� Peixe-cachorro 3 
5KDSKLRGRQ�JLEEXV� Igara, Minguilista 3 
5KDSKLRGRQ�YXOSLQXV� Cachorra 3 e 4 
*DOHRFKDUD[�JXOR� Cacunda 3 
&\QRSRWDPXV�DPD]RQXV�  3 
&KDUD[�sp� Cacunda 3 
&KDUD[�JLEERVXV� Cacunda 3 
5RHERLGHV�sp� 3
([RGRQ�SDUDGR[XV� Miguelinho 3 
$FHVWURUK\QFKXV�sp� 3
$QFHVWURUK\QFKXV�PLFUROHSLV� Ueua, Cachorrinho 3 
%U\FRQ�EUHYLFDXGD� Piranha 1 
%U\FRQ�sp� Piabão 1 
%U\FRQ�sp� Matrinchã, Piabanha, 2 
&KDOFHXV�sp� 3
&KDOFHXV�PDFUROHSGRWXV�  3 
7ULSRUWKHXV�DOEXV� Sardinha 3 
7ULSRUWKHXV�DQJXODWXV� Sardinha-comprida 4 
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7ULSRUWKHXV�WULIXUFDWXV� Sardinha-comprida 3 
3RSWHOOD�RUELFXODULV� Piaba 3 
3DUDJRQLDWHV�DOEXUQXV��  3 
$SK\RFDUD[�sp� 3
,JXDQRGHFWHV�VSLUXOXV� Piaba 3 
%U\FRQDPHULFXV�VS�  3 
&UHDJXWXV�sp� 3
$VW\DQD[�sp� 1
$VW\DQD[�sp� 2
$VW\DQD[�sp� 3
%U\FRQRSV�sp� Piaba 3 
0RHQNKDXVLD�sp� 3
0RHQNKDXVLD�GLFKURXUD�  3 
0RHQNKDXVLD�OHSLGXUD� Piaba 3 
0RHQNKDXVLD�PHJDORSV� Piaba 3 
7HWUDJRQRSWHUXV�sp� Piaba 3 
+HPLJUDPPXV�sp� 1
+HPLJUDPPXV�sp� 2
+\SKHVVREU\FRQ�sp� 3
+\SKHVVREU\FRQ�cf� QRYDH�  3 
7KD\HULD�ERHKONHL�  3 
7KD\HULD�REOLTXD�  3 
3KHQDFRJDVWHU�sp� 3
2GRQWRVWLOEH�sp� 3
&KHLURGRQ�sp� 3
*ODQGXORFDXGLQDH�sp� 3
0HJDODPSKRGXV�sp� 3
/HELDVLQLGDH� �  
1DQQRVWRPXV�sp� 3
3\UUXOLQD�sp� 3

6,/85,)250(6� �  
$JHQHLRVLGDH� �  
$JHQHLRVXV�EUHYLILOLV� Manduvi, Mandubé, Manduvá, Fidalgo, 

Bocudo 
3

$JHQHLRVXV�GHQWDWXV� Fidalgo, Ximbé 3 
$XFKHQLSWHULGDH�� �  
$XFKHQLSWHUXV�QXFKDOLV� Carati 3 
7DWLD�sp� 3
3DUDXFKHQLSWHUXV�sp� Cangatí, Anujá, Pacu, Cabeça de ferro 3 
+\SRSKWKDOPLGDH� �  
+\SRSKWKDOPXV�sp� Mapará 3 
'RUDGLGDH� �  
$FDQWKRGRUDV�sp� 3
$QDGRUDV�ZHGGHOOLL� Carataí, Uarioroch, Iagivá 3 
'RUDV�sp� Botinho 3 e 4 
+DVVDU�ZLOGHUL� Botinho 4 
+DVVDU�sp� Botinho 3 
3ODWLGRUDV�FRVWDWXV� Yaranira, Roque roque, Kiri kiri, Bacu 3 
3WHURGRUDV�sp� Armado comúm, Botoado, Itagivá, Bacu 3 
5KLQRGRUDV�sp� 3
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3LPHORGLGDH� �  
&HWRSVRUKDPGLD�sp� 3
0DVWLJODQLV�sp� 3
3LPHORGHOOD�sp� 3
3LPHORGXV�sp� Mandi 3 e 4 
3LPHORGXV�EORFKLL� Mandi 3 e 4 
3LPHORGLQD�IODYLSLQQLV� Mandi-pintado 3 
3VHXGRSLPHORGXV�sp� 3
5KDPGLD�sp� Jundiá 3 
%UDFK\SODW\VWRPD�ILODPHQWRVXP� Bagre branco, Piraíba, Piramutaba, Piratinga, 

Dourado 
3

%UDFK\SODW\VWRPD�IODYLFDQV� Dourada 3 
%UDFK\SODW\VWRPD�YDLOODQWLL� Piramutuba 3 
+HPLVRUXELP�SODW\UK\QFKRV� Jiripoca,Gerapoca, Dormilon, Bico-de-pato 3 e 4 
/HLDULQXV�SLFWXV� Mandi da pedra, Peixe negro 3 
0HJDORQHPD�cf� SODW\FHSKDOXP� Mandi 3 
3DXOLFHD�OXHWNHQL� Jahu, Jundiá de lagoa 3 
3DXOLFHD�sp� Jaú 4 
3KUDFWRFHSKDOXV�KHPLROLRSWHUXV� Pirarara 3 
3ODW\QHPDWLFKWK\V�SXQFWXODWXV� Mestiço, Caravatai 3 
3ODW\VWRPDWLFKWK\V�VWXULR� Braço-de-moça 3 e 4 
3ODW\VWRPDWLFKWK\V�QRWDWXV� Pirá-tucandira 3 
3VHXGRSODW\VWRPD�FRUUXVFDQV� Piracajara, Pirá para, Surubim, Surubi, 

Piracajiara 
3

3VHXGRSODW\VWRPD�IDVFLDWXP� Pirambucu, Piracajiara, Bagre rajado 3 
3VHXGRSODW\VWRPD�WLJULQXP� Pirambucu, Surubim, Coruto, Colite 3 
3VHXGRSODW\VWRPD�sp� Surubim 4 
6RUXELP�OLPD� Sorubim, Bico de pato, Donzela 3 
6RUXELPLFKWK\V�SODQLFHSV� Pirayape ani, Piranya pu pirauaca, Peixe-

lenha,Chicote 
3

&HWRSVLGDH� � �
&HWRSVLV�sp� Candiru-açu, Candiru 3 
3VHXGRFHWRSVLV�sp� Candiru-açu 3 
7ULFKRP\FWHULGDH� � �
6WHJRSKLOLQDH�sp� Candiru 3 
7ULFKRP\FWHUXV�sp� 3
$VSUHGLQLGDH� � �
%XQRFHSKDOXV�sp� 3
&DOLFKWK\LGDH� � �
%URFKLV�VS�  3 
&DOOLFKWK\V�FDOOLFKWK\V� Vieja, Tamoatá, Camboatá 3 
&RU\GRUDV�sp� 1
&RU\GRUDV�sp� 2
+RSORVWHUQXP�WKRUDFDWXP� Atipa,Tamboatá 3 
/RULFDULLGDH� � �
)DUORZHOOD�sp� 3
+HPLRGRQWLFKWK\V�DFLSHQVHULQXV� Jotoxi 3 
/RULFDULD�sp� 3
/RULFDULLFKWK\V�sp� Jotoxi 3 
5LQHORULFDULD�sp� 3
+\SRSWRSRPD�sp� 3
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+\SRSWRSRPDWLQDH�sp� Uacari 3 
$QFLVWUXV�sp� 3
3VHXGRDFDQWKLFXV�sp� 1
3DQDTXH�QLJUROLQHDWXV�  3 
6WXULVRPD�sp� 3
+HPLDQFLVWUXV�sp� 3
+\SRVSWRPXV�HPDUJLQDWXV� Acari-da-praia 4 
+\SRVWRPXV�sp� Acari-bodó 1 
+\SRVWRPXV�sp� Acari-bodó 2 
+��HPDUJLQDWXV� Acari da praia 3 
3WHU\JRSOLFKWK\V�sp� Jotoxi 3 

*<0127,)250(6� � �
$SWHURQRWLGDH� � �
$SWHURQRWXV�sp� Ituí, Tuvira 3 
6WHUQDFKRUK\QFKXV�R[\UK\QFKXV� Ituí, Tuvira 3 
5KDPSKLFKWK\LGDH� � �
5KDPSKLFKWK\V�sp� Ituí-terçado 3 
*\PQRWLGDH� � �
*\PQRWXV�aff� FDUDSR�  3 
(OHFWURSKRULGDH� � �
(OHFWURSKRUXV�HOHFWULFXV� Poraquê, peixe-elétrico 3 
6WHUQRS\JLGDH� � �
(LJHQPDQQLD�sp� 3
6WHUQRS\JXV�PDFUXUXV� Ituí, Tuvira 3 
+\SRSRPLGDH� � �
+\SRSRPXV�sp� Ituí, Tuvira 3 

%(/21,)250(6� � �
%HORQLGDH� � �
3RWDPRUUKDSKLV�sp� Peixe-agulha 3 

&<35,12'217,)250(6� � �
3RHFLOLLGDH� � �
3DPSKRULFKWK\V�sp� 3

3(5&,)250(6� � �
&LFKOLGDH� � �
&LFKOD�RFHOODULV�� Tucunaré-açu 3 e 4 
&LFKOD�WHPHQVLV� Tucunaré- pinima 3 
$VWURQRWXV�RFHOODWXV� Acará-açu 3 
*HRSKDJXV�VXULQDPHQVLV� Acará-tinga 3 
*HRSKDJXV�MXUXSDUL� Cará-bicudo 3 
$HTXLGHQV�GXRSXQFWDWXV� Cará 4 
$HTXLGHQV�sp� Cará 3 
$SLVWRJUDPD�sp� Cará 3 
%DWUDFKRSV�sp� Jacundá 3 
&UHQLFLFKOD�sp� Jacundá 3 
&LFKODVRPD�VHYHUXP� Acará-piranga 3 
&LFKODVRPD�IHVWLYXP� Acará 3 
6FLDHQLGDH� � �
3ODJLRVLRQ�sp� Pescada-branca 3 
3DFK\XUXV�VFKRPEXUJNLL� Corvina 3 

3/(8521(&7,)250(6� � �
$FKLULGDH�� � �
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+\SRFOLQHPXV�sp� Solha, Soia, Chula 3 
$SLRQLFKWK\V�sp� 3
Sendo: 1 = SEPLAN et al, 1996; 

2 = SANTOS & JÉGU, 1989. 
3 = ENGEVIX, 2004; 
4 = ATZINGEN et al, 1999. 
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$1(;2����
Sítios arqueológicos presentes no muncípio de São Geraldo do Araguaia, onde estão descritos o nome do sítio, a sigla de 

identificação, coordenadas geográficas, descrição sumária e se estão localizados no interior da UC Estadual 

 
1RPH� 6LJOD� &RRUGHQDGDV� 'HVFULomR�

Ilha de Campo PA-AT-149: Ilha de 
Campo 

06º 20’ 29,6’’ S 
48º 26’ 18,2’’ W 

Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos 
coletados em superfície. 

Queimado PA-AT-147: 
Queimado 

--- Sítio aberto com média densidade de material arqueológico na superfície (fragmentos de 
artefatos líticos e cerâmicos). 

Pedra Pintada PA-AT-145: Pedra 
Pintada 

06º 05’ 19’’ S 
48º 30’ 50’’ W 

As pinturas estão em um abrigo a um km de solo em rocha clara (quartzito) em posição 
vertical, na parede no fundo do abrigo. São quatro painéis, painel 1 com 10 pinturas, painel 
2 e 3 apresentam uma figura cada, painel 4 apresenta duas figuras. 

Pernambuco PA-AT-148: 
Pernambuco 

06º 13’ 17,9’’ S 
48º 25’ 59,8’’ W 

Abrigo de porte médio e de forma circular, com pouca densidade de fragmentos de 
artefatos líticos e cerâmicos, coletados em superfície. 

Nascente PA-AT-108: 
Nascente 

06º 11’ 7,7’’ S 
48º 30’ 7,5’’ W 

Gruta com fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos na superfície, com terra preta, foi 
coletado material na superfície. 

Duplo PA-AT-106: Duplo 06º 11’ 14’’ S 
48º 30’ 58’’ W 

Abrigo sob rocha com poucos fragmentos de artefatos cerâmicos encontrados na 
superfície 

Arco PA-AT-105: Arco 06º 11’ 2,9’’ S 
48º 30’ 11’’ W 

Abrigo sob rocha com poucos fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos encontrados na 
superfície 

Santa Cruz PA-AT-77: Santa 
Cruz 

06º 12’ 59’’ S 
48º 26’ 05’’ W 

Sítio aberto com terra preta e grande concentração de vestígios de artefatos cerâmicos e 
líticos 

Rocha Solta PA-AT-96: Rocha 
Solta 

--- Abrigo sob rocha de tamanho médio com pouca densidade em fragmentos de artefatos 
líticos na superfície. O solo é arenoso e escuro e com muitas rochas soltas. 

Degraus PA-AT-103: Degraus --- Pequeno abrigo com poucos fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos encontrados na 
superfície 

Guirajuba PA-AT-187: 
Guirajuba 

06º 0’ 25’’ S 
48º 32’ 54’’ W 

Abrigo relativamente pequeno com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos 
coletados na superfície 

Porto da Balsa PA-AT-200: Porto da 
Balsa 

--- Sítio aberto com pouca quantidade de fragmentos de artefatos cerâmicos coletados na 
superfície. 

Manoel PA-AT-176: Manoel --- O abrigo ocupa a borda externa e apresenta painéis em vários planos superpostos. Os 
painéis encontram-se bastante danificados pelo intenperismo e principalmente pelo fogo. 

Novo Horizonte PA-AT-239: Novo 
Horizonte 

--- Sítio aberto com dimensões médias, onde não foi coletado material. 

Filhotes PA-AT-168: Filhotes 06º 09’ 29’’ S Pequeno abrigo situado no mesmo bloco rochoso do sítio PA-AT-160: Santuário. Há 
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48º 32’ 47’’ W existência de fragmentos de artefatos líticos coletados na superfície. 

Sucuri PA-AT-97: Sucuri --- Pequeno abrigo sob rocha com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos 
coletados na superfície. O solo é arenoso e escuro e bastante ocre. 

Pau de leite PA-AT-172: Pau de 
leite 

06º 09’ 29’’ S 
48º 32’ 47’’ W 

Pequeno sbrigo de forma triangular com pouca densidade de fragmentos de artefatos 
líticosw coletados em superfície. 

Meia Lua PA-AT-173: Meia Lua 06º 09’ 29’’ S 
48º 32’ 47’’ W 

Grande abrigo em forma de meia-lua com presença de poucos fragmentos de artefatos 
líticos coletados na superfície. 

Piqui PA-AT-175: Piqui 06º 09’ 29’’S 
48º 32’ 47’’ W 

Abrigo em forma de “V” com poucos fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos coletados 
na superfície. 

Quartzito PA-AT-188: Quartzito 06º 00’ 25’’ S 
48º 32’ 54’’ W 

Pequeno abrigo em quartzito com fragmentos de artefatos líticos coletados na superfície. 

Cajuí PA-AT-189: Cajuí 06º 00’ 25’’ S 
48º 32’ 54’’ W 

Pequeno abrigo em quartzito com fragmentos de artefatos líticos coletados na superfície. 

Brejo dos Padres PA-AT-119: Brejo 
dos Padres 

06º 11’ 77’’ S 
48º 30’ 77’’ W 

Abrigo sob rocha com poucos fragmentos de artefatos líticcos e cerâmicos coletados na 
superfície. 

Marmita PA-AT-110: Marmita 06º 13’ 28’’ S 
48º 25’ 50’’ W 

Abrigo formado pela queda de uma grande lâmina que se apóiam em uma parede 
rochosa. 

Ludovico PA-AT-121: Ludovico 06º 12’ 37’’ S 
48º 27’ 26’’ W 

Sítio aberto com poucos fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos em superfície. 

Porteira PA-AT-146: Porteira 06º 19’ 16’’ S 
48º 28’ 15’’ W 

Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos cerâmicos coletados 
em superfície. 

Gameleira PA-AT-197: 
Gameleira 

--- Sítio aberto com poucos fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos coletados na 
superfície. 

Laranja Azeda PA-AT-163: Lranja 
Azeda 

--- Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos de artefatos cerâmicos coletados da 
superfície. 

Reflorestamento PA-AT-165: 
Reflorestamento 

--- Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos de artefatos cerâmicos coletados da 
superfície. 

Boa Ventura PA-AT-183: Boa 
Ventura 

06º 11’ 39’’ S 
48º 31’ 17’’ W 

Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos 
coletados da superfície. 

Fernando PA-AT-237: 
Fernando 

06º 12’ 35’’ S 
48º 27’ 41’’ W 

Pequeno abrigo com fragmentos de artefatos cerâmicos. O material não foi coletado. 

Noleto PA-AT-107:Noleto --- Sítio a céu aberto com pouca densidade de fragmentos de artefatos cerâmicos coletados 
na superfície. 

Abelha PA-AT-154: Abelha 06º 11’ 39’’ S 
48º 31’ 17’’ W 

Abrigo de médio porte com fragmentos de artefatos lítico e cerâmicos coletados em 
superfície. 
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Sucupira PA-AT-155: Sucupira 06º 11’ 31’ S 

41º 33’ 22’’ W 
Abrigo com fragmentos de artefatos cerâmicos, em pouca quantidade coletados na 
superfície 

Babaçu PA-AT-141: Babaçu 06º 14’ 11’’ S 
48º 25’ 04’’ W 

Sítio aberto com fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos na superfície. 

Beira Rio PA-AT-181: Beira Rio 06º 13’ 20’’ S 
48º 25’ 58’’ W 

Sítio aberto com poucos fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos coletados na 
superfície, sendo que estes estão bastante erodidos. 

Brassávola PA-AT-179: 
Brassávola 

06º 10’ 25’’ S 
48º 32’ 54’’ W 

Abrigo com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos coletados na 
superfície. 

Caído PA-AT-238: Caído 06º 13’ 23’’ S 
48º 25’ 59’’ W 

Pequeno abrigo em forma de meia luacom fragmentos de artefatos cerâmicos. O material 
foi coletado. 

Caju PA-AT-136: Caju 06º 13’ 25’’ S 
48º 26’ 26’’ W 

Abrigo com grande comprimento e forma irregular, com presença de fragmentos de 
artefatos cerâmicos e pouca densidade coletados na superfície. 

Capuerana PA-AT-142: 
Capuerana 

06º 13’ 21’’ S 
48º 25’ 58’’ W 

Pequeno abrigo com fragmentos de artefatos líticos coletados na superfície. Existem 
gravuras nas paredes do abrigo. 

Carrapato PA-AT-157: 
Carrapato 

06º 13’ 17’’ S 
48º 25’ 59’’ W 

Pequeno abrigo com fragmentos de artefatos cerâmicos coletados na superfície. 

Cascavel PA-AT-95: Cascavel 06º 11’ 02’’ S 
48º 30’ 11’’ W 

Pequeno abrigo sob rocha com fragmentos de artefatos líticos na superfície. 

Colunas PA-AT-80: Colunas 06º 16’ 81’’ S 
48º 32’ 53’’ W 

Gruta com sedimento arqueológico a 0,5 m de profundidade. 

Condon PA-AT-195: Condon 06º 00’ 25’’ S 
48º 32’ 54’’ W 

Pequeno abrigo com pinturas rupestres em seus paredões num total de 4 painéis, sendo 
que as pinturas não foram copiadas. 

Dois Riachos PA-AT-199: Dois 
Riachos 

--- Abrigo bastante amplo com fragmentos de artefatos líticos coletados na superfície. 

Gentil PA-AT-178: Gentil 06º 10’ 25’’ S 
48º 32’ 54’’ W 

Abrigo com poucos fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos, coletados na superfície. 

Germano PA-AT-137: Germano 06º 17’ 09’’ S 
48º 29’ 35’’ W 

Sítio do tipo abrigo com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos, coletados em 
superfície. 

Gonçalo PA-AT-191: Gonçalo 06º 14’ 16’’ S 
48º 29’ 37’’ W 

Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos líticos e cerâmicos coletados na região. 

Ilha PA-AT-193: Ilha 06º 21’ 13,7’’ S 
48º 25’ 50,5’’ W 

Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos 
coletados na superfície. 

Inajá PA-AT-132: Inajá 06º 13’ 27’’ S 
48º 26’ 02’’ W 

Pequeno abrigo com baixa densidade, de profundidade de fragemntos de artefatos líticos, 
coletados na superfície do abrigo. 

Josilene PA-AT-198: Josilene --- Abrigo com poucos fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos, coletados na superfície. 
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Ladeira PA-AT-133: Ladeira 06º 13’ 30’’ S 

48º 25’ 59’’ W 
Grande abrigo de forma irregular e com poucos fragmentos de artefatos líticos, coletados 
na superfície. 

Laje PA-AT-113: Laje 06º 11’ 77’’ S 
48º 30’ 77’’ W 

Abrigo sob rocha no topo de uma serra com terra preta próximo à nascente do igarapé 
Jatobá. 

Paraíso PA-AT-140: Paraíso 06º 12’ 37’’ S 
48º 27’ 26’’ W 

Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos 
coletados na superfície. 

Pedra Armada PA-AT-102: Pedra 
Armada 

--- Pequeno abrigo com fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos em pouca quantidade 
coletados na superfície. 

Pedra Escrita PA-AT-100: Pedra 
Escrita 

06º 13’ 25’’ S 
48º 26’ 26’’ W 

Pequeno abrigo com presença de vestígios de artefatos líticos e cerâmicos em sua 
superfície. Este também possui área aberta com grande quantidade e diversidade de 
gravuras rupestres gravadas nas lâminas de quartzo. 

Pintado PA-AT-143: Pintado 06º 05’ 19’’ S 
48º 30’ 50’’ W 

Abrigo com pinturas rupestres em seus paredões, com presença de ocre. As figuras não 
foram copiadas para o plástico. 

Ponta PA-AT-78: Ponta 06º 13’ 25’’ S 
48º 26’ 26’’ W 

Pequeno abrigo situado à meia encosta, distando 40 m do rio, com fragmentos de 
artefatos líticos e gravuras rupestres. 

Riacho Fundo PA-AT-138: Riacho 
Fundo 

06º 15’ 28’’ S 
48º 25’ 25’’ W 

Sítio aberto com média densidade de fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos 
coletados na superfície. 

Risco PA-AT-94: Risco 06º 11’ 77’’ S 
48º 30’ 77’’ W 

Pequeno abrigo sob rocha com fragmentos de artefatos líticos na superfície. 

Tamanduá PA-AT-112: 
Tamanduá 

06º 11’ 03’’ S 
48º 30’ 05’’ W 

Abrigo com fragmentos de artefatos lítico em superfície, com terra preta. 

Triangular PA-AT-114: 
Triangular 

06º 11’ 07’’ S 
48º 30’ 07’’ W 

Abrigo sob rocha com fragmentos de artefatos líticos na superfície. 

Tripé PA-AT-190: Tripé 06º 00’ 25’’ S 
48º 32’ 54’’ W 

Abrigo de tamanho médio com poucos fragmentos de artefatos líticos coletados em 
superfície. 

União PA-AT-139: União 06º 12’ 37’’ S 
48º 27’ 26’’ W 

Sítio aberto com pouca quantidade de fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos 
coletados na superfície. 

Areia PA-AT-120: Areia 06º 11’ 33’’ S 
48º 30’ 05’’ W 

Abrigo sob rocha com fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos. 

Pedral PA-AT-134: Pedral 06º 13’ 31’’ S 
48º 15’ 59’’ W 

Pequeno abrigo em forma de meia lua com fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos em 
pouca quantidade coletados na superfície. O abrigo também apresenta uma gravura em 
seu interior. 

Araguaia PA-AT-123: Araguaia 06º 13’ 30’’ S 
48º 26’ 04’’ W 

Abrigo sob rocha com fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos coletados na superfície. 

Bonito PA-AT-174: Bonito 06º 09’ 29’’ S 
48º 32’ 47’’ W 

Abrigo com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos coletados na 
região. 



Plano de Manejo do PE Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
Capítulo II - Análise da Unidade de Conservação  

2.227

1RPH� 6LJOD� &RRUGHQDGDV� 'HVFULomR�
Oito PA-AT-166: Oito 06º 09’ 29’’ S 

48º 32’ 47’’ W 
Pequeno abrigo em forma de oito, com fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos 
coletados em superfície como também foi encontrada uma ponta de flecha em cristal. 

Cristal PA-AT-242: Cristal 06º 16’ 37’’ S 
48º 32’ 07’’ W 

Pequeno abrigo em forma de meia lua com fragmentos de artefatos líticos coletados no 
local. 

Henrixon PA-AT-233: Henrixon 06º 17’ 56’’ S 
48º 38’ 46’’ W 

Sítio aberto com grandes proporções e com bastantes fragmentos de artefatos líticos e 
cerâmicos na superfície. Presença de terra preta. 

Fogão PA-AT-161: Fogão 06º 09’ 29’’ S 
48º 32’ 47’’ W 

Pequeno abrigo de forma alongada com presença de fragmentos de artefatos líticos e 
cerâmicos coletados na superfície. 

São Geraldo PA-AT-118: São 
Geraldo 

06º 24’ 05’’ S 
48º 31’ 24’’ W 

Sítio aberto com fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos na margem do Rio Araguaia. 

Cachoeira PA-AT-135: 
Cachoeira 

--- Abrigo com pouca densidade de fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos coletados em 
superfície. 

Isidoro PA-AT-117: Isidoro 06º 12’ 35’’ S 
48º 27’ 41’’ W 

Abrigo com alta densidade de fragmentos de artefatos líticos e cerâmicos em superfície. 

Santuário PA-AT-160: 
Santuário 

06º 09’ 29’’ S 
48º 32’ 47’’ W 

Pequeno abrigo de forma alongada com presença de fragmentos de artefatos líticos e 
cerâmicos coletados em superfície. 

Três Bocas PA-AT-167: Três 
Bocas 

06º 09’ 29’’ S 
48º 32’ 47’’ W 

Pequeno abrigo com três entradas e com poucos fragmentos de artefatos líticos e 
cerâmicos coletados na superfície. 

Pilões PA-AT-259: Pilões 06º 24’ 25,1’’ S 
48º 33’ 53,5’’ W 

Sítio aberto com poucos fragmentos de artefatos cerâmicos em superfície. 

Praia Alta PA-AT-267: Praia 
Alta 

06º 18’ 34,9’’ S 
48º 24’ 42,4’’ W 

Sítio aberto com fragmentos de artefatos cerâmicos espalhados por uma extensa área. 

Sucupira II PA-AT-268: Sucupira 
II 

06º 17’ 56,1’’ S 
48º 25’ 11,3’’ W 

Sítio aberto e com abrigo onde ocorrem pinturas rupestres. A parte a céu aberto apresenta 
grande quantidade de fragmentos de artefatos cerâmicos espalhados pela superfície e 
barranco. 

Bom Sossego PA-AT-269: Bom 
Sossego 

06º 12’ 15,1’’ S 
48º 26’ 22,3’’ W 

Sítio aberto com pouca densidade de fragmentos cerâmicos em superfície. 

Paixão de Cristo PA-AT-270: Paixão 
de Cristo 

06º 09’ 38,3’’ S 
48º 25’ 56,4’’ W 

Sítio aberto com terra preta e fragmentos de artefatos cerâmicos. 

Remanso dos 
Botos 

PA-AT-266: 
Remanso dos Botos 

06º 22’ 36,1’’ S 
48º 23’ 12,9’’ W 

Sítio aberto com terra preta e fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos em superfície. 

Isabel PA-AT-260: Isabel 06º 28’ 47,7’’ S 
48º 37’ 56,6’’ W 

Sítio aberto com poucos fragmentos de artefatos cerâmicos. 

Félix PA-AT-261: Félix 06º 28’ 58,9’’ S 
48º 38’ 05,2’’ W 

Sítio aberto com poucos fragmentos de cerâmica na superfície. 
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Fazendinha PA-AT-262: 

Fazendinha 
06º 29’ 28,2’’ S 
48º 38’ 22,4’’ W 

Sítio aberto com muitos fragmentos cerâmicos e líticos na superfície. 

Vale do Araguaia PA-AT-263: Vale do 
Araguaia 

06º 20’ 37’’ S 
48º 29’ 55,9’’ W 

Sítio aberto com fragmentos cerâmicos e líticos na superfície. 

Geni PA-AT-264: Geni 06º 20’ 27,8’’ S 
48º 26’ 47,4’’ W 

Sítio aberto com fragmentos cerâmicos e líticos na superfície. 

Bartolomeu PA-AT-265: 
Bartolomeu 

06º 21’ 29,6’’ S 
48º 24’ 53,3’’ W 

Sítio aberto com poucos fragmentos cerâmicos na superfície. 
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$1(;2����
Relação dos moradores do interior do PESAM, onde estão descriminadas as áreas de 

ocupação e das benfeitorias por lote 

1RPH� $��2FXSDGD� $��GD�%HQIHLWRULD
Abrão Quirino Pereira da Silva 48,4 20,313 
Adelia Alves Freitas 30 0,8586 
Adila Figueira de Queiroz 242 9,2208 
Adila Figueira de Queiroz Posse 2 242 20,3969 
Adriana Lopes Marques Santos 48,4 19,3813 
Alsione Miranda Mateus   2,0137 
Ana Maria da Conceição Santos 50 0,4293 
Anderson Andrade Santos 116,16 3,5936 
Annclaudene do Mont Figueiredo 50 48,7678 
Antonio Correia Do Nascimento 242 40,6247 
Antônio da Silva 19,36 3,0355 
Antonio Galdino da Silva 1 0,3 
Antonio Moraes da Silva 48,4 26,3869 
Antonio Paulo Benicio de Morais 193,6 24,0601 
Antônio Pereira de Freitas 24,2 6,8617 
Antonio Pinto Cesar  164,5866 
Antonio Pocino Souza 10 0,0143 
Antonio Rodrigues da Silva 29,04 2,3879 
Antonio Texeira de Sousa 29,04 1,4275 
Antonio Valdemir Bringel  58,08 28,4542 
Arione de Deus Vieira  92,6066 
Batista da Silva 38,72 5,3696 
Claudenor da Silva 24,2 5,7728 
Claudia Rodrigues Carneiro 30 7,5062 
Damião Pereira da Silva 4,84 2,2121 
Darci Oliveira da Silva 145,2 1,7919 
Deuzuita Cardoso Macedo 24,2 0,161 
Dinalva Marinha Pereira 15,48 0,0478 
Dinalva Pereira de Sousa Francisco 38,72 30,7622 
Djalma Tavares Lira 72,6 2,0679 
Domingas Coelho da Paz 48,4 0,3397 
Domingo A. da Cruz 9,68 0,3402 
Domingos Coelho da Paz 29,04 6,1249 
Dorinal Pereira Nerre 14,52 0,9119 
Dourivan Souza Oliveira 29,04 17,9316 
Edinilza Teolfilo da Silva Santos 169,4 0,434 
Edivaldo Pereira da Costa 53,24 3,1578 
Eliene Soares de Oliveira 145 37,597 
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Elizeu Rodrigues dos Santos  145,2 9,0849 
Emivaldo Souza de Oliveira 3 0,6122 
F.S.A/Maria de L. Da C. S. Freita    4,2409 
Fazenda Realeza 4,54 2,0137 
Felicia Pereira de Freitas  125,84 22,5582 
Fernando Pereira Santos 96,8 107,3256 
Floriza Adriana Lima  3,1792 
Francisca Rodrigues Costa 145,2 122,7182 
Francisco Barbosa da Silva  48,4 14,8254 
Francisco Batista da Silva 29,04 1,3201 
Francisco Honorato dos Santos  0,5595 
Gaspar Alves Pardim 29,04 0,719 
Generivan Rodrigues da Silva 24,2 2,4595 
Genival Martins dos Reis  193,6 20,02 
Guilherme de A. Guimarães 96,8 16,518 
Iolete de As Alencar 121 4,1286 
Ivan de Souza Barros 20 0,8133 
Izidoro Alves da Silva 29,04 19,4518 
Jose Alves da Cruz 12,1 0,7094 
José Antônio Alves de Lima 96,8 10,85 
José Bueno Fonseca 24,2 4,1944 
Jose Ferreira Sales 387,2 1,0322 
José Lopes da Silva  10,8342 
Jose Mauricio dos Santos 12,1 0,2736 
Jose Quitino de Andrade 9,68 0,6968 
José Soares de Souza Filho 24,2 1,2615 
Juvenal Cardoso Macedo 193,6 82,7712 
Lázaro Morais dos Santos 58,08 0,988 
Lucivaldo Paiva da Silva 96,8 5,0874 
Luiz Silva do Nascimento 193,6 9,9198 
Manoel Fernandes do Nascimento 33,88 9,456 
Manoel Martins dos Reis  6,7472 
Maria Alves da Silva 4 0,3567 
Maria Alves da Silva 48,4 4,0932 
Maria Alves F. Borges 195 25,2758 
Maria Amélia F. de Jesus 169,4 17,2431 
Maria Carlos de Sousa Oliveira 29,04 3,8104 
Maria da Conceição Cunha Ferreira 25 8,4603 
Maria da Conceição E Silva 145,2 3,0247 
Maria da Consolação Zagui 185 132,4861 
Maria das Graças R. Cruz 48,4 0,6552 
Maria de As Torres  8 0,8175 
Maria de Fatima Pereira Lopes 3,8603 14,52 
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Maria de Jesus Ribeiro Brito  3 1,9776 
Maria de Lourdes Soares De Araujo 48,4 1,0322 
Maria do Nascimento Pereira Dos Santos 96,8 47,8776 
Marlene Pereira dos Reis 38,72 1,121 
Martinha José do Santos 9 0,0478 
Merita Brito de Sá 48,4 1,4239 
Milton Teles de Menezes 33,88 3,0372 
Moisse Francisco de Andrade  90 19,7774 
Natanael da Conceição Costa 24,2 23,1596 
Paulo Roberto de Figueiredo  151,1076 
Pedro Damião Ribeiro da Silva 19,36 10,0813 
Pedro Granoeiro da Silva 29,04 9,3283 
Pedro Milton Rodrigues de Almeida 48,4 0,4889 
Pedro Pereira Souza 121 19,6678 
Pedro Ramos da Silva 9,68 6,1606 
Raimunda Dias Caldas 43,56 13,9943 
Raimundo Dias Filho   32,024 
Raimundo Nonato da Silva 96,8 1,7356 
Raimundo Nonato Pereira dos Santos 9 0,0303 
Raimundo Pereira Silva 48,4  
Raimundo Silva Reis 48,4 49,9009 
Roberto Carlos Pereira 150 3,1775 
Robson Almeida 72,6 5,4079 
Rodrigo Matos Pereira 7 6,1326 
Romeu dos Santos Silva 33,88 2,0718 
Roque de Souza Lima 9,68 15,3659 
Rosa Lima dos Santos 24,2 3,1385 
Rosimar Moraes Sales 4 3,6306 
Rosirene Pereira do Nascimento 15 4,4122 
Sebastião Carneiro Dourado 48,4 31,3856 
Tecilho Oliveira dos Santos 9,68 0,5348 
Tiago Zagui Martines 24,2 76,8404 
Valdeci Rodrigues da Silva 72,6 91,2337 
Valdemar Noleto da Silva 96,8 102,7627 
Valquirio Pereira Costa 19,36 0,5544 
Veneranda Rosa de Godoi 96,8 1,5582 
Vicente Alves Correia  0,5677 
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$1(;2����
Relação dos processos no DNPM para a atividade de mineração na Zona de 

Amortecimento do PESAM 

352&(662� �������� $12� ���� 

'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��864841                   $QR��1996                           $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��FRANCISCO ALVES MENDES 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��FAZ SAO MARIANO E OUTRAS 

ÒOWLPR�(YHQWR��AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO-14/12/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD��APU3 AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS PUB-
07/06/2000 'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��29/11/1996 

ÒOWLPD�&DUJD��17DST - 21/06/2000 

+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��2000  - +HFWDUHV�$WXDLV��1804,23 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

FOSFATO  Fertilizantes  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 
XAMBIOÁ  XAMBIOÁ  TO 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT���2 /RFDO�GH�2EWHQomR��Indefinido 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��CONFLUENCIA DO CORREGO DA SERRA COM O CORREGO 
ZUZA /DWLWXGH��+ 6° 25’ 9, 9’’ 

/RQJLWXGH��48° 25’ 10, 3’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH�5840 m       ÆQJXOR� 6° 52’ 4XDGUDQWH�NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��2000 Ha   6XSHUItFLH�&DOFXODGD�1804,23 Ha    1U��GH�9pUWLFHV��10 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

00504,00  W  

00500,00  N  

00500,00  W  

00400,00  N  

00500,00  W  

'LVWkQFLD 5XPR 

00300,00  N  

00996,00  W  

06775,00  N  
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02500,00  E  07975,00  S  

 

352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850050             $QR��2005                 $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��GLOBO VERDE MINERAÇÃO LTDA 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��RIO ARAGUAIA 

ÒOWLPR�(YHQWR��DISPONIB/ÁREA DISPONIVEL ART 26 CM PUBLI-21/11/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��27/01/2005 

ÒOWLPD�&DUJD� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��4331               +HFWDUHV�$WXDLV��4331 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

MINÉRIO DE OURO  Substâncias minerais metalíferas  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����1 /RFDO�GH�2EWHQomR��Indefinido 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��CONFLUENCIA DO CORREGO DA SERRA COM O CORREGO 
ZUZA /DWLWXGH��+ 6° 25’ 9, 9’’ 

/RQJLWXGH��48° 25’ 10, 3’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��9060 m             ÆQJXOR� 17° 15’ 4XDGUDQWH��NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��4331 Ha     6XSHUItFLH�&DOFXODGD��4331 Ha    1U��GH�9pUWLFHV�18 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

04000,00  N  

00500,00  E  

01000,00  N  

00500,00  E  

02000,00  N  

00500,00  E  

03600,00  N  

'LVWkQFLD 5XPR 

00800,00  E  

06800,00  S  

04000,00  E  

07900,00  S  

01500,00  W  
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01800,00  N  

02000,00  W  

01200,00  N  

00800,00  W  

01100,00  N  

02000,00  W  

 

352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850049                 $QR��2005                      $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��GLOBO VERDE MINERAÇÃO LTDA 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��RIO ARAGUAIA 

ÒOWLPR�(YHQWR��DISPONIB/ÁREA DISPONIVEL ART 26 CM PUBLI-21/11/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��27/01/2005 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��2600-              +HFWDUHV�$WXDLV��2600 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

MINÉRIO DE OURO  Substâncias minerais metalíferas  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����1 /RFDO�GH�2EWHQomR��Indefinido 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��CONFLUENCIA DO CORREGO DA SERRA COM O CORREGO 
ZUZA /DWLWXGH��+ 6° 25’ 9, 9’’ 

/RQJLWXGH��48° 25’ 10, 3’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��30275 m            ÆQJXOR� 12°43’ 4XDGUDQWH��NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��2600 Ha    6XSHUItFLH�&DOFXODGD��2600 Ha  1U��GH�9pUWLFHV��16 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

05400,00  E  

10000,00  S  

00900,00  W  

'LVWkQFLD 5XPR 

01500,00  N  

00500,00  W  

01500,00  N  

00500,00  W  

01500,00  N  
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00500,00  W  

02000,00  N  

01000,00  W  

01500,00  N  

01000,00  W  

01000,00  N  

01000,00  W  

01000,00  N  

 

352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��851064        $QR��2005               $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��CLAUDIO ANTONIO SILVEIRA 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD�� 
ÒOWLPR�(YHQWR��REQ PESQ/REQ PESQUISA COMPLETO PROTOCOLI  -  09/12/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��09/12/2005 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��1000-             +HFWDUHV�$WXDLV��1000 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

QUARTZO  Gemas e pedras ornamentais  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����1 /RFDO�GH�2EWHQomR��Mapa Base 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��Ponto de amarração cadastrado a partir de Janeiro de 2000 

/DWLWXGH��+ 6° 20’ 11, 7’’ 

/RQJLWXGH��48° 23’ 1, 7’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��1 m      ÆQJXOR� 45° 0’ 4XDGUDQWH��SW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��1000 Ha   6XSHUItFLH�&DOFXODGD��1000 Ha  1U��GH�9pUWLFHV��12 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

04500,00  S  

01000,00  W  

00500,00  N  

00500,00  W  
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00500,00  N  

00500,00  W  

00500,00  N  

00500,00  W  

03500,00  N  

00500,00  E  

00500,00  S  

02000,00  E  

 

352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850020           $QR��2005             $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��GLOBO VERDE MINERAÇÃO LTDA 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��BACIA DO RIO TOCANTINS 

ÒOWLPR�(YHQWR��DISPONIB/ÁREA DISPONIVEL ART 26 CM PUBLI-21/11/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��19/01/2005 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��2300-              +HFWDUHV�$WXDLV��2300 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

MINÉRIO DE OURO  Substâncias minerais metalíferas  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

PALESTINA DO PARÁ  PALESTINA DO PARÁ  PA 
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����1 /RFDO�GH�2EWHQomR��Indefinido 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��CONFLUENCIA DO CORREGO DA SERRA COM O CORREGO 
ZUZA /DWLWXGH��+ 6° 25’ 9, 9’’ 

/RQJLWXGH��48° 25’ 10, 3’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��30275 m      ÆQJXOR� 12° 43’ 4XDGUDQWH��NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��2300 Ha    6XSHUItFLH�&DOFXODGD��2300 Ha  1U��GH�9pUWLFHV��16 9HWRUHV 
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'LVWkQFLD 5XPR 

02000,00  N  

01000,00  W  

02000,00  N  

02000,00  W  

06000,00  N  

01000,00  E  

02000,00  S  

01000,00  E  

01000,00  S  

01000,00  E  

02000,00  S  

01000,00  E  

02000,00  S  

01000,00  E  

03000,00  S  

02000,00  W  

 

352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850795                     $QR��2004                        $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��CALBRAX CALCÁRIO LTDA. 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��FAZENDA TRANSBRASILIANA 

ÒOWLPR�(YHQWR��REQ PESQ/SOLICITA PRORROG PRAZO EXIGENCI-06/12/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��15/12/2004 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��1000-               +HFWDUHV�$WXDLV��545,38 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

DIAMANTE  Gemas e pedras ornamentais  
CALCÁRIO  Substâncias minerais industriais  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

PALESTINA DO PARÁ  PALESTINA DO PARÁ  PA 
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����2 /RFDO�GH�2EWHQomR��Outros 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��Ponto de amarração cadastrado a partir de Janeiro de 2000 

/DWLWXGH��+ 6° 3’ 43, 9’’ 

/RQJLWXGH��48° 31’ 17, 4’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��1879 m     ÆQJXOR� 60° 5’ 4XDGUDQWH��SE 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��1000 Ha    6XSHUItFLH�&DOFXODGD��545,38 Ha    1U��GH�
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9pUWLFHV��4
9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

02500,00  N  

02181,50  E  

02500,00  S  

02181,50  W  

 

352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850434              $QR��2004                    $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��CIMENTO TOCANTINS S.A. 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��FAZENDA RIBAMAR 

ÒOWLPR�(YHQWR��REQ PESQ/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI-18/11/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��06/08/2004 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��2000-               +HFWDUHV�$WXDLV��2000 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

ARGILA  Substâncias minerais p/ construção civil  
TURFA  Combustíveis fósseis sólidos  
CALCÁRIO  Substâncias minerais industriais  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

PALESTINA DO PARÁ  PALESTINA DO PARÁ  PA 
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����2 /RFDO�GH�2EWHQomR��Outros 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��Ponto de amarração cadastrado a partir de Janeiro de 2000 

/DWLWXGH��+ 6° 2’ 3, 4’’ 

/RQJLWXGH��48° 31’ 48, 4’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��1547 m    ÆQJXOR� 66° 24’ 4XDGUDQWH��NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��2000 Ha   6XSHUItFLH�&DOFXODGD��2000 Ha  1U��GH�9pUWLFHV��4 9HWRUHV 
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'LVWkQFLD 5XPR 

04000,00  E  

05000,00  S  

04000,00  W  

05000,00  N  

 

352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850793            $QR��2004              $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��GLOBO VERDE MINERAÇÃO LTDA 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��RODOVIA BR-153 

ÒOWLPR�(YHQWR��REQ PESQ/PEDIDO DE DESISTENCIA PROTOCOLI-08/03/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��13/12/2004 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��10000-           +HFWDUHV�$WXDLV��9900 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

MINÉRIO DE OURO  Substâncias minerais metalíferas  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����1 /RFDO�GH�2EWHQomR��Indefinido 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��CONFLUENCIA DO CORREGO DA SERRA COM O CORREGO 
ZUZA /DWLWXGH��+ 6° 25’ 9, 9’’ 

/RQJLWXGH��48° 25’ 10, 3’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��29276 m   ÆQJXOR� 34° 0’ 4XDGUDQWH��NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��10000 Ha 6XSHUItFLH�&DOFXODGD��9900 Ha   1U��GH�9pUWLFHV��14 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

06000,00  W  

08000,00  N  

02000,00  E  

05000,00  N  

03000,00  E  
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03500,00  N  

06000,00  E  

04500,00  S  

03000,00  W  

01000,00  S  

01000,00  W  

03000,00  S  

01000,00  W  

08000,00  S  

 

352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850021                      $QR��2005                      $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��GLOBO VERDE MINERAÇÃO LTDA 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��BACIA DO RIO TOCANTINS 

ÒOWLPR�(YHQWR��DISPONIB/ÁREA DISPONIVEL ART 26 CM PUBLI-21/11/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��19/01/2005 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��4000-              +HFWDUHV�$WXDLV��4000 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

MINÉRIO DE OURO  Substâncias minerais metalíferas  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����1 /RFDO�GH�2EWHQomR��Indefinido 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��CONFLUENCIA DO CORREGO DA SERRA COM O CORREGO 
ZUZA /DWLWXGH��+ 6° 25’ 9, 9’’ 

/RQJLWXGH��48° 25’ 10, 3’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��29276 m     ÆQJXOR� 34° 0’ 4XDGUDQWH��NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��4000 Ha   6XSHUItFLH�&DOFXODGD��4000 Ha  1U��GH�9pUWLFHV��12 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

08000,00  N  

01000,00  E  
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03000,00  N  

01000,00  E  

01000,00  N  

03000,00  E  

03000,00  S  

02000,00  W  

06000,00  S  

01000,00  E  

03000,00  S  

04000,00  W  
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352&(662� �������$12� ���� 'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850028                $QR��2003                   $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA. 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD�� 
ÒOWLPR�(YHQWR��AUT PESQ/RETIFICAÇÃO ALVARÁ PESQ SOLICIT-29/08/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD��APU3 AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS PUB-
08/01/2004 'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��10/02/2003 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��9999-              +HFWDUHV�$WXDLV��9999,21 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

MINÉRIO DE OURO  Substâncias minerais metalíferas  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����2 /RFDO�GH�2EWHQomR��Outros 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��CONFLUENCIA DO RIO LONTRA COM O RIO ARAGUAIA 

/DWLWXGH��+ 6° 29’ 42, 6’’ 

/RQJLWXGH��48° 37’ 16, 6’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��18580 m               ÆQJXOR� 14° 0’ 4XDGUDQWH��NE 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��9999 Ha     6XSHUItFLH�&DOFXODGD���9999,21 Ha  1U��GH�9pUWLFHV��8 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

04000,00  N  

01400,00  W  

00900,00  N  

02000,00  E  

10000,00  N  

06429,00  E  

14900,00  S  

07029,00  W  
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352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850433       $QR��2004                   $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��CIMENTO TOCANTINS S.A. 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD��FAZENDA SÃO JOSÉ 

ÒOWLPR�(YHQWR��REQ PESQ/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI-18/11/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��06/08/2004 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��2000-              +HFWDUHV�$WXDLV��1782,79 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

ARGILA  Substâncias minerais p/ construção civil  
TURFA  Combustíveis fósseis sólidos  
CALCÁRIO  Substâncias minerais industriais  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����4 /RFDO�GH�2EWHQomR��Outros 

3RQWR�GH�$PDUUDomR�� 
/DWLWXGH��+ 6° 21’ 3, 2’’ 

/RQJLWXGH��48° 31’ 24, 0’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��110 m             ÆQJXOR� 42° 32’     4XDGUDQWH��SE 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��2000 Ha     6XSHUItFLH�&DOFXODGD��1782,79 Ha 1U��GH�9pUWLFHV��24 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

00600,00  S  

00400,00  W  

00750,00  S  

00200,00  W  

00440,60  S  

02000,00  W  

00368,30  N  

01908,61  E  

02500,00  N  

04000,00  W  

02227,69  S  

00908,60  W  

03303,30  N  

06212,59  E  

03046,60  N  

02607,41  E  

02026,70  S  
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02151,50  W  

02500,10  S  

00131,50  E  

00073,10  S  

00800,00  W  

00600,00  S  

00400,00  W  
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352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850285                    $QR��2003                         $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��AIRTON GARCIA FERREIRA 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD�� 
ÒOWLPR�(YHQWR��AUT PESQ/PAGAMENTO DA TAH EFETUADO-04/07/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD��APU3 AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS PUB-
08/01/2004 'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��27/06/2003 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��1000  - +HFWDUHV�$WXDLV��487,39 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

CALCÁRIO  Substâncias minerais industriais  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����2 /RFDO�GH�2EWHQomR��Outros 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��CONFLUÊNCIA DO RIBEIRÃO DO MENEGILDO COM O RIO 
ARAGUAIA /DWLWXGH��+ 6° 20’ 57, 0’’ 

/RQJLWXGH��48° 27’ 33, 0’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��4068 m         ÆQJXOR� 84° 20’ 4XDGUDQWH��NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��1000 Ha    6XSHUItFLH�&DOFXODGD��487,39 Ha   1U��GH�9pUWLFHV��6 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

01908,70  W  

02500,10  N  

02271,91  E  

00280,80  S  

00363,21  W  

02219,30  S  
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352&(662� �������$12� ����� 
'DGRV�(VVHQFLDLV 

3URFHVVR��850118                        $QR��2004                        $WLYR��Sim 

5HTXHUHQWH��AIRTON GARCIA FERREIRA 

/RFDOL]DomR�GD�ÈUHD�� 
ÒOWLPR�(YHQWR��REQ PESQ/PEDIDO RECONSID NEGADA PUBLICAD-21/09/2005 

ÒOWLPR�'LSORPD�� 
'DWD�GD�3URWRFROL]DomR��15/03/2004 

ÒOWLPD�&DUJD�� 
+HFWDUHV�6ROLFLWDGRV��1000-               +HFWDUHV�$WXDLV��973,86 

6XEVWkQFLD &ODVVH 

CALCÁRIO  Substâncias minerais industriais  0XQLFtSLR 'LVWULWR 8) 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  PA 3ROLJRQDO�$WLYD 

9HUVmR���6HT����3 /RFDO�GH�2EWHQomR��Outros 

3RQWR�GH�$PDUUDomR��VÉRTICE UM DA ÁREA 

/DWLWXGH��+ 6° 21’ 47, 9’’ 

/RQJLWXGH��48° 33’ 50, 0’’ 

9HWRU�GH�$PDUUDomR�'LVWkQFLD�GR�3ULPHLUR�9pUWLFH��130 m                 ÆQJXOR� 90° 0’ 4XDGUDQWH��NW 3ROLJRQDO�6XSHUItFLH�,QIRUPDGD��1000 Ha       6XSHUItFLH�&DOFXODGD��973,86 Ha  1U��GH�9pUWLFHV��6 9HWRUHV 

'LVWkQFLD 5XPR 

02007,49  E  

00130,20  S  

01992,51  E  

02500,00  N  

04000,00  W  

02369,80  S  
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0$3$6�
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0$3$��
Geologia do PESAM 
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0$3$��
Geomorfologia do PESAM 
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0$3$��
Solos do PESAM 
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0$3$��
Áreas de concentração das cavidades naturais do PESAM e APA de SãoGeraldo do 

Araguaia 
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0$3$��
Bacias hidrográficas do estado do Pará 
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0$3$��
Localização dos lotes rurais no interior do PESAM 

 



Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas 
Termo de Compromisso ELETRONORTE/SECTAM

Compensação Ambiental

Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra 
dos Martdos Martíírios/Andorinhas rios/Andorinhas –– PESAMPESAM

TO

JUNHO/2006JUNHO/2006

CapCapíítulo IIItulo III

Zoneamento da Zoneamento da 
Unidade de Unidade de 

ConservaConservaççãoão



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
Simão Jatene – Governador 

 

 

 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - SECTAM 
Raul Pinto de Souza Porto – Secretário Executivo 

 

 

 

 

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA 
Francisca Lúcia Porpino Teles – Diretora 

 

 

 

 

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – COPAM 
Paulo Sérgio Altieri dos Santos - Coordenador 

 

 

 

 

DIVISÃO DE UNIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO - DICON 
Ivelise Nazaré Franco Fiock dos Santos – Chefe 
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CRÉDITOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS 
 
 
SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - SECTAM 
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA 
Francisca Lúcia Porpino Teles – Diretora 
 
 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MARTÍRIOS-
ANDORINHAS 

 
Capítulo III – Zoneamento da Unidade de Conservação 

 
 
Coordenação Geral 
Anapaula de Souza Dias Ferraro – MRS Estudos Ambientais 
 
Supervisão Geral 
Paulo Sérgio Altieri dos Santos – Coordenador da COPAM 
Ivelise Nazaré Franco Fiock dos Santos – Chefe da DICON 
Márcio Oliveira Silva - Eletronorte 
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3. ZONEAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Este capítulo apresenta a análise estratégica da UC, as diretrizes de planejamento, objetivos 
específicos, zoneamento e normas gerais de uso de cada Zona.  

A participação dos distintos grupos que se relacionam direta ou indiretamente com o 
PESAM e entorno foi viabilizada por meio de abordagem de planejamento estratégico 
proposta pelo Roteiro Metodológico de Planejamento: Parques Nacionais, Reservas 
Biológicas e Estações Ecológicas (IBAMA, 2002). Isto possibilitou a elaboração de uma 
matriz de análise estratégica constando de aspectos positivos e negativos incidentes sobre 
o cenário atual da unidade de conservação em planejamento e região.  

Com base nos subsídios do diagnóstico ambiental apresentado no Capítulo II e das 
informações obtidas na oficina de planejamento, foi efetuada a análise estratégica da 
unidade de conservação e, posteriormente, a definição das diretrizes de planejamento e dos 
objetivos específicos de manejo, do zoneamento e normas de uso para toda a área do 
Parque. 

3.1 Avaliação estratégica do PESAM 

Neste item fez-se uma análise da situação geral do PESAM com relação aos fatores 
internos e externos que o impulsionam ou que dificultam o alcance de seus objetivos. Esta 
análise teve como documento base o Relatório da Oficina de Planejamento do PESAM, 
(Anexo 1) realizada entre os dias 29 de novembro a 1º de dezembro de 2005, na Câmara 
dos Vereadores de São Geraldo do Araguaia/PA.  

A oficina contou com a participação de representantes dos setores governamental, não 
governamental, comunidade científica e moradores. Além dos representantes formalmente 
convidados, houve o comparecimento de vários moradores de São Geraldo do Araguaia, 
dentre os quais alguns que possuem posses no interior da unidade e que desejavam se 
inteirar do assunto em discussão. 

Os resultados da Oficina trouxeram importantes subsídios ao planejamento do PESAM, 
dentre os quais pode-se destacar contribuições ao zoneamento ambiental (identificação de 
áreas de uso histórico-cultural, locais sujeitos a pressões de caça, invasões, dentre outras 
contribuições), identificação dos anseios das comunidades no que se refere a 
implementação de programas capazes de alavancar a unidade. 

A metodologia (MATRIZ SWOT, em ANDREWS, 1971) aplicada na oficina permitiu a 
identificação de fatores ou aspectos internos e externos que influenciam atualmente e 
influenciarão no futuro a unidade. 
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Para a análise dos fatores endógenos do PESAM, sob o ponto de vista estratégico, foram 
considerados os: 

• Pontos Fortes: fenômenos ou condições inerentes ao PESAM, que 
contribuem ou favorecem seu manejo e; 

• Pontos Fracos: fenômenos ou condições inerentes ao PESAM, que 
comprometem ou dificultam o alcance de seus objetivos.  

Ao mesmo tempo, para a análise dos fatores exógenos, foram consideradas as: 

• Oportunidades: fenômenos ou condições externos ao PESAM, que 
contribuem ou favorecem o alcance de seus objetivos e 

• Ameaças: fenômenos ou condições externos ao PESAM, que 
comprometem ou dificultam o alcance de seus objetivos. 

Com o cruzamento dos pontos fortes e das oportunidades obtêm-se as forças 
impulsionadoras e principais premissas ofensivas ou de avanço. O cruzamento dos pontos 
fracos e ameaças resulta nas forças restritivas e principais premissas defensivas ou de 
ajuste e adequação, que serão objeto de ações mais urgentes por parte do gestor do 
PESAM. 

Seguindo a metodologia, para melhor entender a interação desses aspectos positivos e 
negativos de alta relevância para tecer considerações acerca do cenário atual e futuro do 
PESAM, foi elaborada a matriz de análise estratégica conforme o Roteiro de Metodológico 
de 2002 (Tabela 3.1), resultante da oficina de planejamento. 
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Tabela 3.1. Matriz de Análise Estratégica do PESAM 

 Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Forças 
Restritivas 

Pontos Fracos 
1. Situação fundiária 
2. Gerenciamento 

ineficaz 
3. Comunicação 

deficiente com os 
moradores do parque e 
entorno  

4. Queimadas 
5. Desmatamento 
6. Baixa renda dos 

moradores do parque 
7. Logística deficiente 
8. Uso inadequado do 

PESAM 
9. Caça 

Ameaças 
1. Políticas públicas de uso 

sustentável de recursos 
naturais não aplicadas na área 

2. Falta de informações dos 
moradores da APA quanto às 
políticas estaduais ambientais 
voltadas às UCs 

3. Apropriação de terras do 
Parque pelos confrontantes 

4. Desmatamento 
5. Limites não sinalizados 
6. Pouco investimento na área do 

entorno 
7. Invasão nas propriedades 

privadas da APA 
8. Uso inadequado do fogo 
9. Degradação ambiental 
10. Infra-estrutura básica precária 
11. Caça/envenenamento de 

animais 

Defensivas ou de Recuperação 
1.  Demarcar/sinalizar os limites e regularizar situação 

fundiária 
2. Propor ajuste de conduta para os moradores do Parque 
3. Prover infra-estrutura básica de administração, fiscalização 

e uso público 
4. Providenciar efetivo qualificado e em número suficiente 

para o PESAM 
5. Criar e implantar conselho consultivo e promover co-gestão 

com ONG e OSCIP qualificadas para atuação no PESAM  
6. Fiscalizar sistematicamente o Parque e Zona de 

Amortecimento (invasões, degradação, caça , 
desmatamento etc.) 

7. Informar sobre o PESAM em rádios e em folhetos/ cartilhas, 
bem como por meio de agentes multiplicadores 

8. Construir aceiros e formar brigadas de prevenção e 
combate a incêndios 

9. Esclarecer proprietários sobre o correto uso do fogo e 
medidas de prevenção 

10. Informar proprietários e moradores sobre efeitos deletérios 
dos desmatamentos e buscar alternativas tecnológicas que 
o reduzam ao máximo 

11. Implementar o PRONAF Florestal e incentivar a 
recuperação de APPs e a adoção de sistemas 
agroflorestais 
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 Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Forças 
Impulsoras 

Pontos Fortes 
1. Diversidade de 

recursos naturais 
2. Patrimônio histórico, 

cultural, arqueológico 
e espeleológico 

3. Beleza cênica 
4. Potencial ecoturístico 
5. Conhecimento 

científico 
6. Comunidade local 

comprometida com o 
Parque 

7. Possibilidade de 
captar recursos 
financeiros 

8. Conservação dos 
recursos hídricos 

9. Expectativa positiva 
da população quanto 
aos benefícios 
financeiros que o 
Parque pode gerar 

10. Recreação e lazer 
11. Preservação da 

natureza 

Oportunidades 
1. Sítios arqueológicos 
2. As vias de acesso 
3. Possibilidade de captação de 

recursos e fortalecimento 
institucional 

4. Mobilização das comunidades 
5. Gerenciamento ambiental 
6. Abundância de recursos 

pesqueiros 
7. Conservação dos recursos 

naturais 
8. Matas remanescentes 
9. Abundância de recursos 

pesqueiros 
10. Ausência de indústrias e outros 

complexos poluidores (exceção 
agrotóxicos) 

11. Existência de frutos 
12. Local de recepção 

Ofensivas ou de Avanço 
1. Realizar levantamentos e estudos mais detalhados sobre a 

biodiversidade, patrimônio arqueológico, espeleológico e 
histórico/cultural do PESAM e zona de amortecimento 

2. Viabilizar o uso público do PESAM, identificando roteiros 
ecoturísticos, melhorando vias de acesso, implementando 
estrutura adequada, capacitando funcionários e 
comunidades e divulgando o PESAM 

3. Formar guias e condutores nas comunidades locais para 
atuar no PESAM 

4. Fortalecer atividades culturais, integração e intercâmbio 
entre as comunidades 

5. Envolver comunidade na elaboração de planos 
emergenciais de ecoturismo, combate ao desmatamento e 
incêndios e viabilização e controle de acessos, por meio de 
câmaras técnicas do conselho consultivo 

6. Captar recursos para desenvolver alternativas de uso dos 
recursos naturais da zona de amortecimento, 
especialmente com enfoque nos sistemas agroflorestais, 
manejo de recursos pesqueiros e capacitações 
relacionadas direta e indiretamente ao ecoturismo 
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Os itens ambiente externo, interno e as premissas foram sintetizados para inserção na matriz de 
análise estratégica por meio da elaboração de temas que abarcaram as colocações dos 
participantes. 

A interpretação da matriz demonstra que os participantes da Oficina de Planejamento do PESAM 
reconhecem como prioritários os problemas relacionados à: (i) situação fundiária, (ii) forte 
deficiência de funcionários e de estrutura mínima de gestão e (iii) deficiência na comunicação com 
as comunidades.  

De fato, estas lacunas condicionam a existência de uma série de outros problemas de gestão da 
UC e também ansiedades por parte das comunidades, pelo simples fato de que, sem as 
condições mínimas de gestão (principalmente servidores e logística básica), tais questões nem 
sequer podem ser resolvidas. Como conseqüência disso, os crimes contra o meio ambiente 
ocorrem, com freqüência, no interior do PESAM e na sua zona de amortecimento. 

No decorrer da oficina, os participantes apresentaram algumas sugestões de encaminhamento em 
relação à questão fundiária, que é o ponto central da preocupação dos moradores da área: 

• que se priorize a situação fundiária; 
• que a retirada dos moradores do Parque se dê no prazo mínimo de 01 ano e 

máximo de 03 anos; 
• que os termos de compromisso/ajuste de uso da terra sejam discutidos com os 

moradores. 

Além dos problemas evidenciados como pontos fracos e ameaças ao PESAM e sua Zona de 
Amortecimento, o uso público, focado nos atrativos naturais, histórico-culturais, arqueológicos e 
espeleológicos, foi reconhecido como a grande potencialidade da região para captação de 
recursos. Os participantes da oficina entendem que o mesmo deva ser fomentado a partir de um 
conjunto de ações estruturantes que envolvam, em sua elaboração e implementação, a 
participação social. 

A participação social na gestão da UC foi ainda requerida pelos participantes para a elaboração 
de programas emergenciais de combate aos incêndios e desmatamentos, alternativas de 
desenvolvimento do entorno e reassentamento de moradores que atualmente se encontram no 
interior do PESAM. A criação e implantação do conselho de gestão da unidade deverá ser o início 
do trabalho para o atendimento destes anseios. 

Em síntese, a percepção que se obteve dos participantes da oficina com relação ao PESAM é a 
de uma unidade de conservação bem quista, com objetivos de conservação bem compreendidos 
e com potencialidades promissoras para o desenvolvimento da região, mas que, no entanto, é 
ainda carece imediatamente de estruturação e mão-de-obra mínimas para funcionar plenamente. 

3.2 Diretrizes de Planejamento 

Ainda com base nas informações do diagnóstico ambiental e resultados da Oficina de 
Planejamento foi possível estabelecer as diretrizes de planejamento, tal qual recomendadas por 
IBAMA (1996). 

Assim sendo, os principais pontos a serem enfocados no presente Plano de Manejo para 
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possibilitar a gestão eficiente, eficaz e efetiva do PESAM nos próximos cinco anos estão descritos 
conforme a ordem de prioridade de implementação: 

1. Operacionalização da Unidade – somente com a disponibilização de infra-estrutura 
adequada, bem como, a alocação de servidores e funcionários qualificados e em número 
suficiente é que as demais diretrizes de planejamento do PESAM poderão ser 
integralmente efetivadas. Esta é, portanto, uma diretriz de planejamento da mais elevada 
prioridade. 

2. Resolução de questões fundiárias – foi realizado o levantamento da situação fundiária no 
Parque pela mesma empresa Meridional Agrimensura Ltda, também responsável pela 
demarcação dos limites da unidade. Este levantamento concluiu que as terras do PESAM 
são públicas sendo ocupadas por 117 famílias. O governo estadual buscará a organização 
do processo de regularização fundiária num prazo mínimo de 01 (um) e máximo de 03 
(três) anos, segundo proposto pelos participantes da Oficina de Planejamento. A SECTAM 
deverá buscar apoio dos órgãos federais e estaduais que tratam dos assuntos relativos às 
questões fundiárias para estabelecer estratégias que resultarão na desobstrução do 
Parque. 

3. Proteção sistemática dos recursos ambientais do PESAM e sua Zona de Amortecimento – 
os servidores lotados na Unidade deverão garantir a proteção da mesma por meio de 
controle ambiental e ações fiscalizatórias rotineiras e operações especiais. Outros órgãos 
públicos relacionados direta e indiretamente à questão deverão ser contactados e 
efetuadas parcerias para tal. Os resultados destas ações deverão ser registrados num 
banco de informações do Parque e oportunamente comunicados ao conselho de gestão, 
assim que o mesmo for devidamente constituído. A participação de representantes da 
sociedade na elaboração de programas específicos de proteção do PESAM deverá ser 
garantida no decorrer de sua gestão. Essa diretriz de planejamento diz respeito a 
manutenção da integridade de todos os aspectos que sustentam a existência do PESAM, 
além de ser atribuição indelegável do estado. 

4. Implantação do programa de uso público – o uso público constitui-se em promissora 
possibilidade de valorização do PESAM e de desenvolvimento das comunidades de sua 
Zona de Amortecimento. A sua viabilização pressupõe, contudo, a existência de efetivos 
administrativos e proteção da Unidade. Após garantida a implantação destes serviços, a 
administração do PESAM em conjunto com os técnicos da DICON/SECTAM deverão 
direcionar esforços para a implantação de Projeto Específico de Uso Público, detalhado 
nas seções subseqüentes deste Plano de Manejo. 

5. Envolvimento das comunidades da Zona de Amortecimento no dia-a-dia do PESAM –
imediatamente após o estabelecimento de equipe de servidores no PESAM, deverão ser 
iniciadas as mobilizações necessárias para a criação e implantação do conselho de 
gestão. A partir daí, os atores envolvidos nesta tarefa deverão unir esforços para 
estabelecer estratégias de esclarecimento e envolvimento das comunidades sobre os 
diversos aspectos de suas interfaces com a Unidade. 

6. Ampliação do conhecimento científico básico da Unidade – o gradativo aprofundamento 
técnico das tomadas de decisão de manejo pressupõe a ampliação do conhecimento até 
então disponível acerca da biodiversidade, aspectos histórico-culturais, arqueológicos e 
espeleológicos do PESAM e sua Zona de Amortecimento. O Programa de Conhecimento 
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abordará linhas temáticas contemplando estes aspectos, além das formas de viabilizar e 
fomentar a pesquisa na UC. 

 
3.3 Objetivos Específicos do PESAM 

Com base no SNUC, na sua categoria de manejo e nos novos conhecimentos obtidos sobre a 
área, suas características e as especificidades de sua natureza estão, a seguir, relacionados os 
objetivos específicos do PESAM baseado no grau de importância da área: 

1. Preservar ecossistemas naturais englobados contra quaisquer alterações que o 
desvirtuem, conciliando a proteção integral dos recursos naturais e das belezas cênicas 
com utilização para fins científicos, culturais, educacionais e recreativos; 

2. Assegurar a proteção de sítios arqueológicos, cavidades naturais e estruturas ruiniformes; 
3. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica no interior do 

PESAM; 
4. Proteger as nascentes, as cachoeiras, as corredeiras e corpos d’água de modo a garantir 

sua perenidade e qualidade; 
5. Proteger a diversidade de ambientes, em especial aqueles que abrigam as espécies 

endêmicas, raras e ameaçadas de extinção; 
6. Promover o uso público, atividades de educação e interpretação ambiental no PESAM 

para favorecer a recreação em contato com a natureza, como forma de potencializar o 
conhecimento de sua biodiversidade pelos usuários e o desenvolvimento regional com 
bases conservacionistas; 

7. Proporcionar meios e incentivos técnicos para atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento ambiental, e formação de recursos humanos para estudos socioambientais. 

 
3.4 Normas gerais da Unidade de Conservação 

Com a finalidade de traçar normas gerais para o PESAM foram listados a seguir alguns princípios 
ou preceitos que estabelecem, regulamentam e esclarecem as atividades a serem desenvolvidas 
nas zonas internas do Parque: 

• A fiscalização do PESAM deverá ser permanente e sistemática; 

• Nenhuma atividade humana poderá comprometer a integridade da área; 

• Não será permitida a entrada e permanência de visitantes autorizados, pesquisadores e 
funcionários conduzindo animais domésticos e alóctones; 

 É proibido consumir bebida alcoólica no interior do PESAM; 

• É terminantemente proibido alimentar e molestar animais dentro do PESAM, com exceção 
a procedimentos metodológicos aprovados em pesquisas científicas; 

• É proibido o trânsito de veículos particulares no PESAM, com exceção daqueles 
devidamente autorizados pelo Chefe da Unidade para fins de fiscalização, pesquisa e 
monitoramento ambiental, a partir da implantação do sistema de visitação pública. Por 
ocasião da entrada e/ou saída da área de acordo com as operações de fiscalização, 
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estes veículos poderão ser vistoriados; 

• A velocidade máxima permitida dos veículos que transitarem no interior da UC é de 40 
km/h; 

• O horário de funcionamento ao público do PESAM será das 8:00h às 17:00h, das terças-
feiras aos domingos e feriados, podendo ser ajustado com o horário de verão e as 
atividades específicas descritas no programa de uso público. Sempre que o feriado 
coincidir com a folga dos funcionários, esta deverá ser remanejada para data posterior; 

 O horário de trabalho dos servidores do PESAM será estabelecido pelo chefe da UC 
respeitando a legislação trabalhista vigente. 

• A infra-estrutura a ser instalada no PESAM limitar-se-á àquela necessária ao seu manejo, 
proteção e visitação pública, conforme previsto neste Plano de Manejo; 

 Será vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 
interesse do PESAM, tais como rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de 
transmissão, entre outras. 

• Fica proibida a instalação de qualquer placa ou aviso que não conste do sistema de 
sinalização oficial, inclusive a de cunho publicitário, nos limites do PESAM; 

• Todo o sistema de comunicação visual; sinalização educativa, informativa, de orientação e 
de localização, para pedestres e motoristas, utilizado no PESAM, deverá consultar as 
especificações estabelecidas no manual de sinalização do Guia de Chefes de Unidades de 
Conservação do IBAMA, e na medida do possível seguir tais orientações. Deverá ainda 
estar de acordo com as orientações técnicas da SECTAM; 

• O lixo degradável e não degradável produzido pelas atividades do PESAM deverá ser 
retirado e levado ao local destinado ao depósito de lixo municipal; 

• O lixo deverá ser separado e a coleta seletiva deverá ser feita, sendo armazenado 
provisoriamente em contêiner de plástico lavável, até ser transportado para fora da UC, 
sempre que o efetivo for para a cidade de São Geraldo do Araguaia; 

• Quaisquer usuários que utilizarem as infra-estruturas e equipamentos do PESAM serão 
responsáveis por danos a eles causados, decorrentes do manuseio e/ou uso inadequado; 

• Todas as edificações do PESAM deverão contar com extintores de incêndio, de acordo 
com as normas de segurança; 

• Todos os servidores do PESAM deverão desenvolver suas atividades profissionais 
devidamente uniformizados e identificados; 

• São proibidos o ingresso e a permanência no PESAM de pessoas portando armas, 
materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outras 
atividades prejudiciais à fauna ou a flora; 
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• Serão proibidas a caça, a pesca, o extrativismo de recursos naturais, a coleta e a apanha 
de espécimes da fauna e da flora, a retirada de restos de plantas e ossadas, em todas as 
zonas de manejo, ressalvadas aquelas com finalidades científicas, desde que autorizadas 
pela SECTAM; 

• A reintrodução de espécies da flora ou da fauna somente será permitida quando indicadas 
por pesquisas científicas e autorizadas pela SECTAM, mediante projeto específico; 

• Não será permitida a ampliação das áreas cultivadas e da criação de animais domésticos 
no interior do PESAM pelos posseiros; 

• Depois da desobstrução da unidade não será mais permitida a implantação de áreas 
cultivadas e a criação de animais domésticos; 

• Uma vez ocorrida a desobstrução das áreas ocupadas pelos posseiros, estas deverão ser 
recuperadas quando for o caso e passarão a ser zonas de recuperação; 

• Todos os focos de incêndio que ocorrerem no interior do PESAM devem ser combatidos 
imediatamente e comunicados à SECTAM, para as providências cabíveis; 

• Exceto nas áreas onde sejam estabelecidas trilhas auto-guiadas, todos os visitantes às 
demais áreas de uso público do PESAM deverão ser acompanhadas por condutores de 
visitantes credenciados pela SECTAM; 

• As áreas de camping deverão conter sinalização indicando suas normas de uso e os 
visitantes em pernoite no PESAM deverão assinar um termo de responsabilidade se 
comprometendo a cumpri-las à risca; 

• As fogueiras deverão ser feitas apenas nas áreas destinadas para camping, desde que 
observadas as normas especificas pré-estabelecidas; 

• Os sanitários instalados no PESAM deverão preferencialmente ser munidos de processos 
biodigestivos, não podendo despejar seus efluentes nos corpos d´água ou quaisquer 
outros locais em suas proximidades; 

• Os sanitários deverão sofrer constantemente manutenção e ser submetidos à limpeza 
periódica, principalmente durante ocasiões como a Festa do Divino Espírito Santo, 
realizado na Casa de Pedra; 

• As pesquisas a serem realizadas no PESAM deverão ter a autorização da SECTAM, 
conforme suas orientações e as determinações da legislação vigente; 

• Os pesquisadores, devidamente autorizados e munidos de licença, poderão utilizar-se de 
instrumentos e equipamentos pertinentes para a prática de pesquisas e monitoramento 
ambiental, em conformidade com o projeto de pesquisa; 

• Os relatórios produzidos pelos pesquisadores, fotógrafos, jornalistas e outros 
profissionais deverão ser disponibilizados ao PESAM, devendo haver uma cópia 
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depositada na sede do parque; 

A Zona de Amortecimento estará sujeita às seguintes normas gerais e algumas recomendações: 

• As Áreas de Preservação Permanente (APP) e as Reservas Legais devem ser mantidas e 
recuperadas nos locais onde não mais existirem, obedecendo o prescrito no Código 
Florestal, Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; 

• A produção orgânica deverá ser estimulada; 

• Nas propriedades, o agrotóxico e seus componentes e afins deverão ser armazenados em 
local adequado, evitando que eventuais acidentes, derrames ou vazamentos possam 
comprometer o solo e cursos d’água superficiais e subterrâneos; 

• Todas as embalagens vazias deverão ser devolvidas aos estabelecimentos comerciais, 
onde os produtos foram adquiridos, devendo estes contar com local adequado para o 
recebimento e armazenamento das embalagens, até que sejam recolhidas pelas empresas 
responsáveis pela destinação final, conforme previsto na Lei, devendo atender à 
Resolução CONAMA nº 334, de 03/04/2003; 

• A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos d’água é proibida; 

• A manipulação dos agrotóxicos e o enchimento dos reservatórios dos pulverizadores é 
proibido próximo aos cursos d’água; 

• Até que estudos sejam feitos apontando novos indicadores e referenciais não é permitida a 
aplicação de agrotóxicos por aeronaves ao longo dos limites do Parque, bem como o 
sobrevôo e manobras sobre a UC de aeronaves que contenham produtos químicos; 

• Os proprietários lindeiros ao PESAM deverão repassar ao parque a programação de 
plantio antes de seu início, bem como a dos agrotóxicos a serem aplicados; 

• O proprietário deverá manter cópia da receita agronômica emitida por profissional 
legalmente habilitado à disposição, para fiscalização no local da aplicação; 

• Os proprietários rurais deverão participar de um programa de conscientização sobre uso, 
aplicação, armazenamento e manuseio de agrotóxicos promovido pelos funcionários 
encarregados pela educação ambiental no Parque; 

• O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo 
recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural; 

• No momento de preparação do solo, as propriedades vizinhas ao PESAM deverão 
observar a direção e velocidade do vento, de modo a diminuir a entrada de material 
particulado, fertilizantes, insumos e outros materiais no interior do parque;  

• Toda atividade passível de impacto ambiental, de acordo com a Lei nº 6.938/81, as 
resoluções do CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e Resolução Nº 237, de 
19/12/1997, deverá ser licenciada pelo setor competente do órgão ambiental responsável, 
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tendo parecer técnico do Chefe do PESAM; 

• No processo de licenciamento de empreendimentos novos para a Zona de Amortecimento 
do PESAM, deverão ser observados o grau de comprometimento da conectividade dos 
remanescentes de vegetação nativa, seus corredores ecológicos e a Zona de 
Amortecimento; 

• Fica proibida a criação e instalação de aterros sanitários, lixões, usinas de reciclagem e de 
tratamento, ou outras de disposição de resíduos sólidos, químicos e nucleares na zona de 
amortecimento; 

• O transporte de produtos perigosos deverá seguir as normas dispostas em legislação 
específica e ser previamente autorizado pela coordenação da UC/SECTAM;  

• A pessoa física ou jurídica responsável pelo transporte de produtos perigosos, que já tenha 
a autorização prévia do órgão estadual de meio ambiente e do órgão de trânsito, será 
obrigada a comunicar-se com o chefe do PESAM, com antecedência mínima de 24h de 
sua efetivação, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis; 

• Todos os empreendimentos existentes que não estejam de acordo com o estabelecido 
para esta Zona de Amortecimento terão um prazo de dois anos para regularização, a partir 
da data de aprovação do Plano de Manejo;  

• O asfaltamento e a duplicação das estradas e rodovias do entorno do PESAM dependerão 
de uma anuência prévia da SECTAM, ouvido o chefe do PESAM; 

• A duplicação, a construção e a manutenção de estradas e rodovias deverão observar 
técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados e medidas 
para propiciar o deslocamento sem acidentes de animais silvestres devem estar previstas, 
tais como: passarelas, instalação de sonorizadores, redutores de velocidade vertical ao 
longo do PESAM, entre outros; 

• Não são permitidas atividades de mineração, inclusive o garimpo; 

• Não são permitidas atividades de represamento de cursos d’água, terraplanagem, 
dragagem e escavação, ou que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente 
e/ou perigo para pessoas ou para a biota sem autorização dos órgãos competentes e com 
a anuência do coordenador do PESAM, a qual deverá analisar a pertinência da realização 
dos estudos necessários. 

• As propriedades situadas na Zona de Amortecimento que não tenham averbação da 
Reserva Legal nas suas escrituras deverão providenciar sua regularização num prazo de 
dois anos após a aprovação do Plano de Manejo; 

• As reservas legais das propriedades confrontantes ao PESAM deverão ser localizadas 
preferencialmente junto aos limites do parque, objetivando o estabelecimento de 
conectividade; 
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• Todo empreendimento turístico implantado ou a ser implantado deverá ser licenciado pelos 
órgãos competentes e atender às normas sanitárias, bem como as de proteção dos 
recursos naturais; 

• As atividades de turismo não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais da 
região; 

• A instalação de apiários com espécies exóticas de abelhas (por exemplo Apis melífera) só 
poderá ocorrer a, no mínimo, 12 km do limite do PESAM, ou seja, fora da ZA em alguns 
casos. Os apiários já existentes devem ser desativados em, no máximo, dois anos após a 
aprovação do Plano de Manejo; 

• Fica proibida a instalação de chiqueiros e currais nas áreas de APPs e a disposição de 
seus efluentes in natura nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

• Não é permitida a instalação de indústrias potencialmente poluidoras ou degradadoras na 
Zona de Amortecimento. As que vierem a ser instaladas de outra natureza deverão possuir 
adequados sistemas de tratamento e disposição de efluentes líquidos e de resíduos 
sólidos. E o licenciamento ambiental deverá ser feito pelo órgão estadual (SECTAM); 

• Toda a queima controlada, para renovação de pastagem ou limpeza das propriedades na 
Zona de Amortecimento, será licenciada pela SECTAM. Nas propriedades confrontantes 
esta atividade poderá ser acompanhada por servidores do Parque; 

• Construir aceiro em volta de toda a área a ser queimada; 

• Ter disponibilidade de pessoal, equipamentos e água em quantidades suficientes para o 
controle da queimada; 

• Utilizar preferencialmente a queima contra a direção do vento; 

• O proprietário responsável deverá estar na hora da queima com a autorização disponível 
para eventual ação de fiscalização; 

• Deverá ser providenciada a obtenção de outorga para o uso da água, em especial para 
irrigação, para as propriedades que estejam localizadas na Zona de Amortecimento; 

• É proibida a entrada de gado dos proprietários confrontantes na área do PESAM; 

• Não será autorizada a instalação de carvoarias e cerâmicas na zona de amortecimento; 

• O lixo deve ser armazenado e depositado no local apropriado, não sendo permitida a 
deposição de lixo ao longo das rodovias limítrofes ao PESAM. 

 

3.5 Zoneamento 

De acordo com inciso XVI do art. 2º da Lei 9.985/00, entende-se por zoneamento a “definição de 
setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas 
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específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos 
da UC possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”.  

O parágrafo 1º do Art. 27 da Lei 9.985/00 diz que o Plano de Manejo deverá abranger inclusive a 
sua zona de amortecimento, definida no inciso XVIII do art 2º e no caput do art. 25 da referida Lei, 
como: “o entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 
unidade”. 

Resguardados os direitos de propriedade, o parágrafo 1º do art. 25 do SNUC atribui ao órgão 
responsável pela administração da Unidade o estabelecimento de normas regulamentando a 
ocupação e o uso dos recursos de sua zona de amortecimento. 

O parágrafo 2º do mesmo artigo diz que os limites e as normas de ocupação e uso da zona de 
amortecimento de uma UC poderão ser definidos no ato de sua criação ou posteriormente. Assim, 
nas unidades em que os estudos de criação não foram aprofundados a ponto de possibilitar a 
definição da zona de amortecimento, existe a possibilidade de definí-la posteriormente, 
especialmente na elaboração de seu plano de manejo. 

Desta forma, o zoneamento do PESAM foi estabelecido para suas zonas internas. Definiu-se 
também a delimitação da Zona de Amortecimento baseada também na declividade observada no 
PESAM (Mapa 1), nas características de uso e ocupação do solo e no polígono da APA de São 
Geraldo do Araguaia. O zoneamento atende plenamente ao Regulamento dos Parques Nacionais 
Brasileiros, aprovado pelo Decreto n° 84.017/79 e aos roteiros de planejamento de unidades de 
conservação do IBAMA (1996 e 2002), sendo que para cada zona foram estabelecidas as 
respectivas normas de uso. 

Foram definidas 05 zonas internas no PESAM, além de sua zona de amortecimento. A descrição 
será a seguir apresentada e cada zona será delimitada graficamente no Mapa de Zoneamento 
(Mapa 2), conforme IBAMA 1996. 

ZONA PRIMITIVA (ZP) 

Definição 

“É aquela com pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou 
fenômenos naturais de grande valor científico. Possui características de transição entre a Zona 
Intangível e a Zona de Uso Extensivo.“ 

Descrição 

Como o PESAM apresenta grande área de declividade acentuada e de difícil acesso, essa zona é 
a que engloba a maior parcela da unidade, representando 24.474,47 ha e 91,56% da área. 

Objetivo Geral 

Preservar o ambiente natural, possibilitando a realização de pesquisa científica e algum uso 
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público de baixa intensidade e aspectos primitivos. 

Objetivos Específicos 

• Assegurar maior proteção à vegetação e sua fauna associada; 

• Garantir a continuidade dos processos naturais de sucessão ecológica dos 
ecossistemas e das áreas de declive do PESAM, favorecendo abrigo para a fauna 
local; 

• Proporcionar visitações de modo restrito e primitivo; 

• Favorecer pesquisa científica em ambientes mais protegidos. 

Resultados Esperados 

• Vegetação e fauna protegidas; 

• Conhecimentos científicos sobre a área ampliados; 

• Processos de erosão contidos e minimizados; 

• Refúgio para a fauna local assegurado; 

• Visitação controlada. 

Normas Gerais 

• As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, a visitação 
com restrições e a fiscalização; 

• Nesta zona a visitação será restrita e realizada de forma primitiva; 

• A interpretação dos atributos desta zona se dará somente por meio de folhetos e/ou 
recursos indiretos, inclusive aqueles oferecidos no Centro de Visitantes; 

• A pesquisa e o monitoramento ambiental serão incentivados nessa zona; 

• Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura; 

• A fiscalização nesta zona será sistemática; 

• É proibido o tráfego de veículos no interior desta zona, exceto em ocasiões especiais e 
voltadas à proteção do PESAM;  

• Tanto as atividades de pesquisa científica quanto de proteção e de visitação serão 
permitidas, desde que não comprometam a integridade dos recursos ambientais; 

• As pesquisas desenvolvidas nesta zona necessitam de autorização especial da 
SECTAM, que analisará o assunto à luz da legislação vigente;  
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• Todo lixo gerado, orgânico ou não, deverá ser removido do local e depositado em 
locais oficialmente definidos, por quem o produziu. 
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ZONA DE USO EXTENSIVO (ZUE) 

Definição 

“É constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar alguma alteração 
antrópica. Constitui uma transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo.” 

Descrição 

Corresponde 28,24 ha e 0,11% do PESAM e é destinada às trilhas guiadas com infra-estrutura 
simples, como a do Brejo dos Padres com 9.652,92 m e as trilhas do Setor 3 de Uso Público, aos 
pontos de sinalização, de descanso e contemplação, às cachoeiras e as cavidades naturais 
destinadas ao uso público do interior do Parque. As trilhas apresentam 1,5 m de largura e cada 
cachoeira, cavidade natural e ponto de descanso apresenta uma área de 289 m2. 

Objetivo Geral 

Manter um ambiente natural com mínimo impacto humano, permitindo o acesso público com 
facilidade para fins educativos e recreativos, além de permitir a proteção, pesquisa e 
monitoramento. 

Objetivos Específicos 

• Possibilitar a realização de atividades de visitação e recreação,  bem como a 
divulgação e valorização dos atributos naturais e arqueológicos do PESAM; 

• Oferecer oportunidades diversificadas de visitação guiada ao Parque; 

• Proporcionar infra-estrutura para atividades como visitação, pesquisa científica e 
monitoramento ambiental; 

• Evitar a ocorrência de desmatamento, incêndios, extrativismo vegetal, caça e 
quaisquer formas diretas e indiretas de degradação ambiental; 

• Permitir o conhecimento e a interação com variados ecossistemas dos Biomas do 
Cerrado e Floresta Amazônica através da visitação pública. 

Resultados Esperados 

• Amostras dos diferentes ambientes e paisagens notáveis do PESAM acessíveis aos 
visitantes; 

• Trilhas propostas implementadas e sendo utilizadas; 

• Possibilitar infra-estrutura e condições para a proteção da UC; 

• Viabilização de uso público por visitantes de diferentes perfis; 
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• Redução dos impactos decorrentes do uso desordenado; 

• Estratégias de monitoramento ambiental para o uso público e acompanhamento da 
recuperação de áreas degradadas implementadas. 

Normas Gerais 

• As atividades permitidas serão a proteção, o manejo, a pesquisa e monitoramento, a 
visitação controlada e a fiscalização; 

• Os instrumentos a serem instalados deverão ser simples para a interpretação dos 
recursos naturais e a recreação e sempre estarem em harmonia com a paisagem; 

• As atividades de interpretação e recreação terão como principal objetivo facilitar a 
compreensão e a apreciação dos recursos ambientais do PESAM pelos visitantes; 

• A fiscalização será sistemática e intensiva; 

• O trânsito de veículos (automóveis e motocicletas) só poderá ser efetuado em baixas 
velocidades (máximo de 40 km/h); 

• É expressamente proibido o uso de buzinas e quaisquer outros aparelhos que emitam 
ruídos elevados nesta zona; 

• As equipes de funcionários encarregadas da orientação aos usuários e/ou os 
condutores de visitantes cadastrados pela administração do PESAM deverão garantir 
que a visitação transcorra com o máximo de silêncio, para que sejam maximizadas as 
possibilidades de escuta e avistagem da fauna e minimizados os impactos de 
afugentamento; 

• Equipamentos e materiais que produzam fogo ou faísca podem ser utilizados apenas 
pelos funcionários do Parque para o cumprimento dos seus objetivos de trabalho; 

• As áreas de uso público serão objeto de controle e monitoramento sistemáticos; 

• Serão erradicadas, na medida do possível,  as espécies exóticas encontradas nesta 
Zona, dando-se prioridade àquelas definidas em estudos específicos, priorizando a 
utilização de técnicas de erradicação natural ou naturalmente induzida; 

• O acesso dos visitantes, acompanhados de pessoal capacitado, deverá ser precedido 
dos devidos esclarecimentos sobre as normas de segurança pré-determinadas; 

• Fica proibido o afastamento dos visitantes das trilhas interpretativas e demais 
estruturas relacionadas ao uso público, sendo a fiscalização do cumprimento dessa 
norma uma atribuição dos funcionários responsáveis pela orientação à visitação e/ou 
dos condutores de visitantes cadastrados pela administração do PESAM; 

• As pesquisas científicas serão incentivadas nessa Zona; 
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•  A gestão adequada de resíduos sólidos e efluentes nas infra-estruturas, trilhas 
interpretativas e no decurso das demais atividades corriqueiras da unidade 
(manutenção de aceiros, fiscalização e controle etc.) deverá ser garantida pela 
SECTAM e fiscalizada pelas equipes de funcionários do PESAM. 

ZONA DE USO INTENSIVO (ZUI) 

Definição 

“É constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o mais próximo 
possível de seu estado natural.”  

Descrição 

Essa zona representa 136,29 ha e 0,51% do PESAM e é composta pela trilha da Casa de Pedra 
com 5.821,06 m, a estrada para a Vila de Santa Cruz com 35.622 m, os sanitários e os locais para 
camping nos setores de visitação do Brejo dos Padres e da Casa de Pedra. Foi prevista uma área 
de 1.600 m2 para a área de camping e dos sanitários. 

Objetivo Geral  

Oferecer condições para o uso público, a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia 
com o meio ambiente. 

Objetivos Específicos  

• Permitir ao visitante o contato com a natureza e as belezas cênicas do PESAM, além 
de permitir a instalação de infra-estrutura para recepcionar e desenvolver as atividades 
previstas no programa de uso público; 

• Propiciar a recreação por meio de caminhadas auto-guiadas, banhos e outras 
atividades aquáticas, passeios motorizados ou a pé em trilhas interpretativas; 

• Proporcionar ao visitante vista panorâmica das furnas e paisagens do PESAM; 

• Fornecer aos visitantes informações sobre o Parque, bem como outros assuntos 
relacionados à conservação dos recursos naturais; 

• Desenvolver atividades de educação ambiental, pesquisa científica e monitoramento 
ambiental; 

• Oferecer instalações para o desenvolvimento das ações de administração e proteção. 

Resultados Esperados 

• Visitação existente e controlada; 

• Infra-estrutura e equipamentos para o uso público instalados e operando; 
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• Infra-estrutura para pesquisa, educação ambiental e monitoramento instalada e em 
uso. 

Normas Gerais 

• As atividades permitidas são a visitação, a recreação, a pesquisa, o monitoramento 
ambiental e a fiscalização; 

• O serviços oferecidos ao público e sua infra-estrutura, tais como os sanitários, a 
lanchonete, os estacionamentos e os locais para camping somente poderão estar 
localizados nesta zona; 

• Nessa zona, especificamente nas áreas indicadas, será permitida a instalação de 
mesas para pique-nique, abrigos, lixeiras, trilhas e camping; 

• A utilização das infra-estruturas dessa zona será condizente e limitada pela capacidade 
de suporte estabelecida para elas; 

• Nessa zona, especificamente nas áreas indicadas, será permitido o uso de semoventes 
desde que possuam um acompanhamento de vacinas e tratamentos contra doenças 
que possam afetar a fauna silvestre e que passem por um controle alimentar que evite 
a dispersão de espécies exóticas; 

• As atividades previstas devem levar o visitante a entender os motivos da conservação 
da natureza e da criação de áreas protegidas; 

• Todas as construções e reformas deverão estar em harmonia e integradas com o meio 
ambiente; 

• Os materiais utilizados para a construção ou para a reforma de quaisquer infra-
estruturas não poderão ser retirados dos recursos naturais da Unidade; 

• Essa zona comportará sinalização educativa, interpretativa ou indicativa; 

• O trânsito de veículos deverá ser feito em velocidade inferior a 40 km/h; 

• É proibido o uso de buzinas ou quaisquer outros aparelhos sonoros, salvo em situações 
previamente autorizadas pela administração do PESAM; 

• É proibido o oferecimento de alimentos à fauna ou qualquer forma de molestamento da 
mesma; 

• O lixo produzido pelo visitante deverá ser de responsabilidade do mesmo, podendo ser 
acondicionado em lixeiras e recolhido freqüentemente pelos funcionários do parque 
apenas em casos especiais; 

• O tratamento de efluentes deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto; 

• No caso dos sanitários instalados, estes deverão, preferencialmente, passar por 
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processos biodigestores; 

• A sensibilização e educação ambiental deverão envolver todas as atividades ocorrentes 
nessa área; 

• O tratamento de esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto; 

• Os resíduos sólidos gerados nestas instalações deverão ser retirados do PESAM e 
depositados em local adequado a este fim; 

• As instalações serão preferencialmente construídas em madeira;  

• Atividades de educação ambiental deverão ser permanentes nessa área; 

• As equipes de funcionários e/ou os condutores de visitantes cadastrados pela 
administração do PESAM deverão orientar os visitantes no que se refere às normas de 
uso e segurança; 

• Fica expressamente proibido o ingresso, venda, armazenamento e consumo de 
bebidas alcoólicas. 

ZONA DE USO ESPECIAL (ZUEsp) 

Definição 

“Contém as áreas destinadas à administração, manutenção e serviços do PESAM, abrangendo 
habitações, oficinas e outros. Deverá ser controlada de forma a não conflitar com seu caráter 
natural.” 

Descrição 

Ele é composta pelos aceiros contra incêndios e o posto de apoio da Casa de Pedra localizado no 
limite do Parque, representando cerca de 0,18% (47,56 ha) da área da unidade. Para o posto da 
Casa de Pedra está prevista uma área de 500 m2. 

Objetivo Geral 

Centralizar a administração e os serviços do PESAM, comportando residências e alojamentos 
para receber funcionários e pesquisadores. 

Objetivos Específicos 

• Comportar a logística necessária ao bom funcionamento do PESAM; 

• Permitir o acondicionamento temporário de bens apreendidos. 

Resultados Esperados 

• Logística  de funcionamento geral do PESAM instalada nesta zona com mínimos 
impactos às demais zonas; 
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• Acondicionamento temporário de apreensões e resíduos sólidos efetuados de forma a 
não comprometer a integridade dos mesmos, dos funcionários e dos recursos 
ambientais do PESAM. 

• Aceiros com 3 m de largura para proteção do fogo; 

• Redução da extensão de áreas queimadas através do controle com os aceiros. 

Normas Gerais 

• Essa zona é voltada especialmente para abrigar a infra-estrutura logística necessária 
para a fiscalização e proteção do PESAM; 

• Essa zona preferencialmente deverão estar localizadas na periferia da Unidade; 

• As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente; 

• O estacionamento de veículos nesta zona somente será permitido aos funcionários e 
prestadores de serviços; 

• Esta zona deverá conter locais específicos para a guarda e o depósito de resíduos 
sólidos gerados na Unidade, os quais deverão ser brevemente destinados aos locais 
apropriados, fora da unidade; 

• A fiscalização será permanente nesta zona; 

• Os veículos deverão transitar em velocidade inferior a 40 km/h e será proibido o uso 
de buzinas; 

• Deverão ser construídas fossas sépticas para o adequado tratamento dos esgotos 
para não contaminarem os rios, riachos ou nascentes; 

• A administração do PESAM tentará eliminar quaisquer espécies exóticas que 
estiverem localizadas nessa zona. 

ZONA DE USO CONFLITANTE (ZUC) 

Definição 

“Constituem-se em espaços localizados dentro da UC, cujos usos e finalidades estabelecidos 
antes da criação da unidade, conflitam com os objetivos de conservação da área protegida.” É 
caracterizada também como uma zona provisória que após ser restaurada, deverá ser 
incorporada a uma das zonas permanentes. 

Descrição 

É composta pelos 117 lotes ocupados atualmente pelos posseiros e as áreas destinadas aos 
empreendimentos de utilidade pública, como a captação de água para a Vila de Santa Cruz, 
barragens e as estradas vicinais, totalizando uma área de 2.101,17 ha e 7,84% do Parque. A 
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área ocupada pelas posses é de 21.011.742 m2 e a do posto de captação de água apresenta 50 
m2. 

Objetivo Geral 

Contemporizar a situação existente estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos 
sobre a UC. 

Objetivo Específico 

• Controlar o uso do solo e dos recursos naturais pelos posseiros até que os mesmos 
sejam retirados do parque; 

• Garantir a proteção dos recursos hídricos e sua manutenção, haja vista que existe a 
captação de água destinada à Vila Santa Cruz; 

• Assegurar o menor impacto possível sobre a fauna e floral local. 

Resultados Esperados 

• Diminuição do trânsito de veículos e de pessoas na área; 

• Diminuição do grau de intervenção na área; 

• Adoção de medidas de prevenção aos impactos ambientais, especialmente incêndios 
e redução das áreas degradadas e alteradas. 

Normas Gerais 

• A fiscalização será intensiva no entorno e no trecho da estrada que intercepta o 
PESAM; 

• O acesso de pessoas no local de captação de água será controlado; 

• Fica proibido o tráfego de cargas perigosas, salvo em situações extremamente 
necessárias, nas quais a administração do PESAM deverá autorizar com antecedência 
de 72 horas; 

• Quaisquer fomas de intervenção nesta zona deverão ser autorizadas pela 
administração do PESAM desde que venham a se reverter em benefício direto à 
unidade de conservação, respeitados, na íntegra, os seus objetivos específicos. 

Na Oficina de Planejamento foi sugerido o estabelecimento das seguintes Zonas: 

1. Zona Intangível (ZI) cuja definição é: “É aquela onde a primitividade da natureza 
permanece o mais preservada possível, não sendo tolerada quaisquer 
alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação. Funciona 
como matriz de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas 
atividades humanas regulamentadas. Esta zona é dedicada à proteção integral 
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de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao monitoramento ambiental.” Pelo 
conhecimento atual da UC, não foi identificada área cuja característica e grau de 
conservação pudesse constituir uma zona intangível. 

2. Zona Histórico-Cultural (ZHC) definida como “aquela onde são encontradas 
amostras do patrimônio histórico/cultural, arqueológico ou espeleológico a 
serem preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas pelos usuáros do 
PESAM, servindo à pesquisa, educação e uso científico.” Recomenda-se que 
sejam realizados estudos mais detalhados para a confirmação da localização 
dos sítios arqueológicos, dos abrigos e das cavidades geológicas para assim 
definir essa zona no Parque. 

3. Zona de Recuperação (ZR) é definida como “aquela que contém áreas alteradas 
por atividades humanas como o desmatamento e a queimada, sendo portanto, 
uma zona provisória. Uma vez restaurada, deverá ser incorporada a uma das 
zonas permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser, na medida 
do possível, removidas e a restauração deverá ser natural ou conforme técnicas 
adequadas e somente com espécies nativas.” Também estão presentes, nesta 
zona, manchas de vegetação em bom estado de conservação em diferentes 
estágios de sucessão. Essa zona será estabelecida depois de realizada a 
desobstrução dos posseiros da unidade, onde as áreas anteriormente usadas 
no cultivo e na pastagem serão destinadas a recuperação. 

4. Estruturas de apoio localizadas fora do Parque – em função da falta de energia 
elétrica, a dificuldade de acesso à UC e com o objetivo de implementar a 
visitação no PESAM, sugere-se a instalação de algumas estruturas de apoio 
fora da unidade. Isto porque a estratégia adotada para a visitação privilegiará 
esses pontos, onde os visitantes obterão informações e orientações sobre o 
PESAM. Desta forma têm-se o Centro de Visitantes e a sede administrativa 
localizados no município de São Geraldo do Araguaia e na Vila de Snata Cruz 
um ponto de apoio. A descrição do uso e do apoio logístico contido nessas 
estruturas será feita nos estudos específicos. 

3.5.1 Tabela Síntese do Zoneamento 

A Tabela 3.2 a seguir mostra as diferentes zonas estabelecidas para o PESAM, identificando os 
critérios que foram usados para sua escolha, as características e os usos conflitantes de cada 
uma delas. 
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Tabela 3.2. Caracterização geral das diferentes zonas e critérios usados para sua definição no PESAM. 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 

ZONAS CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO 
Valores 

(A/M/B) MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO 
MEIO 

SOCIOECONÔMICO 

PRINCIPAIS 

CONFLITOS 

USO 

PERMITIDO 

Primitiva 

∗Variabilidade: 

∗Riqueza de espécies:  

∗Grau de conservação:  

∗Suscetibilidade: 

∗Representatividade:  

A 

A 

M 

A 

A 

Neossolos, argissolos 

e latossolos com 

diferentes riscos 

ambientais. Recursos 

hídricos bem 

preservados. 

Importantes 

representantes da biota, 

com área de ocorrência 

predominante de onça-

parda e pintada. 

Vegetação 

Predominante: 

ecossistemas diversos 

de Cerrado e Floresta 

Amazônica. 

Ausência de infra-

estrutura 

Meio de penetração 

para caça 

Incêndios 

Proximidade de 

trilhas de acesso dos 

moradores da região 

Pesquisa 

Científica 

Proteção 

 

Uso 

Extensivo 

∗Representatividade:  

∗Riqueza de espécies:  

∗Suscetibilidade ambiental:  

∗Grau de conservação:  

∗Variabilidade:  

∗Infra-Estrutura:  

M 

A 

M 

M 

M/B 

M 

Neossolos, argissolos 

e latossolos com 

diferentes riscos 

ambientais. 

Locais levemente 

antropizados, com 

existência de biota 

importante, mas de 

ampla distribuição. 

Vegetação: diversas 

fisionomias de Cerrado 

e Floresta Amazônica. 

Presença de alguma 

infra-estrutura (trilhas 

e aceiros)  

Meio de penetração 

para caça 

Trânsito de veículos 

Incêndios 

Trilhas de acesso 

dos moradores da 

região 

Resíduos sólidos 

deixados pelos 

Proteção 

Fiscalização 

Pesquisa 

Científica 

Ed. Ambiental 

Visitação 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL 

ZONAS CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO 
Valores 

(A/M/B) MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO 
MEIO 

SOCIOECONÔMICO 

PRINCIPAIS 

CONFLITOS 

USO 

PERMITIDO 

visitantes 

Uso Intensivo 

 

∗Grau de conservação: 

∗Representatividade: 

∗Riqueza de espécies: 

∗Suscetibilidade ambiental: 

M/B 

A 

A 

M/B 

Neossolos 

Fauna e flora 

representativa da região 

de transição entre o 

Cerrado e a Floresta 

Amazônica. 

 

Presença de infra-

estruturas. 

 

Fácil acesso 

Incêndios 

Pesquisa 

Científica 

Proteção 

Visitação  

Ed. Ambiental 

Recreação 

Uso Especial 

∗Grau de conservação:  

∗Presença de infra-estrutura: 

administrativa:  

∗Acessibilidade:  

M 

A 

A 

Neossolos. 

Vegetação : Diversas 

fisionomias de Cerrado 

Floresta Amzônica.  

Biota de ampla 

distribuição 

Presença de aceiros. 

 

Acesso fácil ao PNE.

Incêndios 

Trilhas de acesso 

dos moradores da 

região 

Trânsito de veículos 

Proteção 

Fiscalização 

Administração 

 

Uso 

Conflitante 

Grau de Conservação: 

∗Representatividade:  

∗Uso conflitante: 

∗Acessibilidade: 

M 

B 

A 

A 

Neossolos, argissolos 

e latossolos. 

Importantes 

representantes das 

biotas, mas com 

distribuição ampla. 

Presença de infra-

estrutura 

Locais com evidências 

de pressões 

antrópicas. 

. 

Presença de estrada 

federal e vicinal que 

permite o trânsito 

para a Vila de Santa 

Cruz e para Sucupira

Presença de aceiros 

Incêndios 

Fiscalização 

Proteção 

Obs: A – Alto; M - Médio e B - Baixo 
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ZONA DE AMORTECIMENTO (ZA) 

Definição: 

É o entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas as normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a Unidade, de acordo com o SNUC, Art. 2º, inciso XVIII. A Resolução 
CONAMA n.° 13, de 06/12/1990, estabelece no entorno das unidades de conservação 
(UC) um raio de 10 km para sua proteção especial e determina que caberá ao órgão 
responsável pelas UC, juntamente com os órgãos licenciadores e do meio ambiente, 
definir as atividades nessa zona, que devem ser obrigatoriamente licenciadas pelo órgão 
ambiental competente. O mapa da ZA encontra-se no Mapa 2.  

Memorial Descritivo: 

Inicia-se a descrição desse perímetro no vértice de latitude 6°17’51’’S e longitude 
48°25’18’’W, que corresponde à foz do Rio Sucupira; segue-se a norte pelo contorno do 
Rio Araguaia, que delimita a fronteira com o Estado de Tocantins, até o vértice em 
6°17’25’’S e 48°25’19’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°17’06’’S e 48°24’56’’W; 
segue-se a noroeste até o vértice em 6°16’51’’S e 48°25’04’’W; segue-se a noroeste até o 
vértice em 6°16’39’’S e 48°25’11’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°16’05’’S e 
48°25’19’’W; segue-se a norte até o vértice em 6°15’16’’S e 48°25’22’’W; segue-se a 
noroeste até o vértice em 6°14’22’’S e 48°25’33’’W; segue-se a norte até o vértice em 
6°14’12’’S e 48°25’33’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°13’40’’S e 48°25’47’’W; 
segue-se a oeste até o vértice em 6°13’35’’S e 48°26’05’’W; segue-se a noroeste até o 
vértice em 6°12’58’’S e 48°26’27’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°12’21’’S e 
48°26’22’’W; segue-se a norte até o vértice em 6°11’37’’S e 48°26’18’’W; segue-se a 
norte até o vértice em 6°11’21’’S e 48°26’23’’W; segue-se a norte até o vértice em 
6°09’50’’S e 48°25’56’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°09’07’’S e 48°25’31’’W; 
segue-se a nordeste até o vértice em 6°08’50’’S e 48°24’54’’W; segue-se a nordeste até o 
vértice em 6°08’25’’S e 48°24’23’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°08’19’’S e 
48°24’04’’W; segue-se a leste até o vértice em 6°08’24’’S e 48°23’44’’W; segue-se a 
nordeste até o vértice em 6°08’17’’S e 48°23’34’’W; segue-se a norte, saindo das 
margens do Rio Araguaia e subindo paralelo ao Rio Gameleira, até o vértice em 
6°08’07’’S e 48°23’36’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°08’02’’S e 48°23’45’’W; 
segue-se a norte até o vértice em 6°07’43’’S e 48°23’50’’W; segue-se a oeste até o 
vértice em 6°07’50’’S e 48°24’19’’W; segue-se a oeste até o vértice em 6°07’39’’S e 
48°24’44’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°07’20’’S e 48°24’57’’W; segue-se a 
sudoeste até o vértice em 6°07’28’’S e 48°25’27’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 
6°17’25’’S e 48°25’19’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°07’09’’S e 48°25’39’’W; 
segue-se a oeste até o vértice em 6°07’11’’S e 48°26’01’’W;  segue-se a noroeste até o 
vértice em 6°06’55’’S e 48°26’18’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°07’30’’S e 
48°26’53’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°07’24’’S e 48°27’29’’W; segue-se a 
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sudoeste até o vértice em 6°07’24’’S e 48°27’29’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 
6°07’18’’S e 48°27’39’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°06’54’’S e 48°27’32’’W; 
segue-se a noroeste até o vértice em 6°06’20’’S e 48°27’41’’W; segue-se a noroeste até o 
vértice em 6°06’10’’S e 48°27’59’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°06’18’’S e 
48°28’18’’W; segue-se a norte até o vértice em 6°05’32’’S e 48°28’34’’W; segue-se a 
oeste até o vértice em 6°05’41’’S e 48°28’59’’W; segue-se a oeste até o vértice em 
6°05’36’’S e 48°29’15’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°05’15’’S e 48°29’04’’W; 
segue-se a noroeste até o vértice em 6°05’06’’S e 48°29’15’’W; segue-se a noroeste até o 
vértice em 6°04’30’’S e 48°29’39’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°04’12’’S e 
48°29’57’’W; segue-se a norte até o vértice em 6°03’49’’S e 48°29’58’’W; segue-se a 
noroeste até o vértice em 6°03’39’’S e 48°30’13’’W; segue-se a oeste até o vértice em 
6°03’33’’S e 48°30’43’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°03’45’’S e 48°30’52’’W; 
segue-se a oeste até o vértice em 6°03’48’’S e 48°31’12’’W; segue-se a oeste até o 
vértice em 6°03’45’’S e 48°31’29’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°03’36’’S e 
48°31’33’’W; segue-se a norte até o vértice em 6°03’15’’S e 48°31’15’’W; segue-se a 
noroeste até o vértice em 6°02’17’’S e 48°31’58’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 
6°02’32’’S e 48°32’05’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°02’0,5’’S e 48°31’53’’W; 
segue-se a oeste até o vértice em 6°01’51’’S e 48°32’30’’W; segue-se a noroeste até o 
vértice em 6°01’45’’S e 48°32’42’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°01’23’’S e 
48°33’09’’W; segue-se a oeste até o vértice em 6°01’19’’S e 48°33’25’’W; segue-se a 
noroeste até o vértice em 6°01’01’’S e 48°33’46’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 
6°17’09’’S e 48°34’06,9’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°01’18’’S e 
48°34’22’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°01’46’’S e 48°34’40’’W; segue-se a 
sul até o vértice em 6°02’10’’S e 48°34’47’’W; segue-se a sul até o vértice em 6°02’34’’S 
e 48°34’51’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°03’15’’S e 48°35’28’’W; segue-se 
a sul até o vértice em 6°03’25’’S e 48°35’27’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 
6°04’19’’S e 48°31’0,1’’W; segue-se a sul até o vértice em 6°04’39’’S e 48°36’0,9’’W; 
segue-se a sudeste até o vértice em 6°05’22’’S e 48°35’37’’W; segue-se a sul até o 
vértice em 6°05’55’’S e 48°35’32’’W; segue-se a sul até o vértice em 6°06’33’’S e 
48°35’35’’W; segue-se a sul até o vértice em 6°07’14’’S e 48°35’26’’W; segue-se a sul até 
o vértice em 6°07’42’’S e 48°35’29’’W; segue-se a sudeste até o vértice em 6°08’19’’S e 
48°35’1,1’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°09’26,5’’S e 48°35’18’’W; segue-se 
a sudoeste até o vértice em 6°11’56,3’’S e 48°36’0,1’’W; segue-se a sudoeste até o 
vértice em 6°03’48’’S e 48°31’12’’W; segue-se a sul até o vértice em 6°03’48’’S e 
48°31’12’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°013’47,5’’S e 48°36’19’’W; segue-se 
a sul até o vértice em 6°14’8,3’’S e 48°36’12’’W; segue-se a sul até o vértice em 
6°14’47’’S e 48°36’7,6’’W; segue-se a sudeste até o vértice em 6°15’18’’S e 48°35’44’’W; 
segue-se a sul até o vértice em 6°15’51,1’’S e 48°35’46,9’’W; segue-se a sudoeste até o 
vértice em 6°16’44’’S e 48°36’2,9’’W; segue-se a sudoeste até o vértice em 6°17’9,2’’S e 
48°36’24’’W; segue-se a sul até o vértice em 6°19’41’’S e 48°35’28’’W; segue-se a 
sudeste até o vértice em 6°20’59,2’’S e 48°34’22,8’’W; segue-se a sudeste até o vértice 
em 6°21’20’’S e 48°33’54’’W; segue-se a sul até o vértice em 6°21’39’’S e 48°33’46’’W; 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
CapítuloIII – Zoneamento da Unidade de Conservação 

 

 3-28

segue-se a sul até o vértice em 6°22’4,9’’S e 48°33’42’’W; segue-se a sudeste até o 
vértice em 6°22’35’’S e 48°33’14’’W; segue-se a sudeste até o vértice em 6°22’44’’S e 
48°33’0,7’’W; segue-se a leste até o vértice em 6°22’49’’S e 48°32’32’’W; segue-se a 
leste até o encontro com o Rio Araguaia, no o vértice em 6°22’50’’S e 48°32’24’’W; 
segue-se a norte até o vértice em 6°22’41’’S e 48°32’22’’W; segue-se o contorno do rio a 
nordeste até o vértice em 6°21’37’’S e 48°31’35’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 
6°21’08’’S e 48°31’10’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°220’51’’S e 
48°30’56’’W; segue-se a nordeste até o vértice em 6°20’47’’S e 48°30’35’’W; segue-se a 
nordeste até o vértice em 6°20’39’’S e 48°30’14’’W; segue-se a leste até o vértice em 
6°20’45’’S e 48°29’45’’W; segue-se a leste até o vértice em 6°20’40’’S e 48°28’07’’W; 
segue-se a leste até o vértice em 6°20’47’’S e 48°27’42’’W; segue-se a leste até o vértice 
em 6°20’45’’S e 48°29’45’’W; segue-se a leste até o vértice em 6°20’43’’S e 48°27’21’’W; 
segue-se a leste até o vértice em 6°20’35’’S e 48°26’34’’W; segue-se a leste até o vértice 
em 6°20’39’’S e 48°25’58’’W; segue-se a sudeste até o vértice em 6°21’17’’S e 
48°25’14’’W; segue-se a sudeste até o vértice em 6°21’43’’S e 48°24’34’’W; segue-se a 
sudeste até o vértice em 6°22’09’’S e 48°23’37’’W; segue-se a sudeste até o vértice em 
6°22’37’’S e 48°23’05’’W; segue-se a norte até o vértice em 6°21’51’’S e 48°23’05’’W; 
segue-se a nortee até o vértice em 6°20’34’’S e 48°22’48’’W; segue-se a norte até o 
vértice em 6°20’12’’S e 48°22’54’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°19’27’’S e 
48°23’23’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 6°19’13’’S e 48°23’51’’W; segue-se a 
noroeste até o vértice em 6°19’60’’S e 48°24’15’’W; segue-se a noroeste até o vértice em 
6°18’27’’S e 48°24’47’’W; e retorna-se ao vértice em 6°17’51’’S e 48°25’18’’W. 
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ANEXO 1 

Relatório da Oficina de Planejamento do Parque Estadual da Serra dos 
Martírios/Andorinhas realizada entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro de 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Trabalho  

 

Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/Andorinhas 

 
 

 
 
 
 
 
 

São Geraldo do Araguaia/PA 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
CapítuloIII – Zoneamento da Unidade de Conservação 

 

 3-31

I – Identificação da Oficina 

• Objetivo da oficina: coletar subsídios à elaboração do Plano de Manejo do Parque 

Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas. 

• Data de realização: 29 e 30/11 e 01/12 de 2005 . 

• Local de realização: Câmara dos Vereadores de São Geraldo do Araguaia/PA. 

• Participantes: Anexo 1. 

• Moderadora: Maria Odília Andrade Ribeiro de Oliveira. 

 

II – Introdução 

Essa oficina constituiu-se num momento do processo de elaboração do Plano de Manejo 

do Parque Estadual Serra dos Martírios Andorinhas que vem sendo desenvolvido pela 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 

 

Para sua realização foi adotado o sistema de trabalho participativo, uma vez que se 

considera a participação como pedra angular do êxito de um trabalho coletivo. Nesse 

sistema, cada indivíduo, partindo dos próprios conhecimentos sobre o tema abordado, os 

enriquece por meio da troca de experiências, e o grupo, processando as informações 

recebidas, chega a conclusões consensuais às questões dadas, o que significa que o 

conteúdo do trabalho advém, em sua totalidade, das opiniões e conceitos dos presentes. 

 

A preocupação em discutir a concepção de um plano de trabalho com segmentos da 

sociedade implicados na questão – setor público, meio técnico-científico e comunidade - 

decorre da concepção de que a responsabilidade pela conservação do patrimônio 

ambiental é de todos os atores sociais envolvidos e que, portanto, as deliberações devem 

ser compartilhadas, superando-se o antigo paradigma do autoritarismo estatal.  

 

Com a finalidade não só de facilitar a participação de todos de forma objetiva, como 

também a de proceder à contínua documentação do trabalho, foi utilizada a técnica da 

visualização móvel, que se constitui no registro sistemático das colocações verbais. 

 

III – Apresentação dos participantes 

 

Tendo em vista que nem todos os presentes se conheciam, o primeiro momento da 

oficina constituiu-se da apresentação dos participantes e sua expectativa quanto ao 

evento. A apresentação é importante para se promover uma interação maior entre os 

integrantes do grupo que não se conhecem, começando, assim a se criar um clima 
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propício para o trabalho em equipe. O levantamento de expectativas justifica-se pela 

necessidade de um entendimento inicial entre os participantes e os promotores da oficina 

de forma que não ocorram, no decorrer do encontro, frustrações nos participantes que 

porventura tenham expectativas diversas aos objetivos propostos. 

 

Confrontando-se o painel de apresentação com a lista de presença, anexa esse 

documento, verifica-se uma discrepância no número de participantes. Isso se explica pelo 

fato de que devido ao interesse provocado pela oficina, houve o comparecimento pontual 

de vários moradores de São Geraldo do Araguaia que desejavam se inteirar do assunto 

em discussão. 

O Quadro 1 apresenta a transcrição da apresentação realizada. 

 

Quadro 1 – Transcrição da apresentação realizada 

Nº Nome Instituição O que espero da Oficina 

1 Zezinho SECTAM Trazer bons resultados para o PESAM 

2 Odília Autônoma Propostas para o Parque que atendam os 
desejos de todos 

3 Passoca Santa Cruz Melhorias para comunidades 

4 Raimundo 
Filho 

Câmara municipal Esclarecimentos sobre o que pode ser feito 
no parque e o que será feito com as 
comunidades que moram lá 

5 Fernando  MRS Estudos Ambientais Obter informações e trocar experiências com 
populações locais 

6 Anapaula MRS Estudos Ambientais Obter as propostas para o plano de manejo 

7 Alcione Moradora do PESAM Esclarecimentos sobre o PESAM e o que vai 
acontecer com os moradores do PESAM 

8 Yara Meridional Integração entre comunidade e responsáveis 
pela implantação do Parque 

9 Fernando  Meridional Demarcação Proposição para ajudar na 
implantação/consolidação do Parque com 
benefício para a comunidade regional 

10 Lourdes Fundação Serra das 
Andorinhas 

Que seja realizado o que se espera em 
relação ao Parque 

11 Valéria  Eletronorte  Muitas informações importantes para colocar 
no plano e orientar a conservação da área 
protegida 
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12 Guilherme  Presidente da Associação de 
Moradores e Produtores da 
Serra das Andorinhas 
(AMPSA) 

Tudo ocorra bem e em paz, melhore a 
situação da vida dos moradores e tenha 
turismo e condições 

13 Neto AMPSA Ter excelente resultado que venha esclarecer 
dúvidas e benefícios dos povos da região 

14 Ady Ribeiro Comunidade Ilha de Campos Como vai ser a situação do pessoal que mora 
perto do Parque 

15 Edileuza Associação Articum Tira-
Caatinga 

Ficar sabendo como vai ficar a situação do 
pessoal que tem terra no Parque 

16 Assunção INCRA Juntos, colocar em prática, ações que tragam 
resultados satisfatórios ao ambientalismo da 
Serra 

17 Bringel Ampercagem Melhor encaminhamento nas ações do 
Parque satisfazendo todas as partes 
envolvidas 

18 Eduardo Museu da Guerrilha Que os resultados sejam direcionados aos 
seus objetivos 

19 Valdeci   Melhor desenvolvimento para comunidade 
local, o tipo de proposta para os moradores, 
desapropriação da terra 

20 Moacir Associação da Serra das 
Andorinhas 

Melhorar a vida da comunidade 

21 Márcio Eletronorte Escutar e ajudar 

22 Lidiane AMAT/Belém Obter informações sobre PESAM – melhor 
auxiliar nos trabalhos junto às comunidades 

23 Paulo 
Altieri 

SECTAM Contribuições de informantes para o plano de 
manejo do PESAM 

24 Crisomar  SECTAM Contribuições e propostas para o Plano de 
Manejo e gerenciamento do Parque 
Andorinhas 

25 Inocêncio  Museu Goeldi Avanços para gestão do Parque 

26 Pepi ACISGA – Associação 
Comercial de São Geraldo do 
Araguaia 

Melhorar a qualidade ambiental e da 
comunidade 

27 André  Associação Paraense de 
Orquidófilos – Parque Mangal 
das Garças 

Avanços na implementação do Parque e APA 
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IV – Objetivo da oficina 

Foi definido como objetivo da oficina: 

 

Obter subsídios que orientem a definição de uma estratégia para o manejo do 
Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas. 

  

O objetivo foi apresentado ao grupo, que com ele concordou, não tendo sido colocadas 

objeções. 

 

V - Programa 

 
1º dia:  

 Apresentação dos participantes 

 Objetivo da oficina 

 Apresentação da UC 

 Pontos fracos e fortes do PESAM 

 Priorização 

 Referência de localização dos 10 pontos prioritários 

 Pontos fortes e fracos da zona de amortecimento; 

 Priorização; 

 Referência de localização dos 10 pontos prioritários 

 
2º dia: 

 Definição das áreas estratégicas/tema 

 Levantamento das linhas de ação por tema – dentro e fora da UC e ações 

gerenciais gerais 

 

3º Dia: 
 Matriz de cooperação institucional 

 Apresentação e discussão da proposta de zoneamento 

 
O programa estabelecido foi cumprido em sua totalidade. 
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VI - Exposições 

 

O item referente à apresentação da Unidade de Conservação, previsto no programa, foi 

realizado por meio de exposições pelos representantes da MRS, da Meridional e da 

SECTAM. 

O representante da MRS, Dr. Fernando Scárdua, fez uma explanação a respeito do 

conceito de unidade de conservação, especialmente no que se refere a parques, e 

discorreu sobre o significado do plano de manejo. Complementou sua exposição com 

dados referentes ao Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM. 

 

Dr Fernando Mello, da Meridional, explicou o trabalho de demarcação que vem 

desenvolvendo no Parque e também apresentou dados coletados em campo. 

 

Coube à Dra Valéria Saracura o esclarecimento a respeito do papel da Eletronorte no 

processo de elaboração e implantação do plano de manejo.  

 

Representando a SECTAM, o Dr. Paulo Altieri manteve um diálogo com o grupo, 

respondendo às questões levantadas. O problema fundamental apontado pelos 

presentes reporta-se à desobstrução – dúvidas quanto ao valor das indenizações e prazo 

para saída dos moradores do Parque. E, ainda, a grande preocupação dos moradores da 

área refere-se à possibilidade de continuar praticando a agricultura no parque, enquanto 

não forem removidos, uma vez que ela é a fonte de subsistência de suas famílias. Apesar 

do Dr. Altieri ter feito todos os esclarecimentos solicitados, essas questões voltaram a ser 

colocadas várias vezes no transcorrer da oficina, o que demonstra o alto nível de 

ansiedade dos moradores. 

 

VII – Desenvolvimento dos trabalhos do grupo 

VII.1 – Análise de ambientes 

 

A análise de ambientes permite o levantamento de dados importantes da situação em 

estudo, com vistas à construção de uma nova realidade em que os pontos negativos 

detectados sejam eliminados ou minimizados e os pontos positivos reforçados. Para tal 

,há que se interpretar as interações entre o comportamento das variáveis: os pontos 

fracos, identificados na realidade pesquisada, aliados às ameaças (no caso, condições 

externas ao PESAM que dificultam o alcance de seus objetivos) constituem-se no que é 

chamado pelo planejamento estratégico de forças restritivas. Ao contrário, os pontos 
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fortes aliados às oportunidades (condições externas à unidade de conservação que 

favorecem o alcance de seus objetivos) são considerados forças impulsoras. 

Com o objetivo de conhecer as forças restritivas e impulsoras relativas ao PESAM, e a 

partir delas, determinar propostas de ação, o grupo desenvolveu um exercício de análise.  

Inicialmente, foi-lhe apresentado o objetivo do PESAM, para uma uniformização de 

informações a respeito da finalidade do Parque: 

 

Preservar ecossistemas naturais englobados contra quaisquer 
alterações que o desvirtuem, conciliando a proteção integral dos 
recursos naturais e das belezas cênicas com utilização para fins 
científicos, culturais, educacionais e recreativos.  
Lei de Criação.  

 

Os participantes apresentaram as seguintes sugestões de alteração no objetivo: - retirar a 

palavra englobados; 

 - incluir: ecoturísticos, sítios arqueológicos e espeleológicos, registro de 

civilizações antigas, proteção dos recursos hídricos. 

 

Após a compreensão de todos a respeito do objetivo do Parque, o grupo iniciou a análise 

de seu ambiente interno, respondendo às questões colocadas. Para tal foi utilizada a 

técnica de coleta e estruturação de idéias. A freqüência das respostas está especificada 

com um número entre parênteses. 

 

VII.1.1 – Análise do ambiente interno do PESAM 

 

A análise do ambiente interno do PESAM foi realizada por meio do levantamento dos 

problemas que dificultam o alcance de seus objetivos e de fenômenos ou condições 

positivas que auxiliam nessa missão.  

 

A primeira pergunta colocada para o grupo foi: 

 

Quais são os principais problemas do PESAM que dificultam o cumprimento de 
seus objetivos? 
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 As respostas dos participantes, englobadas por assunto, seguem transcritas. 

Uso de agrotóxico 

Uso de agrotóxico (2) 

Envenenamento de animais 
 

Gerenciamento ineficaz 

Falta da SECTAM (ausência) 

Falta ação da gestão 

Falta de gerenciamento 

Ausência do estado na implementação de recursos 

Falta de projetos executivos para o desenvolvimento do Parque 

Falta de acompanhamento periódico da SECTAM 

Logística deficiente 

Falta de equipe técnica local (2) 

Falta de infraestrutura, equipamento e pessoal 

Ausência total de infraestrutura 

Ausência de uma estrutura de controle do uso dos recursos naturais 

Pouca/inexistente estrutura para turismo 
 

Caça 

Caça (2) 

Caça intensiva de animais silvestres 
 

Queimadas 
Queimadas (2) 

Fogo (3) 

Como evitar as queimadas do campo? 
 

Desmatamento 

Desmatamento (2) 

Desmatamento desordenado 

Exploração de madeiras 

Sobreviver do local por isso tira árvore 
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Desunião dos moradores dentro e no entorno do Parque 
União 

Falta de união na comunidade dentro e nas adjacências do Parque 
 

Comunicação deficiente com moradores do parque e entorno  

Falta de esclarecimento (2) 

Falta de informação e divulgação para o público do parque e do município 

Pouco envolvimento da população local 
 

Carência dos moradores do Parque 
Pessoas residentes no interior do parque 

Coleta de frutos no interior do parque 

Carência da população 
 

Uso inadequado do Parque 
Destruição da natureza 

Turismo descontrolado 

Estrada 

O trânsito por dentro da área 
 

 
Situação fundiária 

 
Acesso à água (Vila Santa Cruz) 

 
Como os moradores podem ficar lá, sem ter como trabalhar dentro do Parque? 

(problema da ocupação) 
 

Após o término do levantamento dos pontos fracos do Parque, cada participante elegeu 

os 03 principais problemas, que deveriam ter prioridade em seu tratamento. O resultado 

final e apresentado a seguir: 

 

Problema Nº de votos
Situação fundiária 22 

Gerenciamento ineficaz 21 
Comunicação com os moradores do parque e entorno deficiente 12 

Queimadas 11 
Desmatamento 09 

Carência dos moradores do parque 07 
Logística deficiente 04 

Uso inadequado do PESAM 03 
Caça 02 
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A segunda pergunta colocada para o grupo foi: 

O que existe, no PESAM, que contribui para o alcance de seus objetivos? 
Potencial ecoturístico 
Grande potencial turístico (4) 

 
Biodiversidade 
Grande biodiversidade (4) 

Espécies em risco de extinção 

Diversidade de recursos naturais 

Diversidade de flora e fauna 

Exuberante flora (2) 

Matas e córregos 

 
Comunidade local comprometida com o Parque 

As pessoas que ali existem 

Preocupação e mobilização dos moradores do entorno para a proteção do 
PESAM 

As comunidades tradicionais do Parque 
 

Recursos hídricos 
Água (3) 

Mananciais de água 

Nascentes de água 

Preservação dos recursos hídricos 

Águas que são cristalinas 

Grande bacia hidrográfica 
 

Recreação e lazer 
Cachoeiras (3) 

Quedas d’água 

 
Beleza cênica 

Beleza 

Belezas naturais 

Belezas cênicas (3) 

Cachoeira e beleza 

A preservação das belezas naturais existentes na região 
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Possibilidade de captar recursos de financiadores 

Possibilidade de captar recursos no exterior para área ambiental 

Boas perspectivas de apoio financeiro para as áreas 

A própria condição de área protegida = o governo tem que investir na área 
 

Patrimônio histórico cultural, arqueológico e espeleológico 
O potencial dos recursos naturais e culturais 

Aspectos históricos e naturais 

Cavernas (2) 
 

Conhecimento científico 
Alguns estudos científicos já desenvolvidos 

Relativo conhecimento da biodiversidade favorece o monitoramento ambiental 

Presença e participação das instituições de ensino e pesquisa 
 

Expectativa da população 
Criação de emprego (3) 

Preservação da natureza (8) 

 
A sede do município e seu entorno 

O difícil acesso inibe as atividades antrópicas 
 

Priorização dos pontos fortes do Parque 
Ponto forte Nº de votos 

Diversidade de recursos naturais 22 

Patrimônio histórico, cultural, arqueológico e 
espeleológico 

18 

Beleza cênica 14 

Potencial ecoturístico 11 

Conhecimento científico 08 

Comunidade local comprometida com o parque 07 

Possibilidade de captar recursos financeiros 04 

Recursos hídricos 02 

Expectativa da população 02 

Recreação e lazer 01 

Preservação da natureza 01 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
CapítuloIII – Zoneamento da Unidade de Conservação 

 

 3-41

VII.1.2  – Análise do ambiente externo ao PESAM 
 

A análise do ambiente externo ao PESAM seguiu o mesmo procedimento da etapa 

anterior.  A questão colocada inicialmente foi: 

 

Quais são os principais problemas da zona de amortecimento que dificultam o 
alcance dos objetivos do PESAM? 

Pouco investimento na área 

Falta de investimento (2) 

Necessário investimentos que incentivem criação de gado, plantio de grãos, etc 
 

Desmatamento 
Desmatamento (4) 

Retirada das matas ciliares 

Desmatamento da encosta da Serra 

Desmatamento das matas ciliares que estão carreando sedimentos para dentro do 
Parque 

Desmatamento da reserva legal das propriedades 

Descumprimento da legislação (reserva legal 80%) 
 

Falta de informação dos moradores da APA 
Falta de informação dos ocupantes da APA 

Falta de informações técnicas 

Pouca informação sobre a APA (3) 

Conscientização do órgão ambiental aos moradores do entorno (APA) 

Comportamentos inadequados de humanos na área 
 

Uso inadequado do fogo 
Fogo (4) 

Se não souber usar o fogo pode prejudicar o Parque 

Queimadas (4) 

Práticas inadequadas de queimadas 
 

Caça/envenenamento 
Caça de animais e aves que não vivem somente no Parque 

Ataques aos felinos 
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Infra-estrutura básica precária 
Atendimento do posto de saúde insuficiente 

Ausência de rede de energia elétrica 

Saneamento de água insuficiente 

 
Degradação ambiental 
Degradação ambiental (2) 

Contaminação das águas 

Forte destruição dos ambientes naturais 

 
Limites não sinalizados 

Falta de limitação da área da APA(2) 

Desconhecimento dos limites 

Falta de placas 

Ausência de sinalização dos limites APA/Parque 

Falta de levantamento fundiário e demarcação dos limites 
 

Apropriação de terras do parque pelos confrontantes 
Uso das terras do Parque pelos confrontantes 

Avanço das propriedades para dentro do Parque 
 

Invasão na APA 
Invasões na APA 

Invasão em propriedades particulares na APA 

Tráfego de gente de fora para dentro (gente com má intenção) 
 

Políticas públicas de uso sustentável dos recursos naturais não aplicadas na área 
Inexistência de políticas públicas que incentivem o uso sustentável das propriedades 

Falta de política de incentivo para produção da lavoura permanente 

Ausência de políticas de incentivo ao agroextrativismo 

Falta de orientação e projetos de corredores bio-ecológicos 
 

Falta de acesso às técnicas menos prejudiciais ao meio ambiente 
O cultivo de pasto para criação de gado 
Inexistência de regras claras para o uso da terra na APA 
Uso de agrotóxico 

Recomendação feita pelo grupo: maior participação dos moradores da APA no processo. 
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Priorização dos pontos fracos da zona de amortecimento 
Pontos fracos Nº de votos 

Políticas públicas de uso sustentável de recursos naturais não 
aplicadas na área 

19 

Falta de informações dos moradores da APA 17 

Apropriação de terras do Parque pelos confrontantes 10 

Desmatamento 07 

Limites não sinalizados 07 

Pouco investimento na área 05 

Invasão na APA 05 

Uso inadequado do fogo 03 

Degradação ambiental 03 

Infra-estrutura básica precária 03 

Caça/envenenamento de animais 01 

 
Para o conhecimento da percepção do grupo a respeito dos potenciais da zona de 

amortecimento, foi colocada a pergunta: 

 

Quais são as condições da zona de amortecimento que favorecem o 
desenvolvimento do PESAM? 

 
Atrativos ecoturísticos 

Praias do Araguaia 

Belezas cênicas com possibilidade turísticas 

Locais apropriados para prática do ecoturismo 

Cachoeiras (3) 

Nos acessos as cachoeiras ainda se encontra matas relativamente preservadas 

Natureza (3) 

Cavernas (3) 

Formações rochosas 
 

Existência de frutas 
Lindos pomares 

Frutas silvestres (buriti, mangaba, juçara) 

Muitas frutas (3) 
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Terras agricultáveis 

As terras para produção de alimentos; 

Terras agricultáveis 

 
União das comunidades 

Paz e harmonia das comunidades locais 

As comunidades 

Convivência boa entre as comunidades 

Comunidades mobilizadas (em parte) 
 

Recursos hídricos 
As águas (2) 

Nascentes das águas (3) 

Microbacias hidrográficas 

Rios preservados 
 

Matas remanescentes 
Muita árvore 

Plantas nativas 

Os verdes da natureza 

Matas ciliares (microbacias) 

Algumas vegetações 
 

Consciência quanto à preservação 
Produtores conscientes quanto à preservação do parque 

Os trabalhos realizados na área de educação ambiental 
 

 Sítios arqueológicos 
Sítios arqueológicos 

Ilha dos Martírios 

Pedral, pedra escrita 
 

Possibilidade de captação recursos e fortalecimento institucional 
Possibilidade de organização para obter recursos financeiros 

Possibilidade de fortalecer as instituições locais com apoio externo (ONG) 
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Conservação de recursos naturais 
Peixe 

Diversidade de fauna e flora 

Servir como corredores migratórios 
 

Gerenciamento ambiental 
Gestão ambiental orientando para maior uso e ocupação da terra da APA 

Condição legal de área protegida exige maior atenção para produção 

Possibilidade de atividades agroflorestais sustentáveis 
 

Abundância de recursos pesqueiros 
Não temos indústrias e outros complexos poluidores (exceção agrotóxicos) 
Liberdade 
As vias de acesso à área 
Locais de recepção 
 

Priorização dos pontos fortes da zona de amortecimento 
Pontos fortes Nº de votos 

Atrativos turísticos 16 

Sítios arqueológicos 14 

As vias de acesso 10 

Possibilidade de captação recursos e fortalecimento institucional 09 

União das comunidades 07 

A liberdade 06 

Gerenciamento ambiental 06 

Recursos hídricos 05 

Conservação dos recursos naturais 04 

Matas remanescentes 03 

Abundância de recursos pesqueiros 03 

Ausência de indústrias e outros complexos poluidores (exceção 
agrotóxicos) 

01 

Existência de frutos 01 

Local de recepção 01 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
CapítuloIII – Zoneamento da Unidade de Conservação 

 

 3-46

VII.2 –  Definição de áreas temáticas e levantamento das linhas de ação por tema – 
dentro e fora da UC e ações gerenciais gerais 

 

A definição dos temas a serem trabalhados baseou-se na análise anterior que detectou 

as forças e fraquezas do ambiente interno do Parque bem como oportunidades e 

ameaças do ambiente externo – zona de amortecimento. Além do estabelecimento das 

formas de atuação dentro dessas áreas, foi também enfocada a questão gerencial. Para 

tal, os participantes dividiram-se em 03 pequenos grupos que assim se constituíram: 

 
Grupo 1 – Parque 

Moacir José Antônio Raimundo 
Filho 

Zeca do Jorge Lázaro Duda 

Peixe Frito José Martins Germano Crisomar Fernando Guilherme 

 
Grupo 2 – Zona de amortecimento 

Bringel Ady Assunção Zezinho Edithe Márcio 

Edileuza Wellington Paulo Altieri Pepi André  

 

Grupo 3 – Ações gerenciais 

João Neto Lourdes Hélia Ivelise Yara 

Inocêncio  Paulo 
Gorayeb 

Raimundo 
(Paçoca) 

Eduardo Valéria  

 

 
Os trabalhos dos grupos foram apresentados em plenária. Após algumas discussões e 

modificações, a definição das linhas de atuação ficou configurada como a seguir 

transcrito. 
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Grupo 1 – PESAM 
 
Temas : Situação fundiária e ocupação 

Gerenciamento 

Comunicação 

Queimadas 

Desmatamento 

Recursos hídricos 

Diversidade dos recursos naturais 

Patrimônio histórico, cultural, arqueológico e espeleológico 

Potencial ecoturístico 

Comunidade local comprometida com o parque 
 

Propostas de ação/tema 
 

1. Situação fundiária e ocupação 

• Proceder ao levantamento da cadeia de posse real. 

• Realizar projeto socioeconômico em conjunto com a população. 

• Avaliar a indenização. 

• Fazer gestão junto ao INCRA/ITERPA/COHAB para reassentamento e infra-

estrutura. 

• Realizar termo de compromisso SECTAM/proprietários para utilização das áreas 

discutindo com os proprietários. 

 
2. Gerenciamento  

• SECTAM deve dispor de pessoal qualificado em número para o SEAM. 

• Utilizar pessoal da região para gerenciar e trabalhar no parque. 

• Propor co-gestão com: OSCIPs, ONGs, proprietários, vizinhos,  associações, 

Fundação. 

 

3. Comunicação 

• Disponibilizar informações do parque na rádio local (Pardal-FM e Nativa-FM). 

• Elaborar cartilhas/panfletos para distribuir para a população. 

• Realizar reuniões periódicas entre a SECTAM e a comunidade. 
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4. Queimadas 

• Esclarecer a população sobre a utilização do fogo/queimadas (campanhas). 

• Construir aceiros. 

• Comunicar com antecedência a realização de queimadas ao Chefe do parque. 

• Fazer estudos para avaliar o efeito do fogo no parque. 

• Criar brigadas anti-incêndio. 

 

5. Desmatamento 

• Conscientizar os moradores com relação ao desmatamento. 

• Apoiar produtores para desenvolvimento e utilização de novas tecnologias. 

• Facilitar/agilizar o acesso ao crédito/financiamento de acordo com a condição do 

produtor. 

• Realizar treinamento e capacitação em agrossilvicultura. 

 

6. Recursos hídricos 

• Assegurar o acesso à água para fins de subsistência. 

 

7. Diversidade dos recursos naturais 

• Realizar levantamento sistemático dos recursos naturais. 

• Realizar pesquisa. 

 
8. Patrimônio histórico, cultural, arqueológico e espeleológico 

• Realizar levantamento sistemático dos recursos históricos, culturais, 

arqueológicos e espeleológicos. 

• Colocar amostras de peças no Centro de Visitantes. 

 

9. Potencial ecoturístico 

• Treinar e capacitar os moradores locais para atuarem como guias. 

• Definir áreas de visitação. 

• Realizar programa de divulgação na mídia local, regional, nacional e internacional. 

 

10.  Comunidade local comprometida com o parque 

• Realizar reuniões periódicas para esclarecer a população sobre o parque, seus 

objetivos e como trabalhar. 
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Grupo 2 – Zona de amortecimento 
 
Temas: Desmatamento 

Informações aos moradores 

Sinalização de limites  

Políticas públicas de uso sustentável de recursos naturais não aplicados na área 

Atrativos ecoturísticos 

Sítios arqueológicos 

União das comunidades 

Vias de acesso à área 

 

Propostas de ação/tema 
1. Desmatamento 

• Implementar o PRONAF Florestal. 

• Incentivar sistemas agroflorestais. 

• Incentivar a recomposição das APP. 

• Estabelecer termos de ajuste de conduta (TAC) para recuperar as APP. 

 

2. Informações aos moradores 

• Elaborar informações com base no conhecimento sobre as comunidades. 

• Formar agentes multiplicadores. 

 

3. Sinalização de limites  

• Criar placas informativas nos acessos da APA ao Parque. 

• Elaborar programas de comunicação e educação ambiental e patrimonial. 

• Materializar os limites externos da APA. 

 

4. Políticas públicas de uso sustentável de recursos naturais não aplicados na área 

• Aplicar políticas de assistência técnica com apoio tecnológico (máquinas). 

• Realizar licenciamento ambiental nas propriedade rurais. 

• Liberar recursos mediante aferição da reserva legal. 

 

5. Atrativos ecoturísticos 

• Realizar levantamento dos atrativos para criação de roteiros ecoturísticos. 

• Melhorar as vias de acesso. 

• Incentivar o ecoturismo através de programas específicos + licenciamento. 
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6. Sítios arqueológicos 

• Desenvolver programa de pesquisa arqueológica. 

• Desenvolver programa de educação patrimonial. 

• Realizar zoneamento arqueológico. 

 

7. União das comunidades 

• Fortalecer atividades culturais das comunidades. 

• Promover reuniões de intercâmbio de informações e criar atividades coletivas. 

 

8. Vias de acesso à área 

• Melhorar vias de escoamento da APA criando controle de acesso a elas. 

 

Grupo 3 – Ações gerenciais 
 
Temas: Equipe executora 

Processo de gestão 

Programas emergenciais 

 

Propostas de ação 
1. Equipe executora 

• Contratar equipe de gerência provisória (de imediato, com mandato de 01 ano). 

Sugestões: 

- composição da equipe: 01 técnico secundário, 01 gerente de nível superior, 01 

técnico agrícola de nível médio, 01 secretário, 04 fiscais ambientais; 

- gerente escolhido pelo poder público, comunidade e SECTAM. 

• Realizar o estabelecimento formal da gerência definitiva. 

 
2. Processo de gestão 

• Definir instituições e participantes das instâncias de gestão. 

• Criar e implementar o Conselho Consultivo (imediatamente após a contratação da 

equipe provisória). 

• Criar um grupo dentro dos órgãos já existentes no município (EMATER, 

Secretarias, Associações e moradores do Parque) para gerenciar o plano a curto 

prazo. 

• Acionar o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA para participação e apoio ao 

Parque. 
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• Implementar as Câmaras Técnicas (Conselho) 

• Firmar parceiras 

• Buscar formas de co-gestão do Parque 

• Realizar monitoria das ações. 

• Estabelecer cronograma. 

 

3. Programas emergenciais 

• Formar equipes para elaborar planos de: ecoturismo, desmatamento, fogo, 

acesso e plano de trânsito (plano de instrução da comunidade para participação e 

definição de representante na gerência e fiscalização sistemática e permanente). 

• Elaborar e aplicar plano de educação ambiental/patrimonial. 

• Uso público e ecoturismo. 

• Estabelecer uma forma de comunicação efetiva. 

• Desenvolver programas de proteção tais como: regulamentação das estradas e 

verificar pontos de estradas de turistas e controlar. 

 

Recomendações 
Criar Câmara Técnica para a análise do Plano de Manejo. 

Priorizar a contratação de moradores locais. 

 

VII.3 - Referência de localização dos pontos fracos e fortes dentro do Parque e de 

ameaças e oportunidades na zona de amortecimento 
  

A referência de localização dos pontos fortes e fracos dentro do Parque e das ameaças e 

oportunidades encontradas na zona de amortecimento foi realizada por dois grupos de 

moradores que se prontificaram à tarefa por serem conhecedores dessas áreas. 
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VII.3.1 - Dentro do Parque Serra das Andorinhas 

 

Pontos fracos Localização 

Queimadas Vargem Grande, Altos Montes, Visagem (maior 
ocorrência), locais de cerrado (toda a Serra), Água 
Bonita, Três Quedas, Casa de Perda e Gameleira. 

Desmatamento Água Bonita, Sucupira, Tira Caatinga, Casa de Pedra, 
Altos Montes 

 

Pontos fortes Localização 

Cachoeiras Spanner: (próximo a Santa Cruz) 

Caldeirão: estrada de Visagem, atrás do Morro do 
Passat 

Água Bonita: próxima à Vila de Sucupira 

Paredão Em torno de todo o Parque 

Casa de Pedra BR 153, km 33 + 10 km a pé 

Patrimônio arqueológico Topo da Serra, margens dos rios, principais e 
secundários 

Patrimônio espeleológico Casa de Pedra, Pedra Armada, Condon, Brejo dos 
Padres, Remanso, Morro do Passat 

Coluna de Pedra Brejo dos Padres, Riacho Fundo 

História da guerrilha Cavernas 

Oito ecossistemas  

 

VII.3.2 – Na zona de amortecimento 
 

Ameaças Localização 

Desmatamento Sucupira, Santa Cruz 

Vias de acesso à área Região de Sucupira, estrada da fazenda Café 
Branco, estrada de Santa Cruz 
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Foi ainda lembrada a necessidade de que especialistas confirmem os sítios 

arqueológicos na margem dos rios principais e secundários da zona de amortecimento. 

 

Oportunidades (potencial turístico) Localização 

Vale Sucupira O próprio vale 

Pedra Escrita e cavernas Vila Santa Cruz 

Cachoeira 3 Quedas BR 153 km 20 

Cachoeira do Boqueirão BR 153 km 18 

Cachoeira Queda d’Água Vila Santa Cruz 

 

VII.4 – Matriz de Cooperação Institucional 

 

Para a elaboração dessa matriz, os representantes das instituições, que participaram da 

oficina, elencaram os tipos de colaboração que elas teriam potencialidade para aportar ao 

desenvolvimento do plano de manejo e indicaram outras que julgaram poder vir a dar 

contribuições. Foram, também, apontados moradores da região como possíveis 

colaboradores. 

 

A seguir encontra-se transcrita a matriz elaborada.  

 

Nome da instituição Abrangência 
da instituição 

Tipo de cooperação 

INCRA Nacional Material técnico 

Levantamento topográfico de estradas e 
vertentes 

Identificação de pontos via GPS 

Material humano esporádico 

Comunicação e locomoção às custas do 
Parque 

Proprietário rural da APA Local Fiscalização e disseminação conhecimento 

Associação dos Moradores e 
Produtores da Serra das 

Andorinhas – região Sucupira 

Local Mobilização, conscientização, fiscalização, 
denunciando, guias, fornecimento pessoal 

para trabalhar, educação ambiental, 
participação no desenvolvimento da região 

Cooperativa Regional Auxiliar no ecoturismo 

AMAT/Associação dos 
Municípios do Araguaia e 

Regional Técnica, formatação de projetos 
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Nome da instituição Abrangência 
da instituição 

Tipo de cooperação 

Tocantins 

Museu da Guerrilha do Araguaia Regional Porta de entrada para o projeto de turismo 
no município 

Apresentação, divulgação, disseminação de 
dados sobre o Parque e o município 

ACISGA/Associação Comercial 
e Industrial de São Geraldo do 

Araguaia 

Local Parcerias, divulgação, capacitação, 
formação de multiplicação, educação 

ambiental, programação de comunicação 

UFPA Estadual Ensino e pesquisa 

Secretaria Municipal de 
Agricultura 

Local Tecnológico 

ITERPA/Instituto de Terras do 
Pará 

Estadual Fundiário 

Associação de Moradores e 
Produtores de Santa Cruz 

(AMPSC) 

Local Guias, educação ambiental, fiscalização, 
denunciando, prevenção a saúde, palestra 

Associação Tira Catinga Local Participação em reuniões, permanecer 
informado, cumprir com as leis que 

preservem o Parque 

Paratur Estadual Ecoturismo 

COHAB Estadual Remanejamento 

UFRA/Universidade Federal 
Rural da Amazônia 

Regional Levantamento técnico-científico 

FSA/Fundação Serra das 
Andorinhas 

Local Educação ambiental, levantamento dos 
pontos atrativos, utilização dos espaços 

físicos (SAGA), intercâmbio técnico 
científico, cultural-histórico 

Associação de Pequenos e 
Médios Produtores Rurais do Tira 

Catinga e Jerusalém - 
AMPERCAJEM 

Local Organização e mobilização das 
comunidades 

Moradores da região Local Participar e orientar 

SEIR/Secretaria Especial de 
Integração regional 

Estadual Infra-estrutura 

EMATER Estadual Extensão rural 

EMBRAPA/CPATU Nacional Pesquisa agropecuária 

Casa da Cultura de Marabá- 
CCM 

Local Informações técnicas 
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Nome da instituição Abrangência 
da instituição 

Tipo de cooperação 

MMA/Ministério do Meio 
Ambiente 

Nacional Apoio financeiro 

Prefeitura Municipal de São 
Geraldo do Araguaia 

Local Gestão ambiental 

MPEG Nacional Pesquisa, educação ambiental e 
museologia 

ELETRONORTE Nacional Recursos da compensação 
ambiental, apoio técnico 

Comunidade Ilha do Campo Local Levar informação à comunidade 

BPA/Batalhão da Polícia 
Ambiental 

Estadual Policiamento ambiental 

DEMA/Delegacia Especial do 
Meio Ambiente 

Estadual Policiamento ambiental 

Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente 

Local Técnica/operacional 

IBAMA Nacional Gestão ambiental 

Central de Associações (28 
associações) 

Local Legitimar as ações 

SECTAM Estadual Gestão ambiental 

Câmara Municipal Local Apoio legislativo e mobilização 

ICN Portugal/UE Internacional Apoio técnico-científico e financeiro 

 
VII.5 – Apresentação e discussão da proposta de zoneamento 

 

A última parte da oficina foi conduzida pelo Dr. Fernando Scárdua, coordenador da 

elaboração do plano de manejo do PESAM, que iniciou sua fala com a apresentação das 

diversas categorias de zonas. 
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Zonas Discriminação 

Zona de uso extensivo Aceiros, trilhas, uso público 

Zona de uso intensivo Fiscalizações, educação ambiental, recreação, uso público 

Zona de uso conflitante Estrada, uso da água (captação) 

Zona de recuperação Áreas degradadas 

Zona histórico-cultural Festa do Divino, cavernas, sítios arqueológicos, espeleológicos, 
uso público 

Zona de uso especial Sede administrativa, serviços administrativos 

Zona primitiva Pesquisa, educação ambiental, uso público controlado 

Zona intangível Preservação 

 

A seguir, os locais de cada zona foram acordados com os participantes e localizados no 

mapa conforme se pode verificar no anexo 01 deste documento. Os presentes sugeriram 

que o posto de apoio ao Parque seja instalado em São Geraldo do Araguaia e o centro 

de visitantes na Vila de Santa Cruz e ainda que se incorpore as seguintes áreas ao 

Parque: região de Gameleira, Sucupira e próximo da Vila de Santa Cruz . 

 

VII.6 – Algumas sugestões do grupo 

 
No decorrer da oficina, os participantes apresentaram algumas sugestões de 

encaminhamento em relação à questão fundiária, ponto central da preocupação dos 

moradores da área: 

• que se priorize a situação fundiária; 

• que a retirada dos moradores do Parque se dê no prazo mínimo de 01 ano 

e máximo de 03 anos; 

• que o termo de compromisso de uso da terra seja discutido com os 

moradores. 

E como última sugestão: que se proceda à avaliação do material do Museu da Guerrilha 

do Araguaia pelo MPEG (sugestão de nome dada por Inocêncio Gorayeb/Lucia Santana). 
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VIII – Encerramento 

  
Após as palavras finais de agradecimento proferidas pelo representante da MRS, Dr 

Fernando Scárdua e pelo representante da SECTAM, Dr. Paulo Altieri, houve uma 

sessão musical, quando foi apresentada a canção “Serra das Andorinhas” composta e 

interpretada pelo representante do INCRA, Sr. Assunção.  A letra da canção encontra-se 

a seguir. 

 

Serra das Andorinhas 

Está detonando na minha cabeça 

Vai sair da boca antes que eu esqueça 

Um milhão de coisas 

Vou mostrar ao mundo 

 

Paro e penso um pouco sei que não sou louco 

Tenho as mãos macias vivo de alegria 

E não sou vagabundo 

 

Implantei um chip no meio da cuca 

Captei as ondas tropicais e curtas 

Fiz a seleção de tudo que eu queria 

 

Dei uma ligada no receptor 

Vi em minha mente um datashow 

Projetando as imagens, é realidade 

Não é fantasia 

 

Fiz uma chamada e marcou presença 

Toda essa gente, gente inocente 

Fazendo a história, trabalhando sempre 

 

Se não fosse as herculanas, as sicranas e beltranas 

Tudo estava errado 

Que num gesto de bravura conectando até loucura 

Num passado desgastado nasceu São Geraldo 
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Refrão 

Serra das Andorinhas, ribeirinha Santa Cruz 

Vale do Sucupira, castelo de Pedra que reluz 

Há! Minha cidade nua e sem maldade 

Tenho o privilégio de te contemplar. 

 

Serra das Andorinhas banho do Manelão 

Riacho das Alpercatas olho d’água no Boqueirão. 
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Anexo 1 
Lista de participantes 
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 Nome Instituição Município Telefone E-mail 

1 Márcio Oliveira Silva ELN BSB 3429-6150/6206 mco36@terra.com.br 

2 Valéria Fernanda Saracura ELN BSB 3429-6152 valeriasaracura@eln.gov.br 

3 Raimundo Dias Filho Câmara SAGA 3331-1122 raimundodiasf@bol.com.br 

4 João Batista B. Matos SEMMA SAGA  joaodasema@bol.com.br 

5 Yara Cândida B. de Castro Meridional Goiânia (62) 3506-1221 yara_candidaborges@hotmail.com 

6 Zeni Hélia Mendes Moreira  SAGA (94) 9139-1313  

7 Maria de Lourdes da Cruz Freitas Fundação Serra das Andorinhas SAGA (63) 8114-9552 lourdesholtz@yahoo.com.br 

8 Guilherme de Almeida Guimarães Associação Sucupira SAGA   

9 José Assunção Nunes INCRA SAGA 3331-1217  

10 Ady Ribeiro da Silva Ilha de Campo    

11 Maria Edileuza S. Rodrigues PA Tiracatinga SAGA 3331-1789  

12 Francisco Oliveira Neto AMPSA SAGA 3331-1930  



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
CapítuloIII – Zoneamento da Unidade de Conservação 

 

 3-61

 Nome Instituição Município Telefone E-mail 

13 Antonio Bringel AMPERCAGEM SAGA   

14 Wellington Miranda Mateus     

15 Fernando Paiva Scárdua MRS BSB   

16 Moacir Gomes dos Santos Associação Serra das Andorinhas SAGA   

17 Raimundo Nonato da Silva Associação Vila Santa Cruz SAGA   

18 Germano Machado dos Santos  SAGA   

19 Manoel P. Freitas    

20 José Antônio Alves de Oliveira     

21 Lidiane Galvão AMAT Belém   

22 Eduardo Lemos Porto Museu da Guerrilha SAGA   

23 Inocêncio de Sousa Gorayeb Museu Emílio Goeldi Belém   

24 Paulo Sérgio Altieri Santos SECTAM Belém   
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 Nome Instituição Município Telefone E-mail 

25 Roque de Souza Lima Prefeitura SAGA   

26 Francisco P. Cavalcante ACISGA SAGA   

27 Ivelise Franco F. dos Santos SECTAM Belém   

28 Crisomar Lobato SECTAM Belém   

29 José Lopes da Silva (Peixe Frito) Ilha de Campo São Geraldo SAGA   

30 Lázara Moraes dos Santos PESAM SAGA   

31 José Coelho Spanner SECTAM SAGA   

32 Anapaula de Souza Dias MRS BSB   

33 Maria Odília R. de Oliveira MRS BSB   

34 Adermival Pereira de Carvalho PESAM SAGA   

35 Amarildo Santos Batista SEMAGRI SAGA   

36 Fernando Gonçalves de Melo Meridional Goiânia   
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 Nome Instituição Município Telefone E-mail 

37 Alcione Miranda Mateus  SAGA   

38 Valdeci Rodrigues da Silva  Belém   

39 Boaventura Sucupira SAGA   

40 
Paulo Gorayeb UFPA Belém   

41 
André Cardoso APO Belém   

42 
Elzir Amorim Prefeitura SAGA   

43 
Cláudio Franco de Melo SECTAM Belém   

44 
Antonio Rodrigues Silva  SAGA   

45 
Edithe da Silva Pereira Museu Emílio Goeldi Belém   
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 Nome Instituição Município Telefone E-mail 

46 
Joaquim Silva Freitas  SAGA   

47 
José Martins dos Santos S. das Andorinhas SAGA   

48 
José Maria Alves de Oliveira PESAM SAGA   
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MAPA 1 

Declividade do Parque Estadual da Serra dos Martíros/Andorinhas 
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MAPA 2 

Zoneamento do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas 
 



Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas 
Termo de Compromisso ELETRONORTE/SECTAM

Compensação Ambiental

Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra 
dos Martdos Martíírios/Andorinhas rios/Andorinhas –– PESAMPESAM

TO

JUNHO/2006JUNHO/2006

CapCapíítulo IVtulo IV

Planejamento da Planejamento da 
Unidade de Unidade de 

ConservaConservaççãoão



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Simão Jatene – Governador 

 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - SECTAM 

Raul Pinto de Souza Porto – Secretário Executivo 

 

 

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA 

Francisca Lúcia Porpino Teles – Diretora 

 

 

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – COPAM 

Paulo Sérgio Altieri dos Santos - Coordenador 

 

 

DIVISÃO DE UNIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO - DICON 

Ivelise Nazaré Franco Fiock dos Santos – Chefe 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

JUNHO – 2006



CRÉDITOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS 

 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - 
SECTAM 
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Coordenação Geral 

Anapaula de Souza Dias Ferraro – MRS Estudos Ambientais 

 

Supervisão Geral 

Paulo Sérgio Altieri dos Santos – Coordenador da COPAM 

Ivelise Nazaré Franco Fiock dos Santos – Chefe da DICON 

Márcio Oliveira Silva - Eletronorte 

Rubens Ghilardi Júnior – Eletronorte 

Valéria Fernanda Saracura – Eletronorte 

 

Equipe de Planejamento 

Anapaula de Souza Dias Ferraro – Coordenadora Geral – MRS Estudos Ambientais 

Crisomar Lobato - COPAM 

Fernando Paiva Scardua MRS Estudos Ambientais 

Ivelise Nazaré Franco Fiock dos Santos – Chefe da DICON 

Márcio Oliveira Silva - Eletronorte 

Paulo Sérgio Altieri dos Santos – Coordenador da COPAM 

Valéria Fernanda Saracura – Eletronorte 

Yone Melo de Figueiredo Fonseca – MRS Estudos Ambientais 



Equipe Técnica 

Adriana Schelb Luz - Geógrafa 

Alexandre Nunes da Rosa – Geólogo 

Anapaula de Souza Dias Ferraro – Engenheira Florestal 

Catarina Chieng Ming Mao – Arquiteta e Urbanista  

Celso Darci Seger – Uso Público 

Claudia Jeane da Silva Barros – Socioeconomia 

Creuzani Maria S. Costa - Espeleologia 

Genival Crescêncio - Espeleologia 

Joyce Pinheiro de Oliveira Fiori – Geóloga 

Juarez Michelotti – Uso Público 

Juliana Bragança Campos – Bióloga 

Luciana Gonçalves Leite Cintra – Engenheira Ambiental 

Luciana Lopes – Uso Público 

Lúcio Antônio Machado – Uso Público 

Magnum Costa Rodrigues - Espeleologia 

Marcilene Caldas - Espeleologia 

Maria Bethânia Furtado - Espeleologia 

Marlon Prado - Espeleologia 

Noé von Atzingen - Espeleologia 

Pablo L. dos Santos - Espeleologia 

Rafael Freitas - Espeleologia 

Rafael Scherer - Espeleologia 

Ricardo Souza de Araújo - Espeleologia 

Rodrigo O. Jadjiski - Espeleologia 

Sandra Flores Nunes – Engenheira Agrônoma 

Silvio Pedreira Pereira de Sá – Combate e Prevenção a Incêndios 

Walter Cunha Junior - Espeleologia 

William Souza de Paula – Biólogo 
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SIGLAS 

 

BPA   Batalhão da Polícia Ambiental 

BSA   Banco da Amazônia 

CEPTEC   Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos 

CCM   Casa de Cultura de Marabá 

CNPq   Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CV   Centro de Visitantes 

DER   Departamento de Estradas de Rodagem 

DIAMB   Divisão de Estudos e Educação Ambiental 

DICON   Divisão de Unidades de Preservação e Conservação 

DNPM   Departamento Nacional de Produção Mineral 

EJA   Ensino de Jovens e Adultos 

ELN   Eletronorte 

EMATER   Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMBRAPA   Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FDD   Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

FNMA   Fundo Nacional do Meio Ambiente 

FUNTEC   Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia 

GPS   Global Position System 

IBAMA   Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

INCRA    Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INMET   Instituto Nacional de Meteorologia 

INPE   Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

INTERPA   Instituto de Terras do Pará 

L   Litro 

LSR   Laboratório de Sensoriamento Remoto 

MC   Material de Consumo 

MP   Material Permanente 

MPE   Ministério Público Estadual 

MPF   Ministério Público Federal 
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ONG   Organização Não-Governamental 

PESAM    Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas 

PNF   Programa Nacional de Florestas 

POA   Planejamento Operacional Anual 

POEMA   Núcleo de Ação para o Desenvolvimento Sustentável 

PREVFOGO   Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 

PROBIO Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica Brasileira 

PRONAF  Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

RPPN   Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SEBRAE   Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SECTAM    Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 

SIMBIO Sistema de Informação e Monitoramento de Biodiversidade em 
Unidades de Conservação de Uso Indireto 

STPF   Serviço de Terceiros de Pessoa Física 

STPJ   Serviço de Terceiros de Pessoa Jurídica 

TRANSUNIÃO Cooperativa de Piloteiros de Voadeiras 

UC    Unidade de Conservação 

ZA    Zona de Amortecimento 
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4 PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  

Este capítulo apresenta o detalhamento dos Programas de Manejo, que enfocam atividades 
afins, necessárias à gestão da unidade de conservação, durante 05 (cinco) anos. 

A metodologia de planejamento adotada está prevista no termo de referência para a 
contratação dos serviços de elaboração do presente plano de manejo. Ajustes desta 
metodologia foram exaustivamente discutidos em reuniões técnicas entre a SECTAM, ELN e 
MRS Estudos Ambientais, contemplando as orientações do Roteiro Metodológico para 
Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto (IBAMA, 1996), elaborado pela 
Diretoria de Ecossistemas do IBAMA – DIREC. É, em essência, a metodologia de 
planejamento por programas e subprogramas de manejo desenvolvida por MILLER (1980). 

Importantes subsídios para o planejamento aqui apresentado são decorrentes da Oficina de 
Planejamento realizada em São Geraldo do Araguaia entre os dias 28 de novembro a 02 de 
dezembro de 2005, ocasião em que representantes de grupos de interesse relacionados ao 
PESAM tiveram a oportunidade de manifestar suas visões acerca das demandas 
necessárias para que a unidade atinja inteiramente seus objetivos de criação. 

Os resultados da Oficina, os quais se encontram sistematizados na matriz de análise 
estratégica (Anexo 1), foram discutidos pela equipe de planejamento que, analisando-os à 
luz dos conhecimentos angariados no diagnóstico ambiental a que se refere o Capítulo II, 
formatou os seguintes Programas de Manejo: Programa de Conhecimento, Programa de 
Uso Público, Programa de Integração com a Zona de Amortecimento, Programa de Manejo 
e Programa de Operacionalização. 

Esses programas são apresentados em detalhe a seguir. Observa-se que as atividades 
estão numeradas e em negrito e os seguintes marcadores serão utilizados para cada item 
conforme abaixo: 

♣ Objetivo; 

 Resultados esperados; 

 Indicadores; 

• Normas; 

 Recomendações; 

 Requisitos; 

♦ Prioridades. 

Esclarece-se que o Plano de Manejo foi elaborado baseando-se em atividades estruturantes 
e estratégicas para iniciar efetivamente a implantação da Unidade. 

 

4.1 Programa de Conhecimento 

Este programa tem como objetivo primordial a geração de informações de cunho técnico-
científico para proporcionar melhores subsídios à gestão do PESAM.  
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Muito embora este Plano de Manejo sirva como documento orientador para a gestão do 
PESAM nos próximos 05 (cinco) anos, existem áreas do conhecimento que não só podem, 
como devem ser aprofundadas durante esse período. Muitas dessas para não danificar os 
sítios arqueológicos presentes na Unidade e para a aplicação de sua zona de 
amortecimento e demais áreas. 

 

4.1.1 Sub-Programa de Pesquisa 

Objetivo: 

♣ Realizar pesquisas aplicadas ao manejo do PESAM, de forma a conhecer 
progressivamente seus recursos ambientais e patrimônio histórico-cultural. 

Resultados Esperados: 

 Obtenção de conhecimento que subsidiem ações de proteção e manejo da UC; 

 Publicação dos resultados de estudos científicos relacionados ao PESAM e 
reconhecimento pela comunidade científica e gestores públicos da área ambiental, e 

 Ampliação do rol de instituições de pesquisa atuando junto ao PESAM. 

Indicadores: 

 Aumento da solicitação e emissão de licenças para as pesquisas junto ao PESAM; 

 Aumento na produção de publicação científica sobre o PESAM; 

 Aumento da aplicação dos conhecimentos dos relatórios pesquisa no manejo da UC. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Identificar e cadastrar pesquisadores e instituições interessados em realizar 
pesquisas no PESAM e em sua zona de amortecimento. 

• Normas: 

• Os pesquisadores e suas respectivas instituições interessados em realizar 
pesquisas na área deverão ser informados dos procedimentos e legislação 
que regem a realização de pesquisas em Unidades de Conservação; 

• A SECTAM deverá proceder ao cadastramento de pesquisadores, da 
pesquisa e emitir a autorização para o desenvolvimento do projeto. O 
formulário para autorização de pesquisa deve ser entregue junto os 
documentos necessários para abrir o processo na SECTAM elencados no 
Anexo 2. A ficha de cadastramento do pesquisador (Anexo 3) e a ficha de 
cadastramento do projeto (Anexo 4) deverão ser usadas como referência, 
não eliminando as outras exigências inerentes ao licenciamento das 
pesquisas; 
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• A SECTAM deverá promover a interação da UC com instituições de 
pesquisa atuantes na área para motivar o cadastramento de pesquisadores, 
a assinatura da declaração de compromisso do pesquisador (Anexo 5) e 
avaliar a possibilidade de firmar convênios e outros termos de cooperação 
(Anexo 6), como couber. 

 Recomendações: 

 A interação com as instituições pode ser iniciada pela Casa de Cultura de 
Marabá, Fundação Serra das Andorinhas, UFPA, Museu Emílio Goeldi e 
IBAMA; 

 Enviar folders e outros informativos sobre o PESAM para as instituições de 
pesquisa. 

2) Organizar um acervo bibliográfico sobre o PESAM. 

• Normas: 

• O material bibliográfico existente sobre o PESAM deverá estar disponível 
na Unidade, bem como todos os relatórios de pesquisa, relatórios técnicos 
e de fiscalização. Os mesmos deverão estar catalogados e registrados, e 
deverão ser mantidos em local apropriado; 

• Deverá ser sistematizado e inserido num banco de dados de informação 
específico, utilizando ferramentas de informática já existentes (como 
ACCESS, por exemplo). 

3) Apresentar linhas de pesquisas prioritárias às instituições potencialmente 
parceiras. 

• Normas: 

• Todas as pesquisas devem ser registradas na sede da SECTAM e no 
PESAM; 

• Os dados coletados durante o trabalho de campo devem ser 
georreferenciados; 

• Os pesquisadores deverão disponibilizar os resultados das pesquisas na 
DICON e no PESAM. 

 Recomendações: 

 Os pesquisadores podem ficar instalados no período de realização das 
pesquisas nos postos de apoio localizados na Casa de Pedra e na Vila Santa 
Cruz. 
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3.1) Identificar, priorizar as áreas degradadas e desenvolver projetos de 
recuperação das mesmas utilizando espécies nativas. 

3.2) Realizar inventários florísticos e faunísticos no PESAM e sua zona de 
amortecimento, identificando, em ordem de prioridade, espécies que requerem 
maiores conhecimentos para cada grupo de organismos. 

• Normas: 

• Deverão ser geradas informações espacializadas aplicáveis ao manejo e 
que possam subsidiar avaliação mais aprofundada sobre o zoneamento 
ambiental da unidade. 

3.3) Avaliar o status das populações de espécies vulneráveis e ameaçadas 
de extinção, com base em princípios da biologia e da genética da conservação. 

3.4) Realizar estudos sobre as peculiaridades e hábitos de espécies com 
potencial para compor atividades especializadas de uso público, tais como 
observação de aves (bird watching) e das demais categorias de fauna, 
identificação de pegadas, safáris fotográficos, visitas com interesses em plantas 
medicinais e orquídeas, dentre outros. 

• Normas: 

• Deverá estar previsto o treinamento específico de funcionários do PESAM e 
condutores de visitantes para o desempenho destas funções como 
atividades de extensão aos estudos.  

 Recomendações: 

 Estes estudos poderão agregar áreas relevantes no entorno da UC, como o 
rio Araguaia e o vale do rio Sucupira. 

3.5) Realizar estudos espeleológicos e arqueológicos dos sítios encontrados 
no PESAM. 

• Normas: 

• Entre as atividades dos estudos deverão estar previstos a identificação, 
catalogação, resgate, revitalização e ações de proteção especificas para 
cada caso. 

• Estes estudos deverão contemplar a produção de material científico que 
legitime o valor do patrimônio arqueológico do PESAM e privilegie o 
salvamento dos vestígios arqueológicos. 

• Deverá ser incluída a produção de informações em linguagem popular, 
visando o subsidio aos materiais educativos para os funcionários do 
PESAM, as comunidades, os condutores de visitantes e turistas, abordando 
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tanto as posturas adequadas em relação aos sítios e artefatos 
arqueológicos como conscientizando sobre sua importância. 

• Entre as prioridades de estudo, deverão estar os setores de visitação 1 e 2, 
correspondentes à Casa de Pedra e ao Brejo dos Padres. 

• Os estudos nas áreas destinadas ao uso público deverão prever um plano 
de uso que minimize os impactos da visitação aos sítios arqueológicos e 
espeleológicos e estabeleça áreas de fragilidade, infra-estrutura de 
proteção e normas de permanência nos locais.  

• Quaisquer impactos mais graves justificam a imediata interrupção das 
atividades de visitação até que se tome providências para sua prevenção e 
controle. 

• Os funcionários do PESAM e condutores de visitantes deverão ser 
treinados e incumbidos de acompanhar permanentemente suas áreas de 
atuação. 

• As áreas mais vulneráveis deverão ter seus planos de uso periodicamente 
revistos e suas normas de permanência incrementadas de acordo com as 
categorias de impactos identificados. 

 Recomendações: 

 Um dos produtos do plano de uso poderá ser o estabelecimento e 
padronização de fichas de acompanhamento e respectivo manual de uso 
para subsidiar a ações de monitoramento; 

 Estes estudos poderão agregar áreas relevantes no entorno da UC, como a 
Ilha dos Martírios e os povoados de Santa Cruz, Sucupira e Ilha de Campo. 

3.6) Avaliar os impactos das espécies exóticas e invasoras sobre a 
biodiversidade do PESAM, com vistas à adoção de medidas de proteção e manejo. 

3.7) Avaliar o impacto do fogo na flora e fauna, identificando áreas mais 
vulneráveis e medidas de proteção apropriadas. 

3.8) Avaliar riscos ambientais decorrentes das ocupações e posses no 
interior da unidade e na zona de amortecimento. 

3.9) Investigar e mapear os impactos do uso público e outros impactos sobre 
os recursos arqueológicos e espeleológicos do PESAM. 

3.10) Investigar os aspectos históricos e culturais do PESAM e de sua zona de 
amortecimento. 
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3.11) Avaliar a qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos no PESAM e 
sua zona de amortecimento, objetivando o estabelecimento de futura estratégia de 
monitoramento dos mesmos. 

• Normas: 

• Deverá ser realizada pela Prefeitura de São Geraldo do Araguaia por ser 
um bem de uso comum dos munícipes. 

3.12) Detalhar e mapear os aspectos geológicos, geomorfológicos, 
pedológicos e o controle de erosão no interior do PESAM, priorizando os locais 
das trilhas interpretativas. 

• Normas: 

• Caracterizar o contexto local, como subsídio à reconstituição da evolução 
geomorfológica regional; 

• Apresentar mapeamento pedológico, caracterizando as variedades 
presentes e o desenvolvimento de técnicas de controle da erosão nos 
diferentes tipos de solos do PESAM. 

 Recomendações: 

 Iniciar o mapeamento pelos locais destinados ao uso público com prioridade 
para a Trilha da Casa das Pedras e do Brejo dos Padres; 

 Deverá ser realizado trabalho conjunto com a FUNTEC (Fundo Estadual de 
Ciência e Tecnologia) para a mesma priorizar recursos e orientá-los para o 
desenvolvimento de atividades científicas que tragam subsídios para o 
manejo do PESAM. 

4) Viabilizar recursos para a execução de pesquisas de interesse do PESAM. 

• Normas: 

• A SECTAM deverá promover a gestão junto aos órgãos de fomento à 
pesquisa para buscar esses recursos; 

• As linhas de pesquisa elencadas no item 3 deverão ser priorizadas para a 
alocação de recursos que podem ser utilizados indiretamente da 
compensação por significativo impacto ambiental, através de fornecimento 
de apoio logístico (desenvolvimento de pesquisas para o manejo da 
unidade e zona de amortecimento está prevista como tema a ser alvo de 
alocação de recursos pelo art. 33 do Decreto 4.340/02). 
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 Recomendações: 

 A SECTAM e instituições de pesquisa poderão elaborar projetos para 
apresentação ao FNMA, PROBIO, FDD, CNPq, dentre outros órgãos de 
financiamento; 

 Dentre as ações a serem demandadas pelos projetos que serão 
elaborados, deve ser dada atenção especial ao treinamento e à capacitação 
dos funcionários e técnicos encarregados de acompanhamento das 
pesquisas no PESAM. 

5) Disponibilizar os postos de apoio à pesquisa. 

• Normas: 

• Os postos de apoio localizados na Vila Santa Cruz e Casa de Pedra 
deverão servir de apoio às atividades de pesquisa, quando necessário; 

• A SECTAM deverá, na medida do possível, apoiar as atividades de 
pesquisa no PESAM. 

6) Fixar normas e regulamentos de utilização de infra-estrutura e equipamentos 
que porventura sejam da carga patrimonial da SECTAM. 

• Normas: 

• A SECTAM deverá avaliar juridicamente o uso de seu patrimônio por 
terceiros, sobretudo no que se refere à necessidade de estabelecimento de 
termo entre as partes interessadas; 

• A SECTAM poderá fornecer a infra-estrutura básica, como os postos de 
apoio, sendo o restante do material de responsabilidade do pesquisador; 

• Cada pesquisador deverá ter seu material de pesquisa; 

• É obrigação do pesquisador zelar pela infra-estrutura cedida pelo Parque, 
tendo que devolver o posto limpo e sem danos materiais e estruturais. 

7) Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos pesquisadores quando 
estiverem em campo. 

 Recomendações: 

 A direção da UC deverá destinar um funcionário para acompanhar as 
atividades dos pesquisadores, quando necessário. 
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Requisitos: 

 Prover infra-estrutura para apoiar grupos de pesquisadores; 

 Ter um cronograma de atividades para atender prioritariamente às pesquisas 
aplicadas, relacionadas ao manejo do PESAM; 

 Atender às normas vigentes da SECTAM para a autorização de pesquisa na 
unidade; 

 Ter pesquisadores interessados em desenvolver atividades científicas no Parque; 

 Todo o material coletado na UC deverá ser depositado prioritariamente nas 
instituições de pesquisa do Estado. 

Prioridades: 

♦ Identificar e cadastrar pesquisadores e instituições de pesquisa aplicada. 

 

4.1.2 Sub-Programa de Monitoramento Ambiental 

Objetivo: 

♣ Acompanhar quaisquer fenômenos e alterações naturais ou induzidas sobre os 
recursos ambientais do PESAM e de sua zona de amortecimento, incluindo o 
patrimônio histórico-cultural e arqueológico ali existente, como forma de aprimorar, 
principalmente, as suas ações de proteção, uso público e manejo. 

Resultados Esperados: 

 Parcerias estabelecidas para a geração de informações para o monitoramento 
ambiental; 

 Banco de dados georreferenciado criado e implementado, armazenando e 
analisando as alterações naturais e induzidas do PESAM; 

 Estabelecimento de um sistema de suporte a decisões de manejo subsidiado por 
informações do monitoramento ambiental. 

Indicadores: 

 Número de acordos estabelecidos entre a SECTAM e instituições afins para a 
realização do monitoramento; 

 Desenvolvimento de ações corretivas utilizando as informações do banco de dados e 
do sistema de suporte. 
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Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Buscar parceiros para participar de atividades de monitoramento ambiental no 
PESAM e sua zona de amortecimento. 

• Normas: 

• A SECTAM deverá buscar prioritariamente a participação das mesmas 
instituições envolvidas em projetos do Subprograma de Pesquisa do 
PESAM, pois auxiliará no compartilhamento de dados entre ambos 
subprogramas; 

• Essas parcerias podem ser constituídas para troca de informações de 
monitoramento, como por exemplo o fornecimento de imagens de satélite 
pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) ou até o apoio do 
IBAMA para a fiscalização e prevenção do fogo. 

 Recomendações: 

 Sempre que possível, levando-se em conta o caráter técnico dos dados a 
serem obtidos, deverão ser envolvidas as comunidades locais nos trabalhos 
de monitoramento ambiental. 

2) Adquirir anualmente as imagens de satélite para realizar o monitoramento do 
PESAM. 

 Recomendações: 

 As imagens devem ser adquiridas, preferencialmente, do satélite SPOT. 

3) Executar monitoramento ambiental do PESAM e zona de amortecimento de 
acordo com as linhas temáticas prioritárias. 

• Normas: 

• Essa atividade tem por objetivo a elaboração de um sistema de rotina de 
monitoramento ambiental a ser implementado no PESAM, de forma a 
abranger toda sua área; 

• Deverão ser confeccionadas fichas e formulários para o monitoramento 
ambiental, nos quais devem constar, minimamente as seguintes 
informações: data, hora, local (georreferenciado, sempre que possível), 
nome do observador, condição do tempo, características da vegetação e 
fauna (se for o caso), área danificada ou degradada, duração do evento, 
origem do evento e responsável pela informação; 

• Da mesma forma, deverá ser produzida uma ficha de monitoramento de 
fauna, onde deverão estar presentes pelo menos os seguintes campos: 
data, hora, local (sempre que possível georreferenciado), fezes, rastros, 
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visualização direta, vocalização, espécie, número de animais e responsável 
pela informação; 

• Os formulários de informações a serem preenchidos pelos coletores de 
dados, os chamados monitores ambientais, deverão ser por eles aplicados 
no decurso de suas atividades, sob orientação de um responsável pela 
coleta de informações de cada linha temática específica de monitoramento; 

• Os pesquisadores devem repassar ao parque todas as observações feitas 
durante suas atividades de campo que podem ser utilizadas no 
monitoramento. 

3.1) Monitorar o impacto ambiental em geral (flora, fauna, solo, cavidades 
naturais, ambientes aquáticos, sítios arqueológicos) nos setores de visitação, 
visando identificar as mudanças influenciadas pelas atividades de turismo. 

• Normas: 

• Demanda, perfil e grau de satisfação: fluxo e perfil de visitantes por setor de 
visitação, épocas de maior intensidade, sugestões e falhas identificadas na 
condução das atividades; 

• Este trabalho deve ser feito de forma sistemática, orientando os gestores no 
contínuo aprimoramento dos processos e usando como parâmetros os 
seguintes indicadores: 

o Segurança: números de acidentes, buscas e salvamentos; 

o Conflitos de uso: números de incidentes envolvendo barulho, 
brigas, consumo de álcool e desrespeito às normas pré-
estabelecidas; 

o Danos: números de incidentes envolvendo vandalismo, 
inscrições em rochas, árvores comprometidas, coleta de material 
fóssil; 

o Solo/ leito de trilhas: focos de erosão, problemas de drenagem, 
pisoteio e grau de compactação, alargamento das trilhas, presença 
de trilhas alternativas ou clandestinas; 

o Vegetação nas trilhas: número de raízes expostas, número de 
indícios de fogo como resultado da visitação, número de árvores 
com bromélias e orquídeas retiradas; 

o Fauna: visão/ audição de fauna silvestre, mudança de 
comportamento animal; 
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o Saneamento: presença de dejetos expostos, odores ou indícios 
de contaminação dos corpos d´água. 

 Recomendações: 

 Considerando que as capacidades de suporte estabelecidas neste estudo 
são indicações preliminares, deverão ser gerados subsídios para a 
permanência ou alteração dos mesmos, assim como incrementados os 
indicadores de avaliação de impactos a serem utilizados; 

 Deverão ser estabelecidos acordos com instituições de pesquisa para a 
realização destas atividades; 

 Considerando que o nível de impacto sobre o meio ambiente depende, 
também, do comportamento do visitante, o monitoramento deverá prever a 
intervenção da administração do PESAM nos processos de uso público, onde 
programas de educação e informação devem ser mais incisivos, bem como 
interferências tecnológicas, quando necessário. 

 Deverão ser elaboradas fichas técnicas de monitoramento das áreas de 
visitação e do comportamento dos visitantes, a serem preenchidas pelos 
condutores de visitantes ou funcionários capacitados, visando registrar tanto 
ações que indiquem os impactos negativos ao ambiente (trilhas, áreas de 
banho, áreas de camping, pontos de descanso, etc. constando informações 
pertinentes às peculiaridades e fragilidades de cada área) como ações 
consideradas adequadas do comportamento dos visitantes. Esta atividade 
estará diretamente ligada ao método de gerenciamento dos impactos da 
visitação escolhidos (ver orientações para elaboração de projetos 
específicos); 

 Poderão ser elaboradas fichas de caracterização do perfil, grau de 
satisfação e coleta de sugestões, a serem preenchidas pelos visitantes. 
Modelos destas fichas podem ser encontrados nos Anexos 03 e 04 do Estudo 
de Uso Público. 

3.2) Monitorar as atividades desenvolvidas durante a Festa do Divino 
Espírito Santo e as pernoites no PESAM, conforme descrito no Subprograma de 
Recreação. 

• Normas:  

• Deverão ser contratados monitores e/ou condutores de visitantes 
sobressalentes, devidamente treinados para a ocasião da Festa do Divino 
Espírito Santo; 
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• Os monitores e/ou condutores de visitantes deverão contribuir para que 
sejam obedecidos os limites físicos das atividades previstas, assim como as 
restrições estabelecidas, encaminhando à administração do PESAM os 
casos de infrações; 

• Somente poderão visitar e/ou pernoitar na Casa de Pedra na ocasião da 
Festa do Divino Espírito Santo, os visitantes que se cadastrarem junto à 
administração do PESAM e assinarem o termo de concordância com as 
normas estabelecidas, sendo vedada a presença de pessoas em 
quantidade superior à capacidade de carga estipulada. 

 Recomendações: 

 Deverá ser dada maior ênfase ao monitoramento dos impactos decorrentes 
da Festa do Divino Espírito Santo, na Casa de Pedra, incluindo seu ponto de 
descanso, junto ao corpo d’água; 

 A coordenação do Parque deverá produzir panfleto para ampla divulgação 
das normas estabelecidas para o uso do Setor da Casa de Pedra. Esse 
panfleto deverá abordar também os procedimentos que o visitante deve 
atender para se cadastrar ou pernoitar no local. 

3.3) Monitorar o uso dos animais de montaria no apoio a Festa do Divino 
Espírito Santo, na Casa de Pedra. 

• Normas: 

• A permissão para o uso de animais de montaria se limitará às finalidades de 
apoio aos produtores e organizadores do evento (como usualmente já é 
feito), até que alternativas mais adequadas sejam viabilizadas; 

• O monitoramento deve ser feito durante todo o período que antecede, no 
decorrer e após o evento, pelos funcionários responsáveis e monitores 
ambientais cadastrados para tal; 

• É proibido o livre pastoreio dos animais pelo PESAM, devendo ser 
destinadas áreas específicas para sua alimentação e pernoite, devidamente 
cercadas; 

• Os animais de montaria em serviço na organização do evento deverão ser 
vacinados, vermifugados, adequadamente alimentados e examinados 
quanto às suas condições de saúde, com antecedência indicada por médico 
veterinário. Este profissional deverá estar ciente das implicações para 
proteção das espécies da fauna nativa e pela não disseminação de 
espécies vegetais invasoras; 
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• Poderá ser contratada ou conveniada uma instituição de ensino e/ou 
pesquisa para desenvolver projeto de estudo do uso do animal de montaria 
no PESAM, visando a adequação das condições físicas e operacionais 
ideais; 

• Deverão ser elaborados normas e procedimentos adequados para os 
seguintes aspectos: 

o Cadastro dos animais com permissão para ingressar no 
PESAM e controle do cumprimento das condições estabelecidas; 

o Preparação, alimentação e manutenção dos animais; 

o Controle da saúde dos animais; 

o Tratamento de zoonoses; 

o Estrutura de currais e/ou piquetes; 

o Impactos na trilha; 

o Disseminação de espécies exóticas. 

• Para o monitoramento adequado dos animais, deve-se realizar seu 
cadastro junto à administração do PESAM, mediante o cumprimento das 
condições pré-estabelecidas. 

3.4) Monitorar as áreas utilizadas pelos posseiros, bem como as áreas 
degradadas no interior do PESAM e sua zona de amortecimento. 

• Normas: 

• Esse monitoramento deverá observar a resiliência1 e a proximidade de 
manchas de vegetação nativa2 nas áreas a serem recuperadas, 
acompanhando a dinâmica do tamanho das áreas, seu grau e tipo de 
degradação. 

 

 

 

 

                                                 
1 capacidade natural de um ecossistema retornar a sua forma original após uma perturbação. No cerrado a 
resiliência é alta, pois se trata de uma vegetação adaptada a perturbações naturais como o fogo. Já as florestas, de 
modo geral, tendem a se recuperar mais lentamente, tendo, portanto, uma resiliência menor. 
 
2 a maior proximidade de áreas naturais favorece a recuperação de áreas degradadas. As manchas de vegetação 
nativa funcionam como uma fonte de sementes e propágulos que irão colonizar as áreas degradadas adjacentes. 
Agentes de dispersão como o vento, aves, mamíferos terrestres e morcegos estão entre os principais vetores que 
irão facilitar o povoamento das áreas em recuperação. 
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3.5) Monitorar as áreas queimadas e desmatadas. 

 Recomendações: 

 O Laboratório de Sensoriamento Remoto (LSR) da SECTAM deverá ser 
utilizado  para avaliar anualmente a situação de uso e ocupação do solo do 
PESAM e ZA. 

 Recomenda-se a aquisição de imagem de satélite e das informações do 
Prev-Fogo (IBAMA) e do Sistema Estadual para obter pelo menos, as 
seguintes informações: localização, extensão da área, local de início das 
queimadas, tempo, data, responsável pelo fogo, se for o caso. 

3.6) Monitorar o risco de erosão e assoreamento da estrada e alargamento 
das trilhas indicadas no estudo de uso público. 

3.7) Monitorar as atividades de garimpo dos posseiros e garimpeiros. 

3.8) Monitorar o uso de agroquímicos pelos posseiros no PESAM e no 
entorno. 

• Normas: 

• Essa atividade deverá ser conduzida com a fiscalização, devendo ser 
coibida no interior da UC. No entorno, buscar a orientação e conferência do 
atendimento às normas gerais de uso dos agroquímicos. 

4) Capacitar monitores ambientais. 

• Normas: 

• Os potenciais monitores ambientais deverão ser identificados para posterior 
capacitação antes de iniciarem as coletas de informações (basicamente no 
preenchimento de fichas padrão, buscando a confiabilidade das informações); 

• Os monitores deverão ser, preferencialmente, moradores de localidades 
próximas às áreas de monitoramento, estreitando o sentimento de co-
responsabilidade junto às comunidades do entorno imediato; 

• As instituições envolvidas nos projetos do subprograma de pesquisa 
interessadas em utilizar em seus estudos os dados do monitoramento 
ambiental, devem auxiliar na capacitação dos monitores. 

5) Estabelecer e detalhar formulários de monitoramento de queimada das áreas, 
desmatamento, caça, trilhas de uso público e uso de agroquímicos. 

Requisitos: 

 Infra-estrutura e recursos humanos e financeiros adequados e suficientes para a 
implantação de um programa de monitoramento ambiental permanente; 
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 Pessoal treinado e capacitado para a coleta de informações e disponibilidade de 
equipamentos necessários a esta tarefa; 

 Parcerias e convênios firmados para o monitoramento ambiental. 

Prioridades: 

♦ Estabelecer e detalhar formulários de monitoramento de queimada das áreas, 
desmatamento, caça, trilhas de uso público e uso de agroquímicos; 

♦ Capacitar monitores ambientais; 

♦ Monitorar as atividades desenvolvidas durante a Festa do Divino Espírito Santo e as 
pernoites no PESAM, conforme descrito no Subprograma de Recreação; 

♦ Monitorar o uso dos animais de montaria no apoio a Festa do Divino Espírito Santo, 
na Casa de Pedra. 

 

4.2 Programa de Uso Público 

Objetivos: 

♣ O objetivo deste programa é ordenar, orientar e direcionar o uso do PESAM pelo 
público, promovendo o conhecimento do meio ambiente como um todo e orientando 
ações no que diz respeito à recreação e atendimento ao visitante. 

Resultados Esperados: 

 Centro de Visitantes e bases de apoio implementados; 

 Sistema de controle de visitação implementado e em funcionamento; 

 Setor de Visitação da Casa de Pedra implementado e em funcionamento; 

 Setor de Visitação do Brejo dos Padres implementado e em funcionamento; 

 Setor de Visitação ao longo do rio Araguaia implementado e em funcionamento; 

 Estudo de viabilidade para implementação de Setor de Visitação na porção sudoeste 
do PESAM realizados; 

 Atividades especializadas implantadas; 

 Projeto de interpretação do PESAM implementado; 

 Vivências e trabalhos de educação ambiental junto aos jovens locais e funcionários 
do PESAM. 
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4.2.1 Subprograma de Recreação 

Objetivos: 

♣ O objetivo deste sub-programa é estabelecer e ordenar as atividades que o público 
pode desenvolver no PESAM em relação à recreação e lazer, assim como o 
enriquecimento das experiências de caráter ambiental, de acordo com as aptidões e 
potencialidades dos recursos específicos, contemplando a segurança dos visitantes. 

Resultados Esperados: 

 Centro de Visitantes e bases de apoio implementados; 

 Sistema de controle de visitação implementado e em funcionamento; 

 Setor de Visitação da Casa de Pedra implementado e em funcionamento; 

 Setor de Visitação do Brejo dos Padres implementado e em funcionamento; 

 Setor de Visitação ao longo do rio Araguaia implementado e em funcionamento; 

 Estudo de viabilidade para implementação de Setor de Visitação na porção sudoeste 
do PESAM realizado; 

 Atividades especializadas implantadas. 

Indicadores 

 Número de visitas ao Centro de Visitantes por membros da comunidade e turistas; 

 Sistema de controle de visitação eficiente; 

 Número de visitas aos setores de visitação; 

 Freqüência de ocorrência de atividades especializadas. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

Considerar as seguintes normas gerais para as atividades de visitação. 

• Normas: 

• A realização de atividades de visitação e recreação deverá considerar a 
capacidade de suporte estabelecida para cada área sendo, a mesma, tema 
para monitoramento e estudos de aprofundamento. 

• A visitação às áreas de valor arqueológico deverá ser estimulada apenas 
mediante o estudo dos sítios, o salvamento dos vestígios e o estabelecimento 
de normas e procedimentos específicos para o uso público elaborado por 
profissionais competentes. 

• A implementação da totalidade das atividades de uso público será efetivada 
na medida em que forem instalados os equipamentos e serviços necessários, 
a saber: 
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o Sistema de controle da visitação e de comunicação em 
funcionamento; 

o Sede administrativa e Centro de Visitantes de São Geraldo do 
Araguaia, os quais deverão compartilhar a mesma estrutura física; 

o Bases de apoio do povoado de Santa Cruz e Casa de Pedra; 

o Alocação e capacitação de funcionário para uso público, além 
da capacitação e treinamento de condutores de visitantes e 
piloteiros de voadeiras, no caso do setor de visitação ao longo do rio 
Araguaia; 

o Implantação das trilhas, sinalização e demais equipamentos 
recomendados em cada área de visitação. 

• Não será permitido o uso de aparelhos sonoros, exceto em atividades de 
educação ambiental que o justifiquem; 

• Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas; 

• O Parque será aberto para visitação das 08h00 às 17h00; 

• Os visitantes que realizarão atividades diferenciadas (como observação de 
fauna),. necessitando de horários distintos de visitação, deverão ser 
previamente autorizados pela administração do PESAM e acompanhados por 
condutores de visitantes credenciados; 

• É proibido alimentar qualquer espécie de animal silvestre. 

(Para visualização das áreas mencionadas neste subprograma, observar os mapas 
02, 03, 04 e 05 do Estudo de Uso Público)  

Considerar as seguintes normas gerais para com os acessos. 

• Normas: 

• Prevendo a adequada conservação das nascentes e veredas, deverá ser 
previsto o maior distanciamento possível das trilhas para visitação pública 
nessas áreas. No caso de haver proximidade, deverão ser adotadas medidas 
mitigadoras ou de controle de possíveis impactos futuros; 

• A abertura de trilhas deverá ocorrer em locais estáveis, preferencialmente 
não alagados ou alagáveis. Quando for o caso, recomenda-se a construção 
de pontes rústicas, passarelas suspensas ou similares; 

• Deverão ser observados os equipamentos e procedimentos de segurança, 
tais como: implantação de escadas com sistema de segurança, de cordas de 
apoio e de guarda-corpos nos mirantes onde se fizer necessário; 
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• Recomenda-se o uso de curvas de níveis e trilhas em zig-zag para áreas de 
maior declividade, evitando a erosão e facilitando o processo de drenagem e 
de uso; 

• É indicada a análise e aproveitamento de percursos pré-existentes na 
ocasião de implantação das trilhas e estradas; 

• Todos os acessos deverão ser instalados privilegiando o sombreamento 
natural, as curvas de nível, os materiais e a mão-de-obra local; 

• Um bom nivelamento exige um maior trabalho, porém assegura uma trilha 
mais estável exigindo menor manutenção; 

• As trilhas não deverão ser alocadas, preferencialmente, em um raio maior 
que 50 metros de nascentes e olhos d'água; 

• Deverão ser adotadas ações de redução da velocidade de águas pluviais a 
fim de diminuir sua capacidade de carrear o solo. O manejo de troncos e 
galhos caídos constitui ótima barreira tanto para diminuir a velocidade da 
água, como para fechar atalhos e caminhos paralelos; 

• O material orgânico do solo não deve ser retirado, pois forma camada 
natural de proteção ao impacto mecânico da chuva, impedindo a erosão; 

• A drenagem da trilha deverá ser feita por meio de canais laterais, em 
sentido perpendicular ou diagonal a trilha (tanto em nível, quanto 
subterrâneo); 

• Valas e barreiras oblíquas à superfície da trilha deverão ser adotadas 
facilitando o escoamento e evitando a sobreposição de corpos d'água; 

• Uma das soluções mais simples e eficazes recomendadas para a 
contenção de erosão é o emprego de troncos secos, tanto acima da margem 
superior de uma encosta na trilha, quanto abaixo, formando barreiras de 
contenção; 

• O corredor da trilha inclui as áreas acima e nas laterais do caminho. Este é 
o espaço limite para fazer o desbaste da vegetação, sendo que a roçagem e 
poda são corriqueiras formas de manejo; 

• Quanto menor a largura, menor a área pisoteada, conseqüentemente, 
menor o impacto ambiental; 

• Todas as trilhas deverão receber constante manutenção quanto às medidas 
de contenção de erosões, invasão de plantas de rápido crescimento e 
presença de animais que possam causar acidentes, como abelhas e 
marimbondos. 
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1) Instalar e implementar o Centro de Visitantes (CV) em São Geraldo do Araguaia 
e as bases de apoio na Casa de Pedra e vila Santa Cruz. 

• Normas: 

• Será necessário que a SECTAM adquira um terreno ou utilize área cedida 
pela Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia; 

• O CV deverá centralizar as informações relacionadas à visitação e terá 
como objetivo atender aos visitantes que chegam ao município em busca do 
PESAM e atrativos do entorno, acumulando funções como receber, informar e 
orientar, bem como direcionar o fluxo de visitação e vender ingressos aos 
atrativos da UC; 

• A organização da venda de ingressos e controle central de visitação do 
PESAM serão instalados neste CV, tendo as bases de apoio da Casa de 
Pedra e Santa Cruz como estruturas complementares; 

• Deverão constar informações como: atividades de visitação disponíveis no 
PESAM e entorno, horários de funcionamento, valores dos ingressos e 
serviços, normas de segurança e conduta, calendário de eventos locais, 
serviços de hospedagem, alimentação e transporte, dentre outros; 

• O CV deverá ter, por si só, caráter de atrativo turístico, possuindo estrutura 
agradável e paisagisticamente convidativa, abrigando exposições diversas, 
palestras, mini-cursos, oficinas, biblioteca temática e materiais de 
sensibilização; 

• Deverá ser desenvolvido um projeto de interpretação para o CV; 

• O CV deve ser o ponto de apoio dos condutores de visitantes até que estes 
tenham local próprio, mediante organização local; 

• Sendo este CV o responsável pela organização e venda de ingressos, 
deverá haver um sistema de comunicação eficaz para operacionalização das 
tarefas necessárias ao controle da visitação; 

• Deverá ser implantado um livro para sugestões e reclamações dos 
visitantes, assim como cadastrados, tabulados e interpretados todos 
documentos gerados (fichas de monitoramento de visitação, fichas de perfil e 
satisfação dos visitantes, registro de acidentes e infrações, etc.). 

 Recomendações: 

 O CV poderá englobar o acervo particular do Museu da Guerrilha do 
Araguaia, mediante negociação e acordos contratuais com seu proprietário e 
legitimação científica das coleções por profissionais competentes. 

2) Implantar sistema de controle de visitação. 
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• Normas: 

• O controle de visitação se dará a partir da venda de ingresso no CV e 
postos de apoio da Casa de Pedra e Santa Cruz, que organizarão a 
distribuição dos visitantes de acordo com a capacidade de suporte indicada e 
com a disponibilidade de condutores de visitantes credenciados; 

• Será estabelecida uma cota de ingresso diária para cada área, obedecendo 
a capacidade de suporte; 

• Todas as áreas de visitação deverão ser estruturadas com rádio 
comunicação, diretamente em contato com o CV ou a base de apoio mais 
próxima; 

• Deverá ser elaborado um registro da entrada e saída dos visitantes para 
controle da visitação; 

• Os funcionários do PESAM são responsáveis pelo contato com os 
condutores de visitantes para organização da entrada e saída dos visitantes. 

2.1) Implantar sistema de venda de ingressos. 

• Normas: 

• Os ingressos deverão ser vendidos no CV de São Geraldo do Araguaia ou 
bases de apoio da Casa de Pedra e Santa Cruz; 

• Deverá ser criado um tíquete de ingresso para o uso público no PESAM; 

• O ingresso diário valerá para os três setores de visitação, mas o visitante 
deverá, no ato da compra, escolher qual a ordem de visitação; 

• Este sistema deve considerar que os visitantes que já possuem ingresso 
têm prioridade para entrar no Parque, mesmo que ainda não tenham chegado 
no portão de entrada; 

• O operador da venda de ingressos no CV deve informar aos funcionários 
das bases de apoio de cada setor as vendas efetivas para o controle da 
visitação, e vice-versa; 

• O sistema de venda de ingressos deve considerar duas situações distintas 
de visitação: (i) os visitantes que previamente comprarão ingresso no CV e 
bases de apoio, a caminho para os setores de visitação da Casa de Pedra e 
Brejo dos Padres, (ii) os visitantes que elegerem o setor de visitação 3 – ao 
longo do rio Araguaia, cujos atrativos não são munidos de portões de entrada; 

• Em relação a segunda situação, faz-se necessário comunicação eficiente 
entre a Cooperativa de Piloteiros de Voadeiras (TRANSUNIÃO), os 
condutores de visitantes e a administração do PESAM, além de programas de 
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incentivo para o funcionamento adequado da operação, suprindo o sistema 
de controle de visitação e respeitando o número de visitantes estipulado pela 
capacidade de suporte. 

 

 

2.2) Estabelecer um programa de ingresso subsidiado em datas e situações 
especiais. 

• Normas: 

• Deverão ser cobradas apenas taxas simbólicas das escolas municipais 
participantes de atividades de educação ambiental; 

• As comunidades locais deverão ter livre acesso ao PESAM e serem 
incentivadas a visitá-lo em pelo menos uma data comemorativa por ano, a ser 
definida (aniversário do Parque, dias do meio ambiente e da cultura, entre 
outras); 

• Este programa poderá conferir a situação de parceria entre determinados 
grupos e o PESAM, sendo um dos critérios para a parceria a disponibilidade 
em ajudar em atividades de preservação demandadas na ocasião, como 
mutirões de limpeza, campanhas sócio-ambientais e educativas e outros. 

3) Implementar o Setor de Visitação da Casa de Pedra. 

O setor de visitação da Casa de Pedra terá um uso intensivo, estimulando a 
popularização do PESAM frente às comunidades do entorno em consonância com 
ações de sensibilização e divulgação de conhecimentos pertinentes. Portanto, estará 
munido de um maior volume de infra-estrutura e equipamentos de apoio.  

Neste setor serão desenvolvidas, em caráter permanente, atividades de cunho 
educativo e interpretativo, em especial para idades escolares, preferencialmente em 
iniciativas conjuntas às Secretarias Municipais de Educação. Para tanto a trilha será 
munida de sinalização interpretativa envolvendo temas que possuem estreita relação 
com o PESAM. A porção interpretativa desta trilha será maior que de costume, com 
cerca de 2,5 quilômetros, se encerrando em uma área apropriada para piquenique, 
banho e atividades de educação ambiental diversas.  

Neste setor também continuará ocorrendo anualmente a Festa do Divino Espírito Santo, 
que envolve uma quantidade considerável de participantes de São Geraldo do Araguaia 
e municípios vizinhos. Em função do evento envolver pernoites e de uma das premissas 
para implementação deste setor ser a realização de estudos arqueológicos de subsídio, 
indica-se a instalação de alojamentos rústicos (“ranchos”) e sanitários nas proximidades 
do abrigo do Santuário, em locais a serem estabelecidos mediante avaliação das 
peculiaridades do sítio, visando facilitar o trabalho dos pesquisadores, diminuir a 
pressão nos abrigos sob rocha usados como guarida e aliviar a insalubridade durante a 
festa. 
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• Normas: 

• A capacidade de suporte estipulada para este setor em condições normais 
é de 40 pessoas por dia, divididas em grupos de 20; 

• As visitas realizadas por grupos superiores a 10 pessoas deverão ser, 
preferencialmente, agendadas e acompanhadas por condutores de visitantes 
credenciados; 

• Como exceção, nos casos de eventos organizados com anuência da 
administração do PESAM, será estipulado o número de 200 pessoas para 
visita, sendo que 100 pessoas poderão pernoitar no local, pelo período 
máximo de três noites, mediante o cumprimento dos procedimentos 
estabelecidos; 

• A quantidade de visitantes permitida deverá ser periodicamente revista; 

• Somente na ocasião da Festa do Divino será permitido o uso de animais de 
montaria, como apoio à organização dos eventos, desde que observadas as 
normas específicas e cadastrados junto à administração do PESAM; 

• A abertura desta área de visitação, nestes moldes, será realizada somente 
após subsídios técnicos do estudo arqueológico; 

• O desenvolvimento das atividades de visitação previstas envolve o 
constante monitoramento e manutenção de áreas degradadas das trilhas de 
acesso e locais de pernoite.  

3.1 ) Implementar o posto de apoio da Casa de Pedra. 

• Normas: 

• Visando o adequado acesso do público ao Setor de Visitação da Casa de 
Pedra, deverá ser aberta e sinalizada estrada de acesso com cerca de um 
quilômetro, ligando a BR-153 ao limite do PESAM, onde se localizará a 
respectiva base de apoio; 

• Deverão ser instalados infra-estrutura e equipamentos necessários de 
acordo com indicação do Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos; 

• Este posto constituirá uma estrutura multiuso, servindo de base de apoio 
para visitação, pesquisa, fiscalização e combate a incêndios; 

• Deverá permanecer no posto de apoio, constantemente, um ou mais 
funcionários responsáveis pelo zelo do patrimônio; 

• Deverá haver um jogo de lixeiras seletivas por categoria de resíduos, 
visando seu acondicionamento e destinação adequados; 
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• A instalação das lixeiras deverá ser feita em locais que não interfiram na 
higiene e no conforto dos visitantes e a coleta do lixo deverá ser feita 
diariamente, de forma que não pernoite ao relento atraindo animais. 

 

 Recomendações: 

 Deverá ser previsto um sistema de coleta e destinação de lixo que não 
comprometa o meio ambiente, em especial, as águas subterrâneas e 
superficiais. No caso do lixo, sugere-se que os resíduos orgânicos sejam 
compostados e reaproveitados e que os inorgânicos sejam selecionados e 
levados para o local adequado no município; 

 É sempre recomendável que se evite produtos com embalagens que gerem 
grande volume de lixo seco; 

 O percurso até o posto de apoio tem como ponto de partida fazendas 
particulares, devendo contar a devida autorização e apoio de seus 
proprietários, assim como a possibilidade de participação de suas famílias 
nos benefícios e serviços gerados com o processo de visitação. 

3.2) Desenvolver projeto específico para implantação de equipamentos de apoio 
na trilha da Casa de Pedra. 

• Normas: 

• Deverá ser instalada infra-estrutura, medidas de contenção de erosões, 
minimização de impactos e segurança adequados (escadas, guarda-corpos, 
corrimões, pontos de descanso, etc); 

• Nos pontos críticos e de descanso da trilha poderá haver placas 
informativas e educativas, visando a conduta adequada nestes ambientes e a 
adoção de procedimentos de segurança; 

• As áreas de descanso deverão ser preferencialmente em locais 
sombreados, contando com bancos em desenho rústico.  

3.3) Implementar a Trilha Interpretativa da Casa de Pedra. 

• Normas: 

• Deverá ser elaborado um projeto específico para interpretação e sinalização 
da trilha da Casa de Pedra (ver indicação para elaboração de projetos 
específicos); 

• A trilha poderá ser feita de forma autoguiada ou guiada; 

• O projeto deverá indicar materiais harmônicos com o ambiente, formas de 
exposições temáticas e recursos audiovisuais para sensibilização e 
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integração do visitante e da população local, considerando que este espaço 
será utilizado, também, para vivências educacionais; 

• Deverá ser previsto um número limitado de placas, evitando a poluição 
visual; 

• O projeto deve abordar a necessidade de instalação de equipamentos de 
apoio como cordas, corrimões e calçamentos de pedras visando facilitar o 
acesso e zelar pela segurança do público alvo, que engloba crianças em 
idade escolar e pessoas mais velhas, na ocasião da Festa do Divino Espírito 
Santo; 

• Não será permitida a instalação de lixeiras ao longo da trilha. O visitante 
deverá retornar com o seu lixo e deverá ser informado desta norma antes de 
iniciar o passeio. 

3.4) Estabelecer e sinalizar os limites de uso da área de banho, junto ao ponto de 
descanso central na trilha. 

• Normas: 

• Deverão ser estabelecidos e delimitados os limites físicos para banho pela 
administração do PESAM, para a segurança dos visitantes e salvaguarda 
ambiental do sítio; 

• A capacidade de suporte estipulada para o poço é de até 10 pessoas por 
vez; 

• Será expressamente proibido o uso de cosméticos a base de óleo, 
sabonetes e repelentes; 

• Esta deverá ser uma área destinada à realização de oficinas e trabalhos 
manuais de educação ambiental, a serem desenvolvidos ao ar livre, e ponto 
de descanso nas ocasiões de romaria; 

• Nas proximidades deste poço, respeitando a legislação vigente e as 
fragilidades ambientais, deverá ser estudado um local apropriado para 
instalação de áreas de piquenique, que também sirvam de base para 
realização de atividades de educação ambiental de encerramento; 

• A instalação destes equipamentos deverá prever o conforto térmico dos 
visitantes, localizando-se preferencialmente em local sombreado e 
obrigatoriamente em solo firme, fora da Área de Preservação Permanente 
(APP); 

• Não será permitida a implantação de lixeiras no local. O visitante deverá ser 
orientado para retornar com o próprio lixo e depositá-lo em local apropriado. 

 Recomendações: 
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 Sugere-se a instalação de quiosques com quatro mesas com cobertura de 
palha e bancos de madeira em desenho rústico, circulares e fixos ao chão, 
com capacidade para utilização por cerca de 20 pessoas por vez. 

 

3.5 ) Elaborar projeto específico de arquitetura para construção dos alojamentos 
rústicos e sanitários próximos ao abrigo do Santuário. 

• Normas: 

• O local exato para instalação destas estruturas deverá ser estabelecido 
após avaliação arqueológica do sítio, considerando, ainda, fatores como a 
inclinação do terreno, a permeabilidade do solo e a vegetação presente; 

• O padrão arquitetônico deverá estar em harmonia com as construções 
tradicionais da região e as estruturas deverão estar localizadas de forma que 
não haja conflito visual com o ambiente circundante; 

• Estas estruturas deverão possuir caráter multiuso, servindo para atividades 
de visitação, pesquisa e guarida às brigadas de incêndio, em caso de 
necessidade; 

• Nos casos de extremo risco de incêndios e outras ações de proteção, a 
total prioridade de utilização deverá ser dada às atividades de fiscalização; 

• Os sanitários deverão possuir capacidade para absorver a demanda dos 
eventos e sistemas eficientes de tratamento dos efluentes, preferencialmente 
através de sistemas biodigestores; 

• Não será permitido acampar fora dos espaços destinados para este uso; 

• Não será permitida a realização de fogueiras fora das áreas destinadas 
para este uso; 

• Não será permitido o uso dos cursos d’água para limpeza de louça roupa ou 
quaisquer outros objetivos que não o banho e a coleta de água. É vedado o 
uso de sabão, detergentes e outros produtos diretamente nos cursos d’água; 

• A sinalização nas áreas de pernoite deverá orientar o visitante sobre as 
normas de conduta, segurança e mínimo impacto.  

 Recomendações: 

 Sugere-se que sejam instalados sanitários diferenciados por gêneros, 
contendo 3 vasos sanitários, três pias e três chuveiros cada. Na área externa 
poderão haver pias coletivas para louça e pequenas bancadas para 
preparação dos alimentos; 
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 Sugere-se que sejam demarcados quatro diferentes espaços para 
implantação de ranchos, com locais para redes e colchonetes. Esses ranchos 
deverão servir de apoio aos visitantes que pernoitarão na UC. 

4) Implementar o Setor de Visitação do Brejo dos Padres. 

O setor de visitação do Brejo dos Padres terá um uso mais restritivo que o setor da Casa de 
Pedra, tendo como público alvo os praticantes de trekking, hiking e camping selvagem, e a 
quase total ausência de equipamentos e infra-estrutura, exceto para minimização dos 
impactos ambientais. 

O acesso a este atrativo será realizado a partir da Vila Santa Cruz, obrigatoriamente com a 
presença de condutores de visitantes capacitados para garantia da segurança e melhor 
aproveitamento dos recursos do local, e em atividades especializadas, tais como: a 
contemplação de paisagens, observação de fauna e astronomia e, identificação de espécies 
vegetais de uso potencial. 

• Normas: 

• A capacidade de suporte estipulada para visitação neste setor é de 20 
pessoas por dia, divididas 2 grupos alternados; 

• A capacidade de suporte para camping selvagem neste setor é de 5 
pessoas, durante o período máximo de 2 noites; 

• A abertura desta área de visitação, nestes moldes, será realizada somente 
após subsídios técnicos do estudo arqueológico; 

• O desenvolvimento das atividades de visitação previstas envolve o 
constante monitoramento e manutenção de áreas de fragilidade ecológica e 
locais de pernoite. 

4.1) Elaborar projeto específico para definição da trilha do Brejo dos Padres. 

 Recomendações: 

 Grande parte da trilha até o Brejo dos Padres ainda não está demarcada, 
sendo o percurso atual (mapa 3) caracterizado por trechos de grande 
fragilidade ecológica. Este projeto deverá buscar caminhos alternativos que 
desviem das áreas com maior potencial de danos, ainda que aumente 
consideravelmente o percurso; 

 Caso não seja possível desviar dessas áreas, deverá haver o estudo da 
viabilidade de instalação de equipamentos para minimização dos impactos, 
tais como tablados de madeira ou calçamento de pedras, de acordo com a 
disponibilidade de recursos da região. O calçamento com pedras, apesar de 
mais desconfortável, geraria menor impacto visual, deixando a aparência do 
ambiente mais próxima de seu estado natural; 
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 Deverão ser previstas intervenções para contenção dos focos de erosão e 
diminuição da velocidade do escoamento das águas no leito da trilha, 
principalmente em áreas de grande declividade. 

 

 

 

4.2) Implantar a área de camping. 

• Normas: 

• O local exato para implantação desta área deverá ser estabelecido após 
avaliação arqueológica do sítio; 

• Não será permitido acampar fora dos espaços destinados para este uso.  

• Não será permitida a realização de fogueiras fora das áreas destinadas 
para este uso; 

• A estruturação, o uso, a manutenção e a limpeza das áreas de camping 
deverá ser parte integrante do pacote de concessão do serviço de condução 
de visitantes para o setor de visitação; 

• Não será permitido o uso dos cursos d’água para limpeza de louça roupa ou 
quaisquer outros objetivos que não o banho e a coleta de água. É vedado o 
uso de sabão, detergentes e outros produtos diretamente nos cursos d’água; 

• A sinalização nas áreas de pernoite deverá ser discreta, preferencialmente 
em estilo totem (com utilização de rochas), visando reforçar as orientações 
sobre as normas de conduta, segurança e mínimo impacto; 

• Não será permitida a instalação de lixeiras ao longo da trilha. O visitante 
deverá retornar com o seu lixo e deverá ser informado desta norma antes de 
iniciar o passeio; 

• Os dejetos humanos devem ter uma destinação tal que evite a poluição das 
fontes de água e a proliferação de doenças. 

 Recomendações: 

 Sugere-se a demarcação de dois espaços destinados ao camping, de forma 
que seja possível realizar um revezamento de ano em ano, minimizando 
impactos. Caso seja aderida a prática, deverá ser informado com 
antecedência aos condutores de visitantes qual das áreas estará disponível 
na ocasião do uso; 

 Algumas orientações para a prática de camping selvagem com o mínimo 
impacto podem ser encontrados no Anexo 06. 
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4.3 ) Implementar o posto de apoio da vila Santa Cruz. 

• Normas: 

• Visando o adequado acesso do público e o envolvimento da comunidade da 
vila Santa Cruz nas atividades de uso público do PESAM, deverá ser 
destinada uma estrutura multiuso, servindo de base de apoio para visitação, 
pesquisa, fiscalização e combate a incêndios neste povoado; 

• Deverão ser instalados infra-estrutura e equipamentos necessários de 
acordo com indicação do Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos; 

• Deverá permanecer no posto de apoio, constantemente, um ou mais 
funcionários responsáveis pelo zelo do patrimônio; 

• Deverá haver um jogo de lixeiras seletivas por categoria de resíduos, 
visando sua concentração e destinação adequados; 

• A instalação das lixeiras deverá ser feita em locais que não interfiram na 
higiene e no conforto dos visitantes e a coleta do lixo deverá ser feita 
diariamente, de forma que não pernoite ao relento atraindo animais; 

• Deverá ser previsto um sistema de coleta e destinação de lixo que não 
comprometa o meio ambiente, em especial, as águas subterrâneas e 
superficiais. No caso do lixo, sugere-se que os resíduos orgânicos sejam 
compostados e reaproveitados e que os inorgânicos sejam selecionados e 
levados para o local adequado no município; 

• É sempre recomendável que se evite produtos com embalagens que gerem 
grande volume de lixo seco. 

 Recomendações: 

 Deverá ser buscada a orientação da PARATUR em projetos específicos de 
melhoria do atendimento ao turismo, especialmente, inerente aos aspectos de 
logística e hospedagem. 

5) Implementar o Setor de Visitação ao longo do rio Araguaia. 

O percurso fluvial até a porção leste do PESAM, ao longo do rio Araguaia, proporciona o 
acesso a uma seqüência diversificada de atrativos, alguns deles pertencentes à UC, outros 
fora de seus limites. São cachoeiras, sítios arqueológicos, praias fluviais e contato com 
comunidades tradicionais. 

Existem duas opções de visitação a estes atrativos, a primeira com ida e retorno no mesmo 
dia utilizando voadeiras como transporte, a segunda com a realização de pernoite nos 
povoados de Santa Cruz ou Ilha de Campo, estreitando a interação com os moradores, 
proporcionando o acesso a mais atrativos e aumentando as chances de ocasionais 
encontros com a fauna silvestre. A segunda opção pode ser feita por via fluvial ou por terra, 
dependendo das condições da estrada de acesso e veículo utilizado. 
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5.1) Desenvolver projeto específico para implantação de equipamentos de apoio nas 
trilhas das Cachoeiras do Spanner e Sem Nome. 

• Normas: 

• Deverá ser prevista a instalação de equipamentos de redução dos impactos 
da visitação, tais como pequenas passarelas, pontes e pinguelas para 
travessia de corpos d´água mais frágeis e áreas alagadas; 

• Deverá ser prevista a instalação de equipamentos de segurança e redução 
do risco de acidentes, tais como cordas de apoio, escadas rústicas e 
corrimões. 

5.2 ) Elaborar plano de uso para os sítios arqueológicos e cavidades naturais. 

 Recomendações: 

 Neste setor de visitação, deverá ser dada prioridade aos seguintes locais: 
Caverna Remanso dos Botos, Abrigo Casa da Cultura, Sítio Arqueológico da 
Ilha dos Martírios e Caverna do Araguaia; 

 Deverão ser realizados estudos arqueológicos e o salvamento de vestígios 
pré-históricos anteriormente à implementação destes atrativos; 

 Estes estudos arqueológicos deverão gerar planos de uso com objetivo de 
determinar diretrizes que diminuam ao máximo a possibilidade de danos aos 
sítios arqueológicos em questão. Nestes planos deverá constar, dentre 
outros: (i) as áreas apropriadas para o estabelecimento de trajetos e 
equipamentos de acesso; (ii) intervenções de minimização de impactos às 
artes rupestres e artefatos pré-históricos; e (iii) equipamentos de segurança 
apropriados; 

 Para adaptação de cavernas para fins turístico-exploratórios ou implantação 
do chamado espeleoturismo, a legislação exige que os responsáveis  
apresentem ao CECAV/IBAMA projeto de plano de manejo específico e/ou 
EIA/RIMA da cavidade considerada para análises e emissão da licença 
ambiental espeleológica; 

 Os estudos deverão prever, ainda, o subsídio às atividades de uso público, 
fornecendo informações em linguagem compreensível ao público leigo, que 
possibilitem a explanação sobre as particularidades e relevância de cada sítio 
arqueológico e, se for o caso, a produção de material educativo a ser 
veiculado junto às comunidades da área de influência, escolas e turistas. 

6) Estudar a viabilidade da implantação de setor de visitação na porção sudoeste do 
PESAM. 
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A proposta de implementação deste setor de visitação não foi considerada pronta para 
constar neste Plano de Manejo devido a dois problemas limitantes: a dificuldade de 
deslocamento terrestre em função do estado precário das vias de acesso e a dispersão dos 
recursos turísticos no espaço, necessitando de estratégias de conectividade estudadas com 
maior afinco. 

Entre os locais propícios à visitação estão cavidades naturais, cachoeiras e poços 
apropriados para banho. Grande parte destes pontos encontra-se em áreas submetidas a 
conflitos de uso, em geral em função de sua situação fundiária. 

Para a implementação futura deste setor de visitação deverão ser observadas as seguintes 
normas: 

• Normas: 

• As trilhas de acesso aos atrativos deste setor serão implantadas somente 
com o aval de um estudo de viabilidade, realizado por profissionais 
especializados; 

• É indicada a implementação deste setor de visitação mediante a resolução 
da situação fundiária do PESAM, evitando o conflito de diferentes usos; 

• Os percursos deverão ser realizados preferencialmente a pé (trekking), 
partindo da Vila Sucupira; 

• A viabilidade de ser feito com animais de montaria poderá ser estudada; 

• Esta atividade estará condicionada à recuperação e manutenção das 
erosões em curso existentes na estrada vicinal até a vila Sucupira, à adoção 
de medidas de contenção ou ao estabelecimento de um percurso alternativo; 

• A abertura desta área de visitação envolverá o constante monitoramento e 
manutenção das demais áreas em recuperação e degradadas das trilhas de 
acesso. 

7) Elaborar e implantar projetos específicos para atividades especializadas. 

7.1) Elaborar e implantar projeto específico de observação de fauna. 

• Normas: 

• Este projeto deverá considerar áreas propícias à melhor visualização das 
espécies e o mínimo impacto sobre seu habitat e costumes; 

• Sugere-se que haja condutores especializados para observação de fauna. 

• Será permitido o uso de gravadores sonoros amadores; 

• Não será permitido o uso de play-back, exceto para atividade de pesquisa. 
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• Deverá ser elaborada uma ficha de avistamento de fauna, notificando as 
espécies avistadas, o horário e local de seu avistamento e demais 
informações pertinentes; 

• O condutor de visitantes é responsável pela compilação e entrega das 
fichas à administração do Parque, servindo de material para subsídio aos 
pesquisadores. 

 

 

 

 Recomendações: 

 Informações mais específicas, como hábitos e curiosidades de cada 
espécie podem estar dispostos no CV em cartazes, painéis e banners 
ilustrativos; 

 Sugere-se a confecção de um painel com imagem, nome popular e nome 
científico das espécies de fauna ocorrentes na região (incluindo as raras e 
ameaçadas de extinção), todos numerados e divididos por categorias (aves, 
mamíferos, répteis, peixes, etc); 

 Ainda que a visita não tenha este fim, ocasionais encontros com animais 
silvestres são boas oportunidades para o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental, que poderão enfocar a grande diversidade de espécies 
do Cerrado e da Amazônia, a necessidade de se respeitar os animais e seus 
respectivos habitats, além de informações e curiosidades específicas sobre 
as espécies encontradas na região e suas relações; 

 A execução da atividade poderá ser gradativamente enriquecida com a 
aquisição e elaboração de materiais específicos, como binóculos e guias de 
campo tendo como conteúdo os hábitos, imagens, informações sobre a 
reprodução e demais ciclos de vida, habitats, distribuição de fauna na área do 
PESAM e região geográfica e curiosidades sobre as espécies.  

7.2) Elaborar e implantar projeto específico para a atividade de turismo científico. 

• Normas: 

• Esta atividade poderá estar intimamente relacionada às demandas de 
pesquisa do PESAM, desde que dirigidas por profissionais competentes, 
mediante projeto de pesquisa analisado e aprovado pela administração da 
UC. Nestes casos, a seleção dos interessados pela atividade será realizada 
pela SECTAM, juntamente com o Chefe da Unidade; 
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• Todos os procedimentos normais de licença de pesquisa deverão ser 
seguidos pelo pesquisador; 

• Para os visitantes (nacionais ou estrangeiros), essa não poderá ser 
considerada como atividade de pesquisa. Caso venha a ocorrer, eles serão 
enquadrados nos parâmetros legais; 

• Os visitantes científicos estão proibidos de coletar ou capturar qualquer 
recurso natural, podendo os técnicos servidores da SECTAM solicitar a 
qualquer momento a revista dos equipamentos levados para o campo; 

• O pesquisador e/ou os funcionários do PESAM serão responsáveis pela 
supervisão do visitante científico para que nenhum recurso natural seja 
coletado por esse; 

• Os visitantes científicos deverão ser informados previamente de todas as 
normas e procedimentos para o desenvolvimento dessa atividade. 

7.3) Elaborar e implantar projeto específico para a atividade de turismo pedagógico. 

• Normas: 

• Esta atividade deverá priorizar o setor de visitação da Casa de Pedra, onde 
serão implementados a trilha interpretativa e equipamentos facilitadores de 
atividades educativas ao ar livre; 

• Deverá haver, preferencialmente, o estabelecimento de parcerias com as 
Secretarias Municipais de Educação para inserção de atividades práticas de 
educação ambiental nos currículos escolares do entorno; 

• As visitas que envolvam as escolas municipais locais terão preferência nos 
dias úteis e os demais grupos nos fins de semana e feriados; 

• As escolas deverão agendar previamente a visita junto à administração do 
PESAM, indicando que tipo de atividades serão desenvolvidas na área da 
UC; 

• Apenas uma turma, com o máximo de 40 alunos, poderá visitar este setor 
por dia. A trilha deverá ser realizada com grupos alternados de, no máximo, 
20 pessoas e com pelo menos 1 responsável para cada 5 alunos; 

• Deverá haver pelo menos um condutor de visitantes a cada grupo de 20; 

• Deverá ser elaborado um programa para o treinamento de professores, com 
o mínimo de 40 horas, preferencialmente ministrado com a participação dos 
condutores de visitantes credenciados mais experientes; 

• Após o treinamento, estes professores deverão estar aptos para estimular o 
melhor aproveitamento da trilha interpretativa pelos alunos e para o 
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desenvolvimento de oficinas e atividades lúdicas envolvendo os temas 
trabalhados. 

7.4) Estabelecer parceria com instituições de ensino para o desenvolvimento de um 
programa de turismo na época de férias. 

• Normas: 

• Esta parceria poderá estabelecer o trabalho de estudantes do ensino 
médio, ensino de jovens e adultos (EJA) e universitários como estagiários e 
voluntários.  

 Recomendações: 

 O programa poderá estabelecer um esquema rotativo entre os estagiários 
em todos os postos de trabalho (CV e setores de visitação), e também, 
participações em funções específicas como controle de visitação e receptivo; 

 Esta parceria poderá contar com apoio das Secretarias Municipais de 
Educação; 

 Sugere-se buscar como parceria para o desenvolvimento do projeto de 
turismo de férias a Casa de Cultura de Marabá (CCM). 

Requisitos: 

 Aquisição de um terreno adequado para implantação do CV e sede administrativa no 
município de São Geraldo do Araguaia; 

 Estudos de viabilidade do uso turístico e recreacional de sítios arqueológicos; 

 Capacitação dos funcionários em atendimento ao público; 

 Formação de condutores de visitantes. 

Prioridades: 

♦ Implementar Centro de Visitantes e bases de apoio implementados; 

♦ Implantar sistema de controle de visitação; 

♦ Implementar Setor de Visitação da Casa de Pedra. 

4.2.2 Sub-Programa de Interpretação 

Objetivo: 

♣ O objetivo deste sub-programa é munir o PESAM de instrumentos que propiciem o 
desenvolvimento dos processos educativos em aspectos ligados aos valores ambientais, 
arqueológicos, históricos e culturais ali protegidos e da problemática ambiental, de um 
modo geral. 
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Resultados Esperados: 

 Projeto de interpretação do PESAM implementado; 

 Vivências e trabalhos de educação ambiental junto aos jovens locais e funcionários 
do PESAM em andamento. 

Indicadores: 

 Eficácia nos instrumentos de interpretação do PESAM em cada área; 

 Número de exposições diversificadas promovidas; 

 Quantidade de materiais de divulgação e educação produzidos; 

 Número de participantes locais de vivências ambientais; 

 Mudanças positivas de atitude da comunidade local e funcionários. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Elaborar e implantar projeto específico de interpretação do PESAM. 

• Normas: 

• Para a realização deste projeto, deverá ser contratado profissional 
especializado, que indicará os materiais adequados, as quantidades e locais 
apropriados para cada tema, visando expor sempre um conteúdo diferente ao 
visitante. 

• Este projeto deverá prever a elaboração de materiais específicos para dar 
subsídio às atividades destinadas aos condutores de visitantes e funcionários. 

• A sinalização interpretativa no interior do PESAM deverá ocorrer apenas no 
setor de visitação da Casa de Pedra e na estrada que liga as vilas Sucupira e 
Santa Cruz transpondo o PESAM, mantendo os demais setores de visitação 
com o mínimo de intervenção possível. Os demais setores de visitação serão 
visitados com o acompanhamento de condutores de visitantes que farão a 
interpretação de forma oral ou por meio do desenvolvimento de atividades 
lúdicas. 

 Recomendações: 

 Este projeto deverá integrar os temas ambientais, arqueológicos, históricos 
e culturais nos instrumentos de interpretação.  

1.1) Elaborar e implantar projeto interpretativo para o Centro de Visitantes de São  
Geraldo do Araguaia e bases de apoio da Casa de Pedra e Santa Cruz. 

• Normas: 
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• O projeto deve considerar que o CV e as bases de apoio da Casa de Pedra 
e Santa Cruz deverão ser os centros difusores de todas as atividades 
educativas relacionadas à Unidade de Conservação e representam o local 
mais importante para o receptivo dos visitantes, tanto no município de São 
Geraldo do Araguaia como no PESAM e, assim, devem oferecer informações 
de forma abrangente para o entendimento global da UC. 

 

 

1.2) Elaborar exposições de temas integrados a educação ambiental e patrimonial e 
valorização cultural, utilizando materiais como fotografias, objetos, peças decorativas 
e outros. 

• Normas: 

• Com o desenvolvimento do artesanato local, o CV deverá apoiar os 
artesãos na divulgação de seus trabalhos, desde que não ocorram de forma 
predatória ao meio ambiente e sociedade; 

• Também devem ser estimulados os elementos do patrimônio imaterial local, 
através de textos, fotografias, lendas, apresentações de danças e músicas 
típicas, receitas locais e outros. 

1.3) Elaborar materiais de divulgação do PESAM, como painéis, banners, vídeos, 
folders, mapas, cartazes, etc, em conjunto com indicações do Subprograma de 
Relações Públicas. 

1.4) Elaborar e implantar projeto interpretativo para trechos da Trilha da Casa de 
Pedra. 

 Recomendações: 

 Para este projeto, sugerem-se placas que conduzam o visitante a se 
conectar com a ancestralidade (ilustrada pelos sítios arqueológicos), com a 
força e diversidade da natureza (ilustrada pela grandiosas formações 
rochosas e inúmeras espécies vegetais encontradas no caminho) e com seu 
próprio corpo (uma vez que é uma trilha que requer esforço e, assim, 
respiração e concentração). As placas podem se referir à interdependência e 
co-relações desses aspectos; 

 Os temas sugeridos podem ser transmitidos como um enredo na história da 
subida e descida do visitante, com frases simples e curtas para não serem 
necessárias muitas placas; 

 No ponto de descanso podem ser desenvolvidas oficinas de colagem de 
sementes, familiarizando os visitantes com as espécies locais ou 
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desenvolvidas atividades artísticas, como peças de teatro contando sobre a 
pré-história local. 

1.4.1) Elaborar um folder específico para a trilha. 

1.5) Elaborar e implantar projeto interpretativo para o trecho da estrada vicinal que 
corta o leste do PESAM (levando à Vila de Santa Cruz). 

 Recomendações: 

 Para este projeto, sugerem-se no máximo três placas, com frases simples e 
curtas, instaladas em áreas estratégicas e em mirantes naturais. 

1.6) Utilizar os resíduos sólidos e líquidos como tema de educação ambiental 
(diferentes tipos, armazenamento, coleta, separação, higienização, tratamentos 
diferenciados, reutilização, reciclagem, a poluição do rio por esgotos versus a 
ingestão de água contaminada, etc.) a ser implantado no PESAM e nos municípios de 
São Geraldo do Araguaia e Xambioá, especialmente nas épocas de veraneio. 

2) Desenvolver um projeto para recepção de jovens locais (especialmente os que 
ocupam glebas no interior do PESAM e as vilas Sucupira, Santa Cruz e Ilha de Campo) 
em vivências ambientais na UC. 

• Normas: 

• Este projeto deve visar a multiplicação de conceitos ambientais, por meio 
de atividades práticas de vivência em campo, para ajudar na formação 
pessoal e profissional de jovens da região, visando estimulá-los para serem 
guardiões da natureza; 

• Esta vivência deve considerar a possibilidade de pernoite dentro da 
unidade, preferencialmente no setor de visitação da Casa de Pedra; 

• Atividades de leitura e discussão sobre temas diversos observados, 
reflexões sobre a pré-história local e a questão indígena, observação e 
identificação da flora e de vestígios da fauna, caminhadas, mutirões de 
limpeza, familiarização com o funcionamento da fiscalização e proteção do 
PESAM, preparação e aplicação de atividades recreativas com as crianças 
das comunidades vizinhas, são algumas atividades sugeridas para 
realização; 

• Sugere-se que os grupos tenham de 7 a 10 participantes cada, para jovens 
de 14 a 20 anos, num período de 3 a 7 dias, acompanhados por monitores 
especializados (de 2 a 4) em educação ambiental com experiência em 
atividades para jovens e com conhecimento de primeiros socorros; 

• Podem ser realizados convênios com universidades, bem como com 
fundações afins, para o patrocínio e realização do projeto. 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 

Capítulo IV – Planejamento da Unidade de Conservação 

 4.37

 Recomendações: 

 Sugere-se buscar junto a Casa de Cultura de Marabá apoio técnico 
científico e parceria para tal atividade. 

3) Realizar um trabalho específico de educação e interpretação ambiental com os 
funcionários do PESAM. 

• Normas: 

• Este trabalho objetiva integrar os funcionários ao tema, de forma dinâmica e 
educativa; 

• Um dos momentos propícios para realização de atividades são as datas de 
mudança das estações, utilizando este tema como conteúdo para 
interpretação ambiental, estimulando a observação na mudança do ambiente; 

• As atividades como passeios e piqueniques no Parque, trabalhos com 
material reciclado, rodas de leitura, trocas de experiência, atividades de 
diversão lúdicas, entre outras, devem ser objeto desta atividade. 

Requisitos: 

 Contratação de profissionais especializados em educação ambiental e sinalização 
interpretativa; 

 Identificação de grupos prioritários para trabalhos de educação ambiental; 

 Estratégias de mobilização das comunidades, em suas diferentes classes. 

Prioridades: 

♦ Elaborar e implantar projeto de interpretação do PESAM; 

♦ Realizar um trabalho específico de educação e interpretação ambiental com os 
funcionários do PESAM. 

 

4.3 Programa de Integração com a Zona de Amortecimento ou Área de Influência 

Este programa consiste no desenvolvimento de ações para proteger o PESAM dos impactos 
incidentes a partir de sua zona de amortecimento. Para o alcance desta condição, faz-se 
necessário integrar as comunidades próximas ao dia-a-dia da unidade de conservação, 
considerando as reivindicações manifestadas na Oficina de Planejamento, bem como as 
estratégias de proteção e de relações públicas da UC.  

O Programa de Integração da Zona de Amortecimento foi subdividido em quatro 
subprogramas, quais sejam: (i) Subprograma de Relações Públicas, (ii) Subprograma de 
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Educação Ambiental, (iii) Subprograma de Controle Ambiental e (iv) Subprograma de 
Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento. 

Objetivo: 

♣ Proteger o PESAM de ações impactantes em sua Zona de Amortecimento, de forma 
a minimizar as interferências sobre a UC e evitar a sua depauperação ambiental. 

Resultados Esperados: 

 Sensibilização e conscientização da população do interior e do entorno, da 
importância e função do PESAM; 

 Redução dos impactos ambientais incidentes sobre o PESAM; 

 Envolvimento da comunidade nas atividades de manejo da Unidade; 

 Reconhecimento pelas instituições governamentais e não-governamentais da 
importância dessa UC. 

4.3.1 Sub-Programa de Relações Públicas 

Objetivo: 

♣ Este subprograma tem como finalidade melhorar a imagem do PESAM e divulgar 
suas atividades e potencialidades, como forma de promover maior interesse por parte 
das comunidades locais e instituições capazes de atuar em prol de seus objetivos de 
manejo. 

Resultados Esperados: 

 O reconhecimento do PESAM pelas instituições governamentais e não-
governamentais e pelas comunidades do entorno da UC; 

 Tornar o Parque um local de interesse de visitação em UC no estado do Pará; 

 Participação efetiva das instituições no Conselho Gestor e demais atividades de 
manejo da UC; 

 Visibilidade do PESAM nos cenários local e estadual. 

Indicadores: 

 Número de veiculações do PESAM na mídia falada e escrita; 

 Aumento da visitação e satisfação do visitante no PESAM; 

 Aumento das instituições em participar das atividades de manejo da UC; 

 Participação da população em eventos relativos ao PESAM; 

 Número de publicações elaboradas e disponibilizadas sobre o PESAM. 
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Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Produzir material de divulgação da Unidade. 

• Normas: 

• Incluir um “link” na página da SECTAM com informações sobre o PESAM 
que deverão ser atualizadas a cada 3 meses, pelo menos; 

• Deverão ser produzidos folders, cartazes, cartilhas, camisetas, entre outros, 
sobre as seguintes temáticas, preferencialmente: papel do Parque, principais 
atividades que devem ser realizadas e as que devem ser coibidas, uso do 
fogo, da caça, belezas cênicas, atividades de lazer, recreação e turismo; 

• Deverão ser produzidos folders, cartazes, cartilhas, camisetas também 
sobre: construção de fossas sépticas, manejo de pragas em pastagens, 
manejo de pastagens, boas práticas agrícolas, permacultura, agricultura 
orgânica, utilização de agrotóxicos, entre outras. 

 Recomendações: 

 O coordenador do PESAM deverá participar de programas de rádio local e 
manter a população informada sobre os eventos e outras informações 
inerentes ao PESAM através da mídia local disponível. 

2) Buscar apoio das lideranças e mídia locais para divulgar o PESAM. 

• Normas: 

• Deverão ser estabelecidos contatos com as prefeituras dos municípios 
próximos e demais atores sociais com o intuito de buscar apoio para o 
PESAM. 

3) Identificar entidades que possam colaborar e tenham interesse na divulgação do 
PESAM nos âmbitos científico, ambientalista, das agências de fomento e do 
público em geral. 

• Normas: 

• Conhecer e participar da formação de conselhos de meio ambiente, comitês 
de bacias hidrográficas e demais conselhos, de forma a estabelecer vínculos 
e trocas de informações com as várias instâncias de planejamento local e 
regional. 

4) Buscar possíveis parcerias de grupos ambientalistas, com o intuito de auxiliar o 
PESAM. 

• Normas: 
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• Deverão ser estabelecidas parcerias com grupos ambientalistas como a 
Fundação Serra das Andorinhas e Casa da Cultura de Marabá que poderão 
colaborar não só na divulgação da UC, mas principalmente nas atividades de 
Educação Ambiental. 

5) Divulgar os trabalhos desenvolvidos no PESAM. 

• Normas: 

• Na medida do possível, os trabalhos desenvolvidos pelas equipes de 
pesquisa e monitoramento deverão ser repassados para a imprensa escrita e 
falada de grande circulação local, como forma de divulgar o que está sendo 
feito no interior do PESAM. 

 Recomendações: 

 Publicar na página e nos meios de divulgação da SECTAM, bem como nos 
meios de divulgação locais da UC as atividades que ocorrem no PESAM. 

6) Participar de eventos de cunho regional. 

• Normas: 

• Dado que o município possui identidade própria, com festas e alguns 
eventos de expressão regional, é de grande importância e interesse a 
participação da SECTAM nesses eventos, como forma de divulgar a Unidade. 

7) Buscar a integração da Unidade com os programas da Prefeitura Municipal de 
São Geraldo do Araguaia que estão em consonância com as atividades do Parque. 

Requisitos: 

 Disponibilidade de pessoal qualificado e serviços especializados, para exercer esse 
tipo de atividade; 

 Material de divulgação da Unidade; 

 Recursos financeiros disponíveis para elaboração de material de divulgação e 
participação de eventos. 

Prioridades: 

♦ Produzir material de divulgação; 

♦  Buscar possíveis parcerias de grupos ambientalistas, com o intuito de auxiliar o 
PESAM. 
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4.3.2 Sub-Programa de Educação Ambiental 

Esse sub-programa tem como objetivo principal a integração da Unidade no contexto 
educacional da região, através do desenvolvimento de ações que visem à conscientização 
da população local, com futura melhoria de postura para a conservação da natureza. 

Sua premissa é a utilização de técnicas pedagógicas que tratem do desenvolvimento da 
consciência crítica sobre a problemática ambiental, levando ao desenvolvimento de atitudes 
que auxiliem na conservação de recursos naturais, e que transmitam ao visitante 
conhecimentos e valores do patrimônio natural e cultural da área, interpretando seus 
recursos e fazendo com que os mesmos compreendam as inter-relações do homem com a 
UC. 

Objetivo: 

♣ Despertar atitudes de respeito e proteção dos recursos ambientais, históricos, 
culturais e arqueológicos do PESAM, em distintos grupos de interesse da Zona de 
Amortecimento, região e visitantes. 

Resultados Esperados: 

 Mudança de atitude do público-alvo do programa de educação ambiental com 
relação às questões ambientais gerais e relativas ao Parque; 

 Parcerias estabelecidas para o desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental; 

 Agentes multiplicadores em educação ambiental formados e atuando; 

 Pessoas motivadas em participar dos eventos ambientais promovidos pelo Parque. 

Indicadores: 

 Aumento no número de participantes em eventos e da freqüência de visitantes no 
Parque; 

 Número de agentes formados e treinados em educação ambiental; 

 Número de acordos estabelecidos entre a SECTAM e instituições afins para a 
realização das atividades de educação ambiental; 

 Redução na ocorrência de crimes e ações desrespeitosas contra o meio ambiente; 

 Numero de ações com colaboração inter-institucional realizadas. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Identificar grupos de interesse prioritários para serem alvo do Programa de 
Educação Ambiental do PESAM. 

• Normas: 
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• Os grupos devem ser os moradores, escolares, visitantes e proprietários 
limítrofes com a Unidade. 

2) Identificar possíveis parceiros para implementar tais atividades. 

 Recomendações: 

 Sugere-se buscar inicialmente a Fundação Serra das Andorinhas, a Casa 
de Cultura de Marabá e a Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia 
que já desenvolveram atividades semelhantes e poderão somar esforços. 

 

 

3) Desenvolver um programa de educação ambiental específico para o PESAM e 
zona de amortecimento. 

• Normas: 

• Mensurar a evolução da percepção ambiental nos diferentes públicos alvo 
(escolas e visitantes); 

• Eventos em datas comemorativas devem ser promovidos com o intuito de 
divulgação da Unidade, como no Dia da Árvore, Dia Mundial do Meio 
Ambienta, Dia da Água; 

• Em todas as atividades de educação ambiental devem ser repassadas as 
seguintes informações: objetivos do PESAM, atributos naturais que abriga, 
sua importância para a conservação da biodiversidade local, regional e 
nacional, os tipos de problemas que enfrenta, as soluções que estão sendo 
adotadas para contorná-los e como o público-alvo pode colaborar; 

• Verificar a possibilidade de compor, em conjunto com os parceiros, material 
único de educação ambiental, ampliando o raio de ação do programa. 

3.1) Estruturar o programa para o atendimento dos seguintes temas: 

o A importância ambiental, cultural, histórica e econômica dos 
espaços protegidos; 

o Os benefícios ambientais e econômicos advindos do uso 
adequado dos espaços protegidos; 

o Práticas adequadas de convivência entre homem e meio 
ambiente, tais como: coleta e extrativismo vegetal, caça, lixo, água e 
as inter-relações Homem-Natureza; 

o Os meios de participação da comunidade nas atividades de 
proteção;  
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o Histórico da criação do PESAM e seus objetivos, ligando-o na 
conservação dos recursos naturais do entorno (principalmente 
aspectos hídricos); 

o Os valores históricos-culturais e ambientais protegidos pelo 
PESAM e suas belezas cênicas; 

o As normas estabelecidas para o PESAM e sua zona de 
amortecimento. 

 

 

3.2) Capacitar e treinar agentes multiplicadores para atuarem na implantação do 
Programa. 

• Normas: 

• Deverão ser realizados Seminários de Educação Ambiental com os 
professores das redes pública e privada, agentes ambientais e de saúde; 

• Deverão ser treinados e capacitados os professores da rede escolar; 

• Deverão ser capacitados primeiramente os funcionários do PESAM, 
voluntários, como também professores da rede pública e privada; 

• Deverá ser solicitado auxílio do NEAM da SECTAM para essa capacitação; 

• Detectar nas escolas e nas comunidades da zona de amortecimento 
multiplicadores que se interessem em participar e propagar atividades de 
educação ambiental. 

 Recomendações: 

 Deverá ser realizada a capacitação e reciclagem para técnicos da 
SECTAM, do conselho gestor do PESAM e dos conselhos municipais de meio 
ambiente. 

3.3) Realizar atividades junto às escolas do entorno e demais organizações 
da sociedade civil organizada e efetuar a organização de visitas de alunos e 
comunidades vizinhas para conhecerem o PESAM. 

• Normas: 

• Estabelecimento de uma agenda com as escolas para atividades de 
visitação ao Parque e suas dependências; 

• Procurar conhecer, apoiar e participar de eventos educativos na zona de 
amortecimento do PESAM; 
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• Utilização do Centro de Visitantes e principalmente das trilhas a serem 
implantadas para a realização de atividades interpretativas, vinculadas aos 
valores naturais abrangidos pelo PESAM. 

3.4) Desenvolver peças de comunicação, multimeios, como folhetos, cartilhas, 
cartazes, peças infantis, teatrais, oficinas, eventos, dentre outros julgados 
apropriados. 

• Normas: 

• A linguagem a ser adotada deverá ser compatível com o público-alvo, 
devendo fazer uso de todos os meios de comunicação disponíveis, de forma 
a despertar seu interesse na conservação do PESAM; 

• O público-alvo deverá, ainda, ser avaliado, mediante aplicação de 
formulários e/ou outras formas não agressivas de avaliação dos 
conhecimentos adquiridos; 

• A avaliação do programa deve ser periódica, com a finalidade de contornar 
e corrigir eventuais distorções existentes. 

4) Produzir material educativo sobre a região, particularmente sobre a Unidade de 
Conservação, salientando seus ecossistemas, aspectos históricos e folclóricos. 

• Normas: 

• Deverão ser obtidas cópias de vídeos junto ao IBAMA, SECTAM e outras 
instituições sobre os temas: água, lixo, saneamento básico, uso de 
agrotóxicos e outros; 

• Devem ser produzidos vídeos abordando, no mínimo: os objetivos do 
PESAM, apresentando ações de proteção e manejo, educação ambiental e 
pesquisa; 

• Os vídeos deverão abordar também ações desenvolvidas junto às 
comunidades. 

 Recomendações: 

 Confeccionar um folheto sobre o PESAM para divulgação de seus objetivos 
e zoneamento contendo informações sobre horário de funcionamento, 
procedimentos, características relevantes e trabalhos desenvolvidos; 

 Produzir manuais de identificação de animais e plantas silvestres. O 
material deve contar com fotos e comentários a respeito de aspectos básicos 
da ecologia das espécies, curiosidades e importância de sua preservação. É 
recomendável uma linguagem que valorize as espécies de plantas e animais 
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como parte do ecossistema e que seja de fácil interpretação para o público 
leigo. 

5) Organizar arquivos de fotos, documentos e bibliografia sobre o PESAM para 
fins de educação ambiental. 

• Normas: 

• Esse material deverá ser utilizado para a montagem de painéis fixos e 
móveis, para auxiliar palestras, seminários e cursos que os funcionários do 
PESAM venham a participar, bem como na sua utilização no Centro de 
Visitantes.  

5.1) Organizar calendário de eventos e palestras para posseiros no interior do 
PESAM e moradores do entorno, com a finalidade de orientar melhor o uso dos 
recursos e reduzir os impactos enquanto permanecerem no interior da UC. 

• Normas: 

• Deverão ser priorizadas as datas ambientais comemorativas e relevantes 
(semana da árvore, semana do meio ambiente, dia do índio, entre outros) 
além daqueles de cunho cultural e religioso local; 

• As palestras deverão versar sobre temas de interesse local e sobre o 
PESAM, como forma de conscientização ambiental da população do entorno. 
Sendo assim, palestras tratando de saneamento básico, coleta, tratamento e 
disposição de lixo, educação e saúde estão entre as principais palestras a 
serem ministradas para a comunidade local. 

5.2) Realizar campanhas educativas e de esclarecimento sobre o fogo. 

• Normas: 

• As campanhas deverão informar os visitantes sobre o fogo e seu papel 
ecológico, as atividades de manejo e os riscos associados; 

• Deverão ser confeccionados folhetos sobre o programa de prevenção e 
combate de incêndios do PESAM. Esse folheto deve ter uma tiragem que 
permita ampla divulgação, atendendo a campanhas específicas para 
épocas de risco de incêndio a ser distribuído na região e rodovias, 
embarcações, etc; 

• Deverá ser dada ênfase à redução das atividades de risco no interior e 
entorno do PESAM; 

• As campanhas devem ser sistemáticas, com o objetivo de reduzir os 
impactos da atividade humana. 
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Requisitos: 

 Recursos humanos e financeiros disponíveis; 

 Parcerias e convênios com a rede escolar estabelecidos; 

 Material de divulgação disponível; 

 Unidade dotada de pessoal treinado e capacitado; 

 Programa de interpretação e educação ambiental para o PESAM elaborado. 

 

 

Prioridades: 

♦ Desenvolver um projeto de educação ambiental para o PESAM; 

♦ Capacitar e treinar agentes multiplicadores para atuarem na implantação do 
Programa; 

♦ Realizar atividades junto às escolas do entorno e demais organizações da sociedade 
civil organizada. 

4.3.3 Sub-Programa de Controle Ambiental 

Este sub-programa objetiva estruturar as atividades voltadas ao controle, fiscalização e 
monitoramento dos recursos ambientais da Zona de Amortecimento. IBAMA (1996) 
observam a importância de que as ações deste subprograma sejam precedidas pelas ações 
do subprograma de educação ambiental. 

Objetivo: 

♣ Prevenir e combater os impactos ambientais e eventuais crimes contra o meio 
ambiente que tenham incidência direta e indiretamente incidentes sobre o PESAM 
ocorrentes em sua zona de amortecimento. 

Resultados Esperados: 

 Atuação efetiva dos agentes fiscalizadores e licenciadores junto à comunidade do 
entorno na ocorrência de ilícitos ambientais; 

 Ocorrência de ilícitos ambientais reduzida; 

 Respeito e cumprimento da legislação ambiental. 

Indicadores: 

 Equipes capacitadas e atuantes em número suficiente; 

 Número de relatórios de infração emitidos versus as ocorrências de infração; 
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 Aumento da abrangência geográfica das ações de fiscalização; 

 Proporção de emissão de licença para as atividades ambientais do entorno em 
relação ao total existente. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Implementar rotinas de fiscalização na zona de amortecimento do PESAM. 

• Normas: 

• A fiscalização atentará aos aspectos das normas de usos da zona de 
amortecimento, estabelecidos neste Plano e na legislação pertinente; 

• A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e de 
orientação;  

• A chefia do PESAM deverá atuar junto aos técnicos em licenciamento 
ambiental, da SECTAM e, eventualmente, junto ao IBAMA, para obter as 
licenças ambientais de empreendimentos na área e verificar o correto 
cumprimento de suas condicionantes; 

• Os empreendimentos que não estiverem licenciados ou que estiverem 
operando em desconformidade com as licenças ambientais emitidas 
deverão ser notificados e autuados, de acordo com a Lei 9.605/98 e 
Decreto 3.179/99; 

• As ocorrências verificadas na zona de amortecimento deverão ser 
registradas no relatório de fiscalização, modelo de ficha (Anexo 7). 

1.1) Fiscalizar as atividades impactantes: 

o A caça de animais silvestres e desmatamento; 

o Uso não autorizado do fogo; 

o Atividades poluentes nas propriedades vizinhas; 

o O cumprimento de exigências ambientais e legislação relativa 
às APP’s, uso de agrotóxicos, Reservas Legais, entre outras; 

o O cumprimento, por parte das propriedades vizinhas, das 
normas ambientais e de uso e ocupação do solo da zona de 
amortecimento; 

o Monitoramento das transgressões ambientais que ocorram no 
entorno da Unidade. 

 Recomendações: 
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 Buscar orientações, materiais didáticos e informáticos sobre queimada 
controlada junto ao IBAMA e SECTAM. 

1.2) Solicitar apoio da fiscalização da SECTAM em missões especiais no entorno 
da UC. 

2) Subsidiar a SECTAM com informações atualizadas sobre as condições do 
clima e o risco de incêndio na área do PESAM. 

• Normas: 

• Os dados meteorológicos juntamente com as informações sobre os focos 
de calor e risco de queimadas devem ser acessados através da página do 
Instituto Nacional de Meteorologia (www.inmet.gov.br); 

• Outras informações utilizadas nas ações de prevenção e controle a 
incêndios florestais devem ser acessadas no Centro de Previsão do 
Tempo e Estudos Climáticos (CEPTEC) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) através da página www.cptec.inpe.br/ e na 
EMBRAPA Monitoramento por Satélite (www.cnpm.embrapa.br). 

3) Promover a divulgação das leis ambientais, principalmente a lei de crimes 
ambientais e SNUC, bem como o uso do fogo e dos agrotóxicos para manejo das 
propriedades junto à comunidade local, relacionando-as ao plano de manejo. 

• Normas: 

• Deverá ser conferida especial atenção ao Código Florestal, no que se 
refere às reservas legais e áreas de preservação permanente. 

4) Formar duas brigadas de combate a incêndios florestais. 

• Normas: 

• As brigadas devem ser formadas por 15 pessoas cada; 

• Devem ficar alojadas nos postos de apoio da Casa de Pedra e da Vila de 
Santa Cruz na época de risco de incêndio. 

• Todas as queimadas no entorno deverão ser autorizadas pela SECTAM; 

• Os posseiros do PESAM não podem utilizar a queimada como forma de 
manejo de cultura. 

5) Promover queimadas prescritas com a comunidade do entorno. 

• Normas: 
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• Deve-se estimular a queima comunitária, ou seja, juntar mais de um 
proprietário e realizar a queimada controlada, tornando a atividade mais 
segura e com menos riscos do proprietário perder o controle do fogo; 

• Instituir um calendário de queima, onde é permitido o uso do fogo em 
épocas de menor risco, com acompanhamento técnico e pessoal treinado 
para a realização da queimada. 

6) Buscar junto ao MPF e MPE a responsabilização civil e penal dos infratores, de 
forma que os prejuízos causados à Unidade sejam revertidos ou minimizados. 

• Normas: 

• A coordenação do PESAM deverá acompanhar tecnicamente a 
proposição das medidas de recuperação dos danos causados e, se for 
necessário, adequá-las tecnicamente visando à maximização das 
chances de bons resultados; 

• A coordenação do PESAM e SECTAM deverão propor ao juízo 
competente lista de serviços e bens a serem objeto de transação penal 
para diferentes níveis de gravidade de crimes ambientais (penas 
alternativas). 

7) Buscar parcerias com a Polícia Militar por meio do Batalhão de Polícia 
Ambiental e polícias judiciárias com atribuições na área ambiental para atuar em 
ações fiscalizatórias no PESAM e zona de amortecimento. 

• Normas: 

• As parcerias com as polícias deverão prever ações sistemáticas de 
fiscalização e a realização de operações especiais. 

8) Subsidiar a SECTAM com informações sobre a situação das Reservas Legais 
nas propriedades localizadas na zona de amortecimento, principalmente as 
lindeiras. 

• Normas: 

• O programa deverá divulgar as normas e legislação pertinente para o 
estabelecimento de reservas legais; 

• Esse programa deverá ser viabilizado através de parceria com 
universidades e instituições correlatas, dentro da proposta de realização 
de atividades de extensão, observando-se corredores ecológicos e áreas 
prioritárias para a conectividade de remanescentes; 

• O coordenador do PESAM deverá procurar as prefeituras locais para 
informá-las da delimitação da zona de amortecimento e das normas 
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estabelecidas em seu Plano de Manejo, em especial na definição de 
reservas legais; 

• As propriedades lindeiras ao PESAM que dispõem de vegetação nativa 
em qualquer grau de alteração deverão ter prioridade como áreas 
destinadas a reservas legais em consórcio. 

Requisitos: 

 Infra-estrutura de apoio à proteção; 

 Equipes de fiscalização e controle capacitadas e em número suficiente; 

 Recursos de custeio para as ações rotineiras e operações especiais; 

 Termos jurídicos firmados entre SECTAM e polícias. 

Prioridades: 

♦ Implementar rotinas de fiscalização na zona de amortecimento do PESAM; 

♦ Promover a divulgação das leis ambientais, principalmente a lei de crimes ambientais 
e SNUC; 

♦ Buscar parcerias com a Polícia Militar por meio do Batalhão de Polícia Ambiental e 
polícias judiciárias com atribuições na área ambiental para atuar em ações fiscalizatórias 
no PESAM e zona de amortecimento. 

4.3.4 Sub-Programa de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento 

Este sub-programa visa identificar e apoiar alternativas de desenvolvimento econômico para 
a população residente no PESAM e na sua Zona de Amortecimento. Embora não seja uma 
função da SECTAM, faz-se necessário que as populações que atualmente vivem da 
exploração dos recursos ambientais tenham novas alternativas.  

Assim, o PESAM deve se constituir em agregador de esforços governamentais para 
potencializar o desenvolvimento sustentável das comunidades a ele relacionadas, uma vez 
que estas comunidades abrirão mão, em maior ou menor grau, de antigos hábitos em prol 
de um interesse coletivo. 

Objetivo: 

♣ Agregar esforços na busca de novas alternativas de desenvolvimento para as 
comunidades da zona de amortecimento do PESAM, que sejam compatíveis com seus 
objetivos de conservação. 

Resultados Esperados: 

 Parcerias estabelecidas para as atividades do desenvolvimento de incentivo a 
alternativas de desenvolvimento; 
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 Projetos sustentáveis implantados nas propriedades do entorno; 

 Difusão dos resultados dos projetos implantados e bem sucedidos; 

 Projetos financiados por instituições oficiais de fomento das ações de 
desenvolvimento sustentável; 

 Produtores rurais capacitados para o uso de novas técnicas de desenvolvimento 
sustentável. 

Indicadores: 

 Aumento do número de acordos estabelecidos entre a SECTAM e as instituições 
afins para a realização das atividades de desenvolvimento; 

 Aumento do número de projetos sustentáveis implantados no entorno; 

 Número de projetos financiados no entorno; 

 Aumento do número de cursos e pessoas capacitadas. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Realizar o Diagnóstico Rápido Rural Participativo no entorno. 

• Normas: 

• Essa atividade deverá ser realizada em parceria com o POEMA/UFBA. 

2) Articular com órgãos e instituições a prestação de serviços de assistência 
técnica/extensão rural às comunidades/empresários. 

• Normas: 

• A SECTAM deverá fazer gestão junto à EMBRAPA, SEBRAE e demais 
órgãos que atuam com fomento e extensionismo, para que estes 
prevejam atendimento prioritário às necessidades da zona de 
amortecimento do PESAM, propondo alternativas de desenvolvimento 
aderentes às políticas de conservação do Parque. 

2.1) Articular com o SEBRAE a realização de cursos de profissionalização em São 
Geraldo do Araguaia, constante na Zona de Amortecimento, sobre os temas: 
fruticultura, técnicas de silagem para pecuária intensiva, processamento mecânico 
de doces e frutas, cooperativismo, permacultura, agricultura orgânica, e 
melhoramento de gado leiteiro e de corte. 

2.2) Solicitar ao Programa Nacional de Florestas (PNF) a divulgação do Projeto 
Florestas Energéticas junto ao município de São Geraldo do Araguaia. 
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2.3) Articular com as instituições governamentais e não-governamentais, para 
disponibilizar apoio técnico aos proprietários da zona de amortecimento, no 
sentido de estimulá-los a adotarem técnicas agroecológicas. 

• Normas: 

• As instituições envolvidas deverão analisar a realidade local, baseadas 
nas informações previamente dispostas no Plano de Manejo, de forma a 
estimular o uso de técnicas mais adequadas à região; 

• As instituições e universidades que trabalham com a questão deverão ser 
preferencialmente consultadas e envolvidas na prestação deste tipo de 
serviço. 

 Recomendações: 

 As seguintes técnicas agroecológicas devem ser incentivadas, tais como: 
adubação verde, adubação orgânica, uso de técnicas de controle biológico, 
combinação e rotação de culturas, plantio direto, organismos não modificados 
geneticamente, “boi verde”, permacultura, dentre outras. 

2.4) Elaborar em conjunto com instituições como a EMBRAPA, dentre outras, um 
programa de divulgação, visando à conscientização dos produtores quanto aos 
benefícios ambientais, sociais e econômicos advindos da adoção de técnicas de 
produção sustentáveis. 

• Normas: 

• Como uma das formas de estímulo à adoção de técnicas produtivas 
ambientalmente corretas, este programa deverá enfocar e divulgar os 
malefícios causados pelo uso de técnicas da agricultura tradicional, 
principalmente, os advindos do uso de agroquímicos, dos terraços sem 
curvas em nível, práticas que não consideram a conservação de solo, 
bem como suas conseqüências sobre o solo, a flora, a fauna e os próprios 
usuários e proprietários; 

• O PESAM deverá obter apoio do POEMA para atuar nas articulações 
junto às instituições participantes e aos proprietários, bem como no 
desenvolvimento e na implantação deste programa; 

• Para a execução do programa, deverão ser produzidos materiais 
informativos, divulgando as atividades alternativas desenvolvidas com 
sucesso na região. 

 Recomendações: 

 As informações a serem divulgadas deverão possuir mecanismos para sua 
constante atualização, principalmente no que diz respeito às novas técnicas 
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descobertas e ao crescimento, tanto interno quanto externo, do mercado 
consumidor dos produtos, quando for o caso. 

3) Articular com a EMATER, Pará-Rural e Secretaria de Agricultura a inserção das 
ações previstas nesse programa no Programa Nacional de Agricultura Familiar 
(PRONAF), dentre outros. 

• Normas: 

• Materiais informativos já existentes da EMATER e EMBRAPA deverão ser 
buscados e disponibilizados aos agricultores do entorno; 

• Os técnicos desses órgãos devem realizar palestras esclarecedoras sobre 
as formas de crédito rural disponíveis para todos os grupos de 
proprietários. 

 

 

4) Realizar estratégia de comunicação para apresentação das novas atividades 
alternativas de desenvolvimento propostas para a zona de amortecimento. 

• Normas: 

• As atividades (alternativas de desenvolvimento) deverão ser 
apresentadas às entidades de classe, associações de produtores e 
moradores locais e demais interessados; 

• O Conselho Consultivo do PESAM deverá ser envolvido em todas as 
fases de formulação desta estratégia. 

 Recomendações: 

 Esta estratégia será apoiada pelo POEMA e coordenador do 
PESAM/SECTAM. 

5) Disponibilizar informações acerca de manejo florestal sustentado, sistemas 
agrosilvopastoris e recuperação de áreas degradadas, para as comunidades e 
propriedades existentes na área. 

• Normas: 

• A disponibilização de informações para essa população deverá ser 
sempre acompanhada da indicação de possíveis fontes de financiamento. 

 Recomendações: 

 Caso seja possível e exista uma instituição de pesquisa e extensão rural na 
região, a mesma deve ser acionada para efetuar esse tipo de treinamento. 
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6) Apoiar iniciativas já existentes de atividades econômicas das populações 
residentes e vizinhas que não agridam a Unidade, como artesanato, fabricação de 
produtos alimentares caseiros e outros. 

7) Incentivar o cooperativismo e as pequenas agroindústrias para o 
desenvolvimento, a melhoria e o aproveitamento das oportunidades oferecidas 
pelo PESAM. 

8) Estimular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 

• Normas: 

• O estímulo à criação de RPPN deve visar principalmente à conservação 
da biodiversidade. 

 

 

Requisitos: 

 Identificar incentivos e alternativas de desenvolvimento econômico passíveis de 
serem aplicados para essa área; 

 Recursos financeiros disponíveis; 

 Envolvimento com instituições extensionistas. 

Prioridades: 

♦ Realizar o Diagnóstico Rápido Rural Participativo; 

♦ Articular com órgãos e instituições a prestação de serviços de assistência 
técnica/extensão rural às comunidades/empresários. 

 

4.4 Programa de Manejo do Meio Ambiente 

Este programa aborda o conjunto de ações necessárias para garantir a evolução natural dos 
recursos ambientais que compõem o PESAM, com enfoque na conservação da 
biodiversidade, patrimônio histórico cultural e arqueológico, de forma que esses recursos 
possam ser viabilizados em caráter perpétuo e servir às gerações futuras.  

É subdividido em dois subprogramas: (i) Subprograma de Proteção e (ii) Subprograma de 
Manejo dos Recursos. 

4.4.1 Sub-Programa de Proteção 

Visa garantir a dinâmica dos ecossistemas, a manutenção da biodiversidade, a proteção do 
patrimônio histórico-cultural e arqueológico, patrimônio mobiliário, imobiliário e demais bens,  
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e a segurança do visitante do PESAM, por meio de atividades e normas diretamente 
relacionadas a estas finalidades. 

Objetivo: 

♣ Proteger o patrimônio natural, histórico-cultural, arqueológico e material do PESAM, 
bem como garantir a boa conduta e segurança de seus visitantes. 

Resultados Esperados: 

 Unidade de Conservação protegida, impedindo a ocupação desordenada e seu 
parcelamento; 

 Rotina de fiscalização implementada; 

 Acessos irregulares controlados e após a desobstrução inutilizados; 

 Brigadas de prevenção e combate a incêndios criadas, treinadas e operando; 

 Ocorrência de queimadas e focos de incêndio prevenidas e controladas. 

Indicadores: 

 Redução das ocorrências de infrações dentro do Parque; 

 Redução das ocorrências de incêndios e queimadas; 

 Redução do número de agressões contra os patrimônios arqueológico e 
espeleológico do PESAM; 

 Redução das áreas anualmente queimadas; 

 Dois postos de apoio às atividades de manejo instalados, equipados e funcionando; 

 Duas brigadas de combate a incêndios florestais atuando. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Dotar o PESAM de pessoal especializado. 

• Normas: 

• Devem ser contratadas dez pessoas que serão capacitadas para o 
desenvolvimento de suas atividades no Parque, sendo 01 coordenador de 
nível superior, 02 técnicos de nível médio responsáveis pela proteção e 
administração, seis guardas-parque e uma pessoa encarregada por 
serviços gerais; 

• Todos os funcionários e terceirizados que estão prestando serviço para a 
SECTAM devem trabalhar de uniforme e estar devidamente identificados 
por crachás ou carteira funcional; 
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• Os técnicos e responsáveis pela fiscalização e segurança não devem 
andar armados. 

2) Capacitar os servidores do PESAM atuantes na fiscalização. 

• Normas: 

• Os funcionários deverão passar por programas de treinamento e 
reciclagem nos seguintes aspectos: 

o Fiscalização e proteção de Unidades de Conservação; 

o Legislação ambiental, especialmente Leis 9.985/00, 9.605/98, 
4.771/65 e decretos regulamentadores; 

o Operação de equipamentos de comunicação e de localização; 

o Primeiros socorros e ofidismo; 

o Segurança nas ações fiscalizatórias; 

o Orientação ao público e comunicação interpessoal; 

o Sobrevivência na selva; 

o Prevenção e combate a incêndios florestais; 

o Mecânica básica; 

o Identificação de espécies ameaçadas ou em via de extinção, 
existentes no PESAM. 

2.1) Estabelecer rotina de fiscalização para o PESAM. 

• Normas: 

• A fiscalização atentará para os aspectos do zoneamento e das normas de 
usos do PESAM, estabelecidos neste Plano de Manejo e na legislação 
pertinente; 

• Deverão ser estabelecidos, em conjunto com a equipe de fiscalização da 
SECTAM, procedimentos a serem adotados pelas equipes no decurso 
das ações fiscalizatórias, bem como ações comuns entre as equipes de 
fiscalização do PESAM, Ministério Público e delegacias de polícia, 
visando instruir procedimentos de flagrante e instrução de inquéritos 
policiais; 

• A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e de 
orientação; 
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• Os animais silvestres apreendidos pelas equipes deverão cumprir 
quarentena em local apropriado, fora do PESAM e serem destinados ao 
Centro de Triagem de Animais Silvestres mais próximo. 

2.2) Estabelecer duas equipes diárias de fiscalização, compostas de, no mínimo, 
três pessoas que atuarão no interior do PESAM e na sua zona de amortecimento. 

• Normas: 

• Deverá ser previsto o rodízio de equipes nas áreas e dos componentes de 
cada grupo, em escala a ser estabelecida pelo coordenador do PESAM; 

• A fiscalização deverá contemplar rondas noturnas de surpresa, nos fins 
de semana e feriados, ou em dias úteis, conforme a demanda; 

• Em operações especiais poderá ser dispensado o uso do uniforme, se 
assim a situação o exigir; 

• O regime de fiscalização será alternado e seguirá uma programação que 
deverá ser definida diariamente, pelo responsável pela fiscalização do 
PESAM, de forma a introduzir o elemento surpresa, eliminando rotinas 
que possam ser previstas. 

2.3) Estabelecer mensalmente estratégias de atuação, observando a dinâmica das 
pressões sobre o PESAM. 

• Normas: 

• A definição das estratégias de fiscalização deverá levar em conta as 
informações prévias sobre áreas de risco de incêndios, áreas de 
ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, de fragilidade ambiental, 
rios, pontos de acessos, entre outros. 

2.4) Realizar, quando necessário, operações especiais envolvendo toda a equipe 
de fiscalização e parceiros. 

• Normas: 

• O planejamento destas operações poderá ser sigiloso. Neste caso, os 
objetivos, rotinas, trajetos e demais detalhes deverão ser revelados às 
equipes na iminência de deflagrar a operação. 

2.5) Estabelecer como rotina de trabalho o preenchimento de relatórios diários de 
atividades, nos quais todo o percurso deverá ser georreferenciado, bem como os 
fatos mais relevantes relatados durante a atividade. 

• Normas: 
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• Deverão constar do relatório: nome completo, CPF, RG, endereço do 
infrator, local da infração (georreferenciado), material apreendido, volume, 
quantidade e instrumentos legais lavrados (autos de infração, termos de 
apreensão e depósito), avistamento de fauna ou indícios de sua 
presença, alterações na vegetação, presença de animais domésticos, 
alterações na cerca, indícios da presença de caçadores, picadas abertas, 
entre outros; 

• Os dados registrados no relatório deverão ser consolidados mensalmente, 
inclusive em base cartográfica; 

• As informações relativas à apreensão de animais e recursos florestais 
deverão ser registradas e sua origem indicada; 

• Todos os levantamentos realizados deverão compor o banco de dados do 
PESAM; 

• Os fiscais e guias cadastrados devem coletar todo e qualquer lixo 
encontrado depositado em local impróprio, no interior do PESAM, e 
depositá-lo nos locais destinados a este fim. 

 

3) Implantar estrutura e equipamento de apoio à fiscalização, incluindo postos e 
depósito para bens apreendidos. 

3.1) Dotar as equipes de fiscalização de equipamentos necessários ao exercício de 
suas funções, principalmente de equipamentos de segurança. 

• Normas: 

• Cada equipe deverá ter a sua disposição um kit com os equipamentos de 
proteção relacionados na memória de cálculo e responsabilizar-se por sua 
guarda durante as rondas. Os equipamentos serão recolhidos diariamente 
após o final das atividades; 

• Os fiscais deverão receber treinamento e serem capacitados para o 
correto uso de equipamentos e segurança no trabalho. 

4) Implantar um sistema de sinalização informativa, indicativa, educativa e 
eficiente. 

• Normas: 

• Este sistema de sinalização terá como principal objetivo o esclarecimento 
das normas de conduta no PESAM, abordando a importância de 
obedecê-las e as conseqüências ambientais e punitivas da sua não-
observância. 
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5) Proteger as cavidades naturais do PESAM: 

• Normas: 

• Todas as 61 cavidades com vestígios arqueológicos (Tabela 23 do Estudo 
de Espeleologia do Plano de Manejo) deverão ser patrulhadas e 
protegidas, em especial: 

o Caverna Serra das Andorinhas (GEM 001); 

o Gruta Pintado (GEM 041); 

o Abrigo Condon (GEM 042); 

o Caverna Catedral (GEM 121); 

o Abrigo Manoel (GEM 173); 

o Caverna Célia (GEM 429); 

o Caverna Cheiro (GEM 600); 

o Caverna Cachoeira (GEM 549); 

o Cavidades: Araguaia (GEM 026), Pedral (GEM 035), Ladeira 
(GEM 040), Inajá (GEM 046), Capuerana (GEM 048), Carrapato 
(GEM 050), Ponta (GEM 051), Pau torto (GEM 064). 

6) Implantar medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais. 

6.1) Subsidiar a SECTAM com informações atualizadas sobre as condições do 
clima e o risco de incêndio na área do PESAM. 

• Normas: 

• As mesmas estratégias de combate aos incêndios florestais adotados 
para o entorno deverão ser conduzidos para o interior do PESAM; 

• Os dados meteorológicos juntamente com as informações sobre os focos 
de calor e risco de queimadas devem ser acessados através da página do 
Instituto Nacional de Meteorologia (www.inmet.gov.br); 

• Outras informações utilizadas nas ações de prevenção e controle a 
incêndios florestais devem ser acessadas no Centro de Previsão do 
Tempo e Estudos Climáticos (CEPTEC) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) através da página www.cptec.inpe.br/ e na 
EMBRAPA Monitoramento por Satélite (www.cnpm.embrapa.br). 

6.2) Estabelecer parcerias para a constituição de voluntários para a brigada de 
incêndio e realizar o treinamento dos mesmos. 

• Normas: 
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• O recrutamento destas brigadas deverá ser efetuado em comunidades 
próximas aos locais de maior risco; 

 Recomendações: 

 É desejável que os brigadistas de uma mesma brigada morem e trabalhem 
em locais próximos, para facilitar a logística de agrupamento da brigada em 
situações de incêndios; 

 As brigadas voluntárias e a brigada contratada deverão ser deslocadas para 
os locais onde houver queimadas controladas com maiores riscos para o 
PESAM. 

6.3) Adquirir equipamentos de combate para brigadas contratadas e voluntárias. 

 

 

 

6.4) Capacitar brigadistas contratados e voluntários. 

• Normas: 

• Para a capacitação dos brigadistas, a SECTAM poderá fazer gestão junto 
ao Centro PREVFOGO/IBAMA, que realiza anualmente campanhas 
educativas de difusão de informações, treinamento das brigadas de 
combate a incêndios florestais, treinamento de agricultores em técnicas 
apropriadas para a realização de queimadas com a distribuição de 
cartilhas; 

• Os brigadistas devem receber treinamento nos seguintes temas 
relacionados com incêndios florestais: comportamento do fogo, formação 
de brigadas, função da organização para o combate, equipamentos e 
ferramentas, combate terrestre, combate aéreo, exercícios práticos, 
queima controlada. 

6.5) Realizar palestras e capacitar proprietários da zona de amortecimento e os 
posseiros sobre queimadas controladas. 

• Normas: 

• Nestes eventos, os proprietários são orientados sobre normas legais e 
técnicas adequadas para o uso do fogo, incluindo melhor horário, 
medidas preventivas, dentre outras; 

• Deverá ser solicitado ao IBAMA material orientador elaborado pelo órgão 
sobre o uso da queimada controlada. 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 

Capítulo IV – Planejamento da Unidade de Conservação 

 4.61

 Recomendações: 

 Confeccionar uma placa informativa com os riscos de incêndio florestal a 
ser instalada na Vila de Santa Cruz e alimentada semanalmente. 

6.6) Solicitar ao Banco da Amazônia que inclua na Agenda do Produtor Rural o 
período ideal para a solicitação de queimadas controladas e as medidas 
preventivas a serem adotadas. 

Requisitos: 

 Disponibilidade de pessoal e recursos financeiros para a proteção;  

 Dotar o PESAM de infra-estrutura para as atividades de fiscalização, prevenção e 
combate aos incêndios; 

 Providenciar a contratação de postos de vigilância. 

 

 

Prioridades: 

♦ Dotar o PESAM de pessoal; 

♦ Capacitar os servidores do PESAM atuantes na fiscalização; 

♦ Implantar estrutura e equipamento de apoio à fiscalização, incluindo postos e 
depósito para bens apreendidos. 

4.4.2 Sub-Programa de Manejo dos Recursos Naturais 

Esse sub-programa objetiva a recuperação das condições primitivas da área, conforme 
recomendações científicas, promovendo a recuperação integral dos aspectos que 
experimentaram alteração antrópica. 

Objetivo: 

♣ Promover a recuperação de áreas degradadas através de ações específicas de 
recuperação; 

♣ Reduzir as atividades inadequadas realizadas pelos posseiros no interior do parque 
até a sua completa desobstrução. 

Resultados Esperados: 

 Cessação de uso de implementos agrícolas no interior do PESAM; 

 Processos de recuperação de áreas degradadas implantados e contínuos; 

 Cessação das atividades inadequadas feitas pelos posseiros. 
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Indicadores: 

 Incremento de área com cobertura vegetal de espécies nativas; 

 Redução das atividades inadequadas realizadas pelos posseiros (uso de defensivos 
agrícolas, desmatamento); 

 Redução do uso de implementos agrícolas no interior do Parque. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Identificar e mapear as áreas degradadas e agentes degradantes. 

2) Buscar parcerias para auxiliar na elaboração de projetos de recuperação de 
áreas degradadas. 

3) Elaborar projetos executivos de recuperação das principais áreas degradadas 
e executar o projeto. 

 Recomendações: 

 Permitir a recuperação natural, de forma a torná-la o mais próximo possível 
das condições originais. 

3.1) Buscar a erradicação das espécies exóticas da flora (plantas frutíferas, 
eucaliptos, braquiária e outros tipos de capins) e da fauna nas áreas públicas da 
UC, incluindo os animais domésticos 

• Normas: 

• Só será permitida a utilização de espécies nativas na recomposição dos 
ambientes; 

• Deverá ocorrer a substituição paulatina das espécies exóticas por nativas; 

• Não será permitido estabelecer quarentena de fauna no PESAM; 

• Manter o gado afastado das áreas destinadas à regeneração natural. 

 Recomendações: 

 Todas as espécies exóticas existentes no interior das áreas públicas 
deverão ser removidas, na medida do possível; 

 Essas ações deverão ocorrer em parceria com instituições de pesquisa; 

 A implementação desse programa poderá envolver voluntários e 
estagiários. 

3.2) Restringir o acesso às áreas que estão em processo de recuperação ao 
pessoal do PESAM e aos pesquisadores autorizados. 

• Normas: 
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• Serão permitidas atividades de pesquisa nesta área, desde que 
autorizadas, conforme estabelecido pela SECTAM e pelas normas 
especificadas no Programa de Pesquisa; 

• As vias utilizadas pelos posseiros quando forem desativadas também 
serão deixadas à recuperação natural, exceto quando algumas destas 
sejam estratégicas para o uso da administração do PESAM. 

3.3) Elaborar, em conjunto com os pesquisadores, projeto específico de 
restauração e reabilitação das cavidades naturais. 

 Recomendações: 

 Recuperação das interferências antrópicas como o lixo, construção de 
barracos, restos de fogueiras, pichações e descaracterização do meio 
ambiente do entorno de todas as 37 cavidades da área 3 (Tabela 3 do Estudo 
Espeleológico do Plano de Manejo); 

 Recuperação ambiental do entorno da área das cavidades da área 9 - Brejo 
dos Padres. 

4) Buscar agentes parceiros para auxiliar na implantação desse sub-programa. 

• Normas: 

• A execução poderá ser apoiada por instituição com experiência nessa 
área, preferencialmente que esteja envolvida com os subprogramas de 
pesquisa ou monitoramento do PESAM. 

Requisitos: 

 Disponibilidade de recursos financeiros; 

 Existência de projetos de recuperação de áreas degradadas. 

Prioridades: 

♦ Identificar as áreas prioritárias das áreas degradadas; 

♦ Buscar agentes financiadores e executores para esse sub-programa. 

 

4.5 Programa de Operacionalização 

Esse programa tem como objetivo garantir a funcionalidade do PESAM, fornecendo toda a 
logística necessária para o desenvolvimento dos demais programas. 
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Objetivo: 

♣ Fornecer os meios físicos e institucionais necessários a execução de todas as 
atividades do PESAM. 

Resultados: 

 Infra-estrutura e equipamentos instalados e operando; 

 Equipes capacitadas e em número suficiente para a execução de todas as 
atribuições do PESAM; 

 Ações inter-institucionais respaldadas por instrumentos legais de parceria e em plena 
execução; 

 Recursos financeiros disponibilizados e aplicados em ações prioritárias. 

4.5.1 Sub-Programa de Regularização Fundiária 

Esse sub-programa tem como objetivo reconhecer a situação fundiária da Unidade de 
Conservação e a definição de estratégia para retomar a posse da área de forma gradativa e 
não traumática. 

Como já foi elaborado, recentemente, o levantamento fundiário da UC e a demarcação, esse 
sub-programa apresenta as ações prioritárias de manejo, tendo como base os 
levantamentos realizados pela Meridional Agrimensura Ltda. 

Objetivos: 

♣ Promover a regularização fundiária da UC que envolve na desobstrução dos 117 
posseiros e devido reassentamento dos mesmos. 

Resultados Esperados: 

 Estabelecimento de priorização de indenização dos posseiros; 

 Posseiros indenizados pelas benfeitorias existentes; 

 Parcerias estabelecidas com órgãos oficiais que tratam das questões fundiárias; 

 Desobstrução das ocupações (posses) do interior do PESAM. 

Indicadores: 

 Termos de cooperação técnica firmados no primeiro semestre de implantação do 
plano; 

 Número de posseiros realocados; 

 Parque 100% desobstruído em 3 anos. 
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Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Identificar as áreas no entorno do PESAM para receber os posseiros 
remanejados. 

• Normas: 

• Essa atividade deverá contar com o apoio dos órgãos estaduais e 
nacionais que tratam da questão fundiária, bem como do POEMA, 
baseada numa proposta de melhoria de qualidade de vida e renda. 

2) Estabelecer os critérios para priorização das atividades de regularização 
fundiária 

• Normas: 

• Essa atividade deverá ter como documento base para discussão o 
levantamento fundiário realizado pela empresa Meridional Agrimensura 
Ltda finalizada em 2006; 

• Esses critérios deverão considerar a renda do posseiro, o tamanho da 
posse e o tempo de ocupação; 

• Essa atividade deverá ser coordenada pelos técnicos do Setor de Criação 
de Unidades de Conservação da SECTAM. 

3) Buscar apoio dos órgãos estaduais que já trabalham com a SECTAM. 

 Recomendações: 

 Usar como exemplo outras parcerias que a SECTAM mantém com os 
órgãos que tratam das questões fundiárias para desobstrução de outras 
unidades de conservação estaduais. 

4) Iniciar a negociação com os moradores para a desapropriação de suas posses. 

• Normas: 

• Deverá ser estimado o valor de referência para cada tipo de benfeitorias e 
estabelecer as estratégias de negociação. 

5) Buscar alternativas para a inclusão social dos moradores retirados. 

• Normas: 

• A SECTAM deverá fazer gestão junto aos demais órgãos públicos 
envolvidos com a questão, para proporcionar as melhores condições de 
inclusão social destas famílias, com especial atenção aos moradores de 
baixa renda; 
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• O POEMA que apresenta vasta experiência em projetos sociais deverá 
ser efetivamente envolvido nessa atividade. 

Prioridades: 

♦ Identificar as áreas para remanejamento dos posseiros; 

♦ Estabelecer os critérios para o agrupamento dos moradores; 

♦ Buscar apoio dos órgãos estaduais e federais que já trabalham com a SECTAM; 

♦ Estabelecer a negociação com os moradores para a desapropriação de suas posses. 

4.5.2 Sub-Programa de Administração e Manutenção 

Esse sub-programa visa garantir o funcionamento da Unidade. 

Objetivos: 

♣ Garantir condições administrativas e financeiras para que as atividades de manejo 
previstas nesse plano façam com que a Unidade siga seus objetivos de criação. 

Resultados Esperados: 

 Recursos orçamentários suficientemente alocados e geridos para as atividades do 
PESAM; 

 Recurso humano suficiente e capacitado atuando no PESAM; 

 Estrutura organizacional e operacional do PESAM definida; 

 Plano de manutenção periódica elaborado e implantado; 

 Regimento interno do PESAM elaborado. 

Indicadores: 

 Mínimo de 80% do cronograma físico-financeiro realizado; 

 100% dos recursos humanos previstos no plano contratados, treinados e atuando; 

 80% das ações de manutenção realizada. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Elaborar o Regimento Interno do PESAM. 

• Normas: 

• O Regimento Interno deverá contemplar as normas administrativas do 
PESAM, horário de funcionamento, atribuições dos diferentes setores do 
parque, perfil das funções do organograma, normas de pesquisa, normas 
de ocupação das suas instalações (sede, postos de apoio, centro de 
vivência), dentre outros. 
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• O Regimento será elaborado pela administração do PESAM e submetido 
à aprovação, pela SECTAM, de acordo com as normas vigentes; 

• O estabelecimento do Regimento Interno será efetivado por ato normativo 
da SECTAM, a exemplo do previsto no artigo 56 do Regulamento dos 
Parques Nacionais Brasileiros (Dec. nº 84.017, de 21/09/1979), (Anexo 8). 

2) Complementar o quadro funcional do PESAM para atender à demanda definida 
no organograma (Figura 1 e Tabela 1). 
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Figura 4.1. Organograma Funcional do PESAM. 
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Tabela 4.1. Número de funcionários necessários para desenvolver as atividades no PESAM. 

Número 
Cargo/Função 

ns* nm** nb*** 

Coordenador da Unidade 01   

Coordenador Administrativo e Técnico  01  

Serviço de Manutenção e Vigilância 
Patrimonial 

  01 

Subtotal funcionários 01 01 01 

Coordenador Proteção e Prevenção e 
Combate a incêndios 

 01  

Fiscalização   30**** 

Vigilância Patrimonial  06  

Subtotal funcionários 00 07 30 

TOTAL 10 funcionários 

* ns: nível superior; ** nm: nível médio; *** nb: nível básico,  

**** brigadistas (voluntários ou contratados temporariamente) 
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• Normas: 

• Os funcionários contratados pelo POEMA prestando serviços temporários 
ou cedidos de outras instituições trabalharão subordinados à 
Administração do PESAM, seguindo orientações da SECTAM; 

• Os funcionários terceirizados ou cedidos usarão uniformes de acordo com 
suas funções e instituições, porém identificados por crachás e deverão 
portar a carteira funcional; 

• O quadro de pessoal previsto na Tabela 1 poderá ser suprido também por 
remanejamento de funcionários da SECTAM e funcionários cedidos por 
prefeituras, ONGs e outras organizações, exceto para as atribuições 
exclusivas de Estado, como a fiscalização; 

• Com as considerações dos critérios de convivência, oportunidade e 
observância da legislação vigente sobre contratações e livre concorrência, 
a contratação de funcionários terceirizados para trabalhar em atividades 
de campo no PESAM deve priorizar pessoas que tenham conhecimento 
da área, o que favorecerá os antigos moradores e resultará em benefícios 
à Unidade. 

3) Buscar parcerias específicas com outras entidades para auxílio no 
desenvolvimento de atividades de manejo e proteção da áreacomo, por exemplo, o 
Corpo de Bombeiros, de modo a suprir as necessidades da proteção. 

 Recomendações: 

 No caso de o PESAM não dispor de pessoal com o perfil desejado, poderá 
ser feito um termo de cooperação técnica com Instituições de Ensino e 
Pesquisa, ou ser contratado um profissional qualificado por meio de processo 
de compensação ambiental. 

4) Promover a capacitação periódica dos funcionários do PESAM, em especial 
nos seguintes temas: relações públicas, legislação ambiental, ecologia e 
conservação dos recursos naturais, utilização de GPS (Global Positioning 
System), cartografia, primeiros socorros, educação ambiental, captação de 
recursos e informática. 

• Normas: 

• Deverá ser solicitado o auxílio do Corpo de Bombeiros, de universidades 
locais e de órgãos governamentais e não-governamentais; 

• Sempre deverá ser incentivada e motivada a participação dos 
funcionários do PESAM em cursos oferecidos por essas instituições; 
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• Poderão ser identificados no quadro funcional da SECTAM pessoas com 
conhecimentos específicos para o treinamento dos demais funcionários 
do PESAM. 

4.1) Fazer gestão junto a outras diretorias da SECTAM para a inclusão dos 
funcionários do PESAM nos cursos de capacitação promovidos por essas. 

4.2) Promover reuniões internas com a equipe a ser contratada para a 
apresentação e internalização do Plano de Manejo do PESAM. 

4.3) Capacitar funcionários do PESAM, condutores e guias em assuntos relativos 
às normas de conduta e segurança da visitação. 

• Normas: 

• Todos os trabalhadores que tiverem contato com as atividades de 
visitação do PESAM deverão receber a capacitação que os permita 
conhecer as normas de conduta e segurança na visitação; 

• A coordenação do PESAM organizará os cursos para seus funcionários e 
para os condutores e guias que irão atuar no PESAM. 

5) Elaborar e implantar projeto de sinalização para o PESAM e sua zona de 
amortecimento. 

• Normas: 

• O projeto visual deve ser voltado para o público em geral e deverá indicar 
questões especiais tais como: limites do PESAM, locais, condutas e 
comportamentos adequados para as áreas de visitação orientada, de 
trânsito de veículos e pessoas; 

• O projeto deverá contemplar sinalização para situações temporárias e 
emergenciais como interdição de área, incêndios, fechamento de trilha, 
estradas e caminhos, cancelamento de atividades, mudanças de horários 
ou o que novos conhecimentos indicarem; 

• A sinalização de interdição de trilhas, estradas e caminhos deverão 
indicar o impedimento do acesso a ela, reforçando o caráter legal da 
medida. 

6) Criar o Conselho Consultivo do PESAM. 

• Normas: 

• O Conselho Consultivo deverá ser presidido pelo coordenador do PESAM 
e contar com o apoio técnico da SECTAM. 
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 Recomendações: 

 Experiências de outras Unidades deverão ser consideradas; 

 Buscar as lideranças locais para compor o Conselho; 

 Solicitar apoio do POEMA para o estabelecimento do Conselho e buscar 
subsídios nos resultados do Diagnóstico Rural Participativo a ser realizado 
pela instituição; 

 Deverá ser elaborado o regimento interno do Conselho. 

7) Viabilizar a captação de recursos financeiros por meio do estabelecimento de 
parcerias, visando à implantação das ações previstas no Plano de Manejo. 

• Normas: 

• Após os cinco anos de vigência deste plano, ele deverá ser revisto e 
atualizado. 

8) Proceder acompanhamento de todas as atividades de manejo efetuadas pelos 
técnicos da SECTAM e POEMA que envolvem o Parque e suas imediações. 

9) Acompanhar os processos de licenciamento ambiental das atividades potencial 
e efetivamente poluidoras na zona de amortecimento do PESAM. 

• Normas: 

• Atenção especial deve ser dada aos projetos de assentamento rural e de 
mineração situados na zona de amortecimento do PESAM; 

• Todas as atividades passíveis de licenciamento que atinjam a UC deverão 
ser acompanhadas pela coordenação. 

10) Firmar parcerias com ONGs e entidades de pesquisa para fins de monitoria, 
capacitação de recursos humanos, bem como captação de recursos financeiros 
para o PESAM. 

• Normas: 

• Acompanhar o trabalho do POEMA previsto no convênio estabelecido 
entre a SECTAM/ELN e o referido Núcleo para o desenvolvimento de 
atividades administrativas para o PESAM. 

11) Criar e difundir logomarca do PESAM. 

• Normas: 

• Esta logomarca deverá estar presente em todos os documentos oficiais 
emitidos pela coordenação do Parque e também do material informativo, 
de sinalização a serem veiculados formal e informalmente. 
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12) Estabelecer nos contratos de concessão a contratação de pessoal para a 
realização de atividades de manutenção e limpeza das áreas abertas à visitação e 
de administração como uma das formas ou percentual de pagamento. 

• Normas: 

• As atividades que serão terceirizadas deverão ser regulamentadas, com 
base nas normas de concessões para Parques Estaduais. 

13) Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para definir a melhor forma 
de desenvolver as atividades de visitação da Unidade. 

13.1) Terceirizar os serviços de atividades de visitação, conforme previsto no 
projeto de uso público. 

• Normas: 

• No caso desta atividade ser viável técnica e economicamente, e a forma 
escolhida para sua implantação for a terceirização, os estudos deverão 
indicar os procedimentos administrativos a serem adotados, tais como: 
tempo de contrato, formas de pagamento e contrapartidas, manutenção 
das áreas estratégicas internas, elaboração de material de informação e 
divulgação, manutenção e reposição dos materiais do PESAM que forem 
objeto de uso pela concessionária, treinamento para os funcionários, 
dentre outras; 

• Os serviços terceirizados estarão à disposição dos visitantes nos horários 
de funcionamento do PESAM; 

• Os funcionários das concessionárias que tratarem diretamente com os 
visitantes em atividades de recepção, informação, orientação, triagem, 
interpretação, guiagem, atendimento no Centro de Visitantes e outras 
atividades desta natureza usarão o mesmo uniforme dos funcionários do 
PESAM, com sua identificação nos crachás; 

• Os funcionários das concessionárias que atuarem na Unidade, em 
atividades como venda de alimentos e demais atividades não 
mencionadas usarão uniformes próprios às suas atividades, devendo 
conter identificação do PESAM, com logotipo e identificação funcional e 
pessoal, informando que se encontram a serviço da UC; 

• Toda a divulgação feita pelos concessionários, seja através de 
documentários, publicidade, entrevistas, boletins internos e externos e 
outros, escritos, falados ou televisionados, que mostre sua ação no 
PESAM, destacará, clara e obrigatoriamente, sua inter-relação com a 
SECTAM, devendo esta norma constar no contrato; 
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• Todo o material de divulgação produzido e utilizado pelos concessionários 
e demais parceiros será submetido à aprovação da SECTAM; 

• Os contratos estabelecidos com as concessionárias deverão prever a 
cobrança de multa diária por negligência na manutenção de 
equipamentos e instalações de uso público que estejam sob a 
responsabilidade destes;  

• Os funcionários que lidarão com os visitantes do PESAM deverão possuir 
a qualificação técnica necessária para o desenvolvimento de suas 
atividades, inclusive no que se refere à comunicação interpessoal; 

• No processo licitatório de concessão dos serviços, deverá constar no 
edital de licitação, seja na habilitação ou na proposta técnica, a utilização 
de mão-de-obra dos municípios que compõem o PESAM e sua zona de 
amortecimento. Para tanto, aquela empresa ou consórcio de empresas 
que apresentarem entre os funcionários ou pessoas a serem contratadas, 
pessoas residentes destas áreas, deverão ter uma pontuação maior, 
como forma de reforçar os laços sociais e locais entre o PESAM e a 
comunidade local. 

13.2) Celebrar convênios, contratos com órgãos públicos ou organizações não 
governamentais sem fins lucrativos para explorarem as atividades de visitação. 

• Normas: 

• Independentemente da viabilidade técnica e econômica, a SECTAM, no 
interesse público ou na ausência de empresas que queiram explorar os 
serviços descritos acima, poderá firmar convênios ou contratos com tais 
entidades para o desenvolvimento destas atividades; 

• Neste caso, aplicam-se as mesmas normas descritas para os serviços a 
serem terceirizados; 

• A seleção dos órgãos públicos e ONG se dará mediante seleção pública, 
resguardados os princípios estabelecidos na legislação vigente. 

14) Fomentar o trabalho voluntário no PESAM, com base na Lei nº 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, pela Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003 e na Resolução 
CONAMA nº 003, de 16/03/1998. 

• Normas: 

• Os voluntários auxiliarão na implantação das atividades previstas no 
Plano de Manejo julgadas pertinentes pela administração do PESAM, tais 
como: monitoramento ambiental, acompanhamento de pesquisas, 
combate a incêndios (desde que previamente treinado e capacitado para 
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tal), recepção e orientação de visitantes, atividades de educação 
ambiental, dentre outras; 

• Todos os voluntários deverão ser capacitados para exercerem as 
atividades para as quais forem designados, devendo sempre serem 
acompanhados por um funcionário designado pela coordenação da 
Unidade; 

• O termo de adesão do voluntário deverá prever seu perfil, seu horário e a 
rotina de trabalho que ele irá desenvolver. 

15) Divulgar nos municípios do entorno as atividades voluntárias que serão objeto 
de desenvolvimento pelo voluntário. 

16) Estabelecer um programa de estágios do PESAM. 

• Normas: 

• Deverão ser observados os critérios e a legislação vigente. O programa 
será desenvolvido em conjunto com o departamento de recursos 
humanos da SECTAM; 

• Os estagiários deverão ser acompanhados por um funcionário designado 
pelo coordenador da Unidade e deverão emitir relatório final das 
atividades desenvolvidas no âmbito do estágio; 

• Viabilizar um termo de cooperação técnica com a UFPA para oferecer 
atividades formais de estágio aos alunos da instituição que poderão ser 
inseridos nas ações de manejo do PESAM. 

 Recomendações: 

 A coordenação do PESAM deverá buscar a Casa de Cultura de Marabá e a 
Fundação Serra das Andorinhas para formalizar parceria com estas 
instituições para o oferecimento de estágio formais. 

17) Definir sistema interno de coleta e disposição final do lixo. 

• Normas: 

• O lixo dos locais abertos à visitação será recolhido diariamente e 
acondicionado em contêineres localizados no Portão da Unidade; 

• A coleta e a disposição final de lixo dos contêineres deverão ser 
realizadas por empresa concessionária, devendo esta atividade constar 
em contrato. 
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18) Fazer gestão junto à prefeitura de São Geraldo do Araguaia para a coleta do 
lixo gerado no PESAM. 

• Normas: 

• A coleta do lixo deverá ser realizada fora dos horários de visitação. 

19) Elaborar anualmente o POA do PESAM, observando-se o disposto neste Plano 
de Manejo e suas revisões e ajustes. 

• Normas: 

• Deverá ser elaborado um cronograma anual de atividades, atendendo o 
que for estabelecido no POA; 

• Durante a gestão do convênio tripartite o POA deverá ser submetido a 
SECTAM, POEMA e ELN para apreciação, revisão e aprovação; 

• Deverão ser identificadas outras fontes financiadoras para as atividades 
previstas neste Plano de Manejo, além das já descritas. 

20) Elaborar um calendário anual de funcionamento do PESAM contendo todas as 
datas comemorativas e os dias de funcionamento. 

• Normas: 

• Essas datas deverão ser divulgadas na região e, para tanto, poderão ser 
utilizadas as Secretarias de Educação, Meio Ambiente e Cultura 
existentes nos municípios. Na inexistência destes, deverão ser buscadas 
outras formas de divulgação das datas; 

• Atividades comemorativas deverão ser previstas com antecedência para 
devido planejamento e organização. 

21) Providenciar a contratação de brigadistas durante o período de seca, quando 
existe maior risco de ocorrência de incêndios. 

• Normas: 

• A brigada de incêndio será composta por duas equipes com 15 
brigadistas cada e ficará baseada nos postos de apoio da Casa de Pedra 
e da Vila Santa Cruz; 

• Os brigadistas também deverão atuar em ações preventivas como 
manutenção de aceiros e segurança às queimadas controladas, exceto 
nos períodos críticos, quando deverão ficar todas as equipes a postos; 

• A brigada deverá atuar na área do PESAM e sua zona de amortecimento; 

• O responsável pelo setor de proteção deverá designar um responsável 
pela equipe de brigadistas; 
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• Os grupos deverão portar rádios HT sempre que estiverem em operação; 

• O Responsável pela Brigada deverá permanecer na sede durante os 
períodos de maior risco de incêndios, visando à recepção de informações, 
chamada de reforços, tomada de decisão e deslocamento com 
equipamentos, máquinas e ferramentas que porventura venham a ser 
necessários; 

• Esta brigada estará ligada administrativamente ao setor de proteção; 

• A definição das escalas, esquemas, rodízios e plantões noturnos e de 
finais de semana dos brigadistas deverá ser realizada pelo Responsável 
de Brigada. 

22) Construir e manter aceiros em todo o limite do PESAM. 

• Normas: 

• Durante a construção dos aceiros, deve ser evitada a remoção de grande 
quantidade de terra, de modo a diminuir o aprofundamento de seu leito. 
De preferência, deve-se jogar das laterais para o interior o material a ser 
utilizado para sua patrolagem; 

• O material lenhoso retirado deverá ser depositado em leiras, sendo 
queimado de forma segura, ou ser objeto de destinação atendendo às 
normas legais; 

• As intervenções em áreas de preservação permanente somente poderão 
ocorrer quando esta representar risco evidente de propagação de fogo 
para o interior do PESAM. Nestes casos, o aceiramento deverá ser 
manual, na menor secção da APP ou seguindo curso que acompanhe 
locais previamente degradados; 

• Observando a conveniência das atividades fiscalizatórias, os aceiros 
poderão se constituir em estradas para a fiscalização, em sua totalidade 
ou em alguns trechos, razão pela qual, em sua construção, os trechos 
utilizados para esta finalidade deverão permitir o tráfego de veículos 4x4; 

• A construção de obstáculos (bacias de dissipação de energia) para 
dissipar a velocidade das águas durante as chuvas deve seguir as 
normas e procedimentos técnicos, de modo a não se verificarem riscos e 
movimentação de terras desnecessários; 

• A manutenção dos aceiros deverá ser anualmente efetuada antes da 
época com maiores riscos de incêndios, pelos brigadistas contratados, 
brigadas voluntárias e, eventualmente, pelos proprietários limítrofes, caso 
estes tenham interesse em colaborar; 
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• Os recursos para a construção e manutenção anual dos aceiros poderão 
advir da compensação por significativo impacto ambiental. 

23) Elaborar plano de manutenção do PESAM. 

23.1) Acompanhar e efetivar o cumprimento do plano de manutenção dos 
equipamentos e instalações do PESAM. 

• Normas: 

• Este plano deverá conter todas as atividades e normas que deverão ser 
seguidas para o perfeito funcionamento dos aparelhos instalados no 
PESAM. Para tanto, deverão ser seguidas às orientações dos fabricantes 
nos equipamentos existentes no PESAM;  

• Até a sua elaboração, todos os equipamentos deverão ser periodicamente 
vistoriados, de forma a mantê-los em condições de uso e conservação. O 
mesmo se aplicando às instalações físicas da Unidade. 

24) Elaborar os Termos de Referência para contratação da revisão do Plano de 
Manejo. 

• Normas: 

• Deverá ser iniciado 6 meses antes do término da vigência deste 
planejamento.  

Requisitos: 

 Alocação de recursos humanos em número suficiente;  

 Alocação de recursos financeiros suficientes; 

 Estabelecimento de rotina de capacitação de funcionários. 

Prioridades: 

♦ Complementar o quadro funcional do PESAM para atender à demanda definida no 
organograma; 

♦ Promover a capacitação periódica dos funcionários do PESAM, em especial nos 
seguintes temas: relações públicas, legislação ambiental, ecologia e conservação dos 
recursos naturais, utilização de GPS (Global Positioning System), cartografia, primeiros 
socorros, educação ambiental, captação de recursos e informática; 

♦ Elaborar e implantar projeto de sinalização. 
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4.5.3 Sub-Programa de Infra-Estrutura e Equipamentos 

Esse sub-programa visa garantir a instalação da infra-estrutura e equipamentos adequados 
ao atendimento das atividades previstas nos demais programas. 

Objetivo: 

♣ Dotar o PESAM de equipamentos suficientes para seu perfeito funcionamento, bem 
como instalações adequadas. 

Resultados Esperados: 

 Infra-estrutura administrativa, de proteção e de uso público e para as demais ações 
de manejo instaladas e funcionando; 

 Equipamentos e materiais permanentes adquiridos e em operação. 

Indicadores: 

 Sede, Centro de Visitantes e os dois postos de apoio do PESAM instalados; 

 Mínimo de 80% dos equipamentos previstos adquiridos e funcionando. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Instalar sistema de comunicação interna do PESAM. 

• Normas: 

• Este sistema de comunicação deverá ser composto por rádio, internet e 
telefone; 

• O sistema de rádio-comunicação deverá abranger toda a área interna e 
zona de amortecimento do PESAM, incluindo a sede do Município de São 
Geraldo do Araguaia; 

• Todas as viaturas deverão apresentar Unidades móveis de rádio; 

• Este sistema deverá acionar as brigadas de combate a incêndio com 
rapidez, quando necessário. 

1.1) Adquirir 8 rádios HT, 02 rádios móveis veiculares e uma estação 
repetidora. 

1.2) Fazer gestão junto à empresa de telefonia fixa e móvel para 
instalação de aparelhos telefônicos na sede da Unidade, inclusive 01 telefone 
público. 
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2) Disponibilizar os postos de apoio à pesquisa. 

• Normas: 

• Os postos de apoio localizados na Vila Santa Cruz e Casa de Pedra 
poderão, conforme a disponibilidade, apoiar as atividades de pesquisa; 

3) Adquirir uma caminhonete 4X4, cabine dupla. 

• Normas: 

• Uma vez que já foi adquirida uma caminhonete na UC, deverá ser 
adquirida prioritariamente outro veículo com as mesmas especificações; 

• Para atender as demandas de proteção da Unidade, o Parque deverá 
dispor de, pelo menos, dois veículos 4 x 4. 

4) Elaborar projeto básico e executivo para a instalação da infra-estrutura do 
PESAM. 

• Normas: 

• Para a devida proteção e manejo da UC, deverão ser instalados as 
seguintes facilidades: Centro de Visitantes, Sede e  Postos de Apoio (Vila 
Santa Cruz e Casa de Pedra). 

4.1) Elaborar projeto específico de arquitetura para a construção da sede 
administrativa, construí-la e equipá-la. 

• Normas: 

• A sede da Unidade deverá seguir as orientações da SECTAM e localiza-
se em São Geraldo do Araguaia; 

• A sede administrativa do PESAM deverá conter uma sala de reunião, uma 
para recepção, uma sala para a coordenação da UC e administrativo, 
uma sala para o setor de proteção, cozinha grande e área de serviço, e 
banheiros amplos (feminino e masculino); 

• A edificação deverá contar com local para exposição interpretativa, 
recepção/informação, bilheteria (caso o visitante vá até a UC), sala de 
audiovisual/auditório (com capacidade para, ao menos, 50 pessoas), 
escritório para administração do Centro, sala de banco de 
dados/biblioteca, loja de lembranças da UC, sanitários masculino e 
feminino; 

• Deve estar prevista a construção de fossas sépticas, pára-raios, 
instalações elétricas externas e internas e a construção de um poço 
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profundo para abastecimento de todo o conjunto Sede-Centro de 
Visitantes e demais infra-estruturas existentes neste espaço; 

• Deverá ser prevista a construção de uma garagem e 
almoxarifado/depósito que deverá ter uma ala para guardar materiais 
apreendidos (provisoriamente) e uma para guardar equipamentos do 
Parque; 

• Deve ser previsto uma rede trifásica para a área da garagem e depósito. 

4.2) Elaborar projeto paisagístico temático específico para a área, abrangendo a 
alocação das seguintes infra-estruturas: Sede, Centro de Visitantes, 
estacionamento de veículos, além da garagem e depósito. 

• Normas: 

• O visitante terá acesso ao Centro de Visitantes e aos serviços nele 
disponibilizados, sem a necessidade de pagamento da taxa de visitação; 

• O projeto deverá identificar também o melhor material para o piso da 
área, podendo utilizar bloquete para área de circulação de veículos com 
jardim temático; 

4.3) Elaborar projeto específico de arquitetura para a construção do Centro de 
Visitantes, construí-lo e equipá-lo com:  

o Três microcomputadores com impressoras; 

o Três mesas para computador com cadeiras; 

o Duas mesas de escritório com duas cadeiras; 

o Uma mesa de reunião com seis cadeiras; 

o Uma tela de projeção; 

o Um projetor de slides; 

o Um retroprojetor; 

o Um vídeo-cassete; 

o Um DVD player; 

o Uma televisão de 42 polegadas; 

o Um aparelho de som; 

o Um data-show; 

o Uma caixa registradora para cobrança de ingressos; 

o Três No-break; 

o Pen-drive com capacidade de, no mínimo, 1 GB; 
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o Gravador de CDR-W; 

o Três estabilizadores; 

o Bebedouros; 

o 50 cadeiras; 

o Quatro mesas com quatro cadeiras para a biblioteca. 

5) Elaborar e executar projeto básico e executivo para a construção dos postos 
de apoio da Casa de Pedra e da Vila de Santa Cruz 

• Normas: 

• Os postos de apoio deverão ter um espaço de 70 m2, provido de 2 
dormitórios, cozinha, sala de recepção de visitantes, banheiros, e caixa 
d’água com capacidade para 20.000 litros; 

• Os postos de apoio devem ser equipados com beliches, fogão, geladeira, 
sofá, mesas, cadeiras e utensílios para cozinha e ferramentas de combate 
ao fogo: machado, enxada, enxadão, foice, facão, serra, motoserra, pás, 
rastelo, abafadores, bombas costais, moto-bomba, pinga-fogo, macleod, 
pulaski, goniômetros e rádios de comunicação (vide memória de cálculo). 

6) Elaborar e implantar projeto de engenharia para a estrada interna do PESAM, 
de forma que elas ofereçam condições de trafegabilidade durante o ano todo. 

• Normas: 

• Na concepção deste projeto, deverão ser observadas as seguintes 
diretrizes: o controle da erosão hídrica, a redução da degradação do solo 
e minimização do assoreamento e poluição dos corpos d’água; 

• O projeto deverá conter meios e/ou ações de engenharia para o controle 
do escoamento superficial das águas, correção dos processos erosivos 
existentes de forma a assegurar a redução da velocidade da água e, por 
conseguinte, sua capacidade de desagregar o solo e transportar 
sedimentos; 

• O projeto deverá prever a sinalização com placas integradas ao ambiente 
e à paisagem e observar normas de sinalização; 

• O projeto deverá conter um programa de manutenção das estradas e a 
reabilitação das condições ambientais das áreas das estradas e aceiros 
que serão fechados para a circulação interna de veículos. 

7) Elaborar e implementar projeto de sinalização. 

7.1) Promover periodicamente a manutenção das placas de sinalização. 
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• Normas: 

• Fica proibida a instalação de qualquer placa ou aviso que não conste do 
sistema de sinalização oficial, nem mesmo as de caráter político, 
religioso, publicitário ou outros. 

8) Providenciar, anualmente, uniformes para os funcionários do PESAM. 

• Normas: 

• Os uniformes dos funcionários do PESAM deverão seguir os padrões 
estabelecidos pela SECTAM; 

• Os funcionários cedidos ao PESAM também deverão utilizar os 
uniformes, devendo portar um crachá com a sua identificação e função. 

9) Providenciar periodicamente a manutenção, reparos, pinturas e reposição de 
material danificado, conforme o Plano de Manutenção. 

10) Manter o Termo de Uso e Ocupação dos imóveis funcionais, definindo direitos, 
responsabilidades e sanções para quem ocupar as instalações do PESAM. 

11) Adquirir e disponibilizar equipamentos de combate a incêndio, a saber: 

o Seis machados; 

o Seis enxadas; 

o Seis enxadões; 

o Seis foices; 

o 60 facões; 

o Seis serras; 

o Quatro motosseras; 

o Dez pás; 

o Seis rastelo; 

o 60 abafadores; 

o Seis bombas costais; 

o Quatro moto bombas; 

o Oito pinga-fogo; 

o Seis macleod; 

o Seis pulaski; 

o Quatro goniômetros; 

o Quatro rádios de 
comunicação. 

11.1) Adquirir equipamentos de proteção individual para os brigadistas e pessoal 
do PESAM: 

o 90 calças; 

o 90 camisas; 

o 60 botas de cano alto 
para evitar acidentes 
com animais 
peçonhentos; 

o 60 luvas; 

o 60 cantis; 

o 60 capacetes; 

o 60 óculos. 
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• Normas: 

• Cada brigadista deve transportar um cantil com água; 

• Cada brigadista deve dispor de pelo menos dois uniformes de algodão 
resistente, por ano, nas cores padrão (camisa amarela e calça verde). 

 Recomendações: 

 Esses materiais deverão ser adquiridos anualmente. 

12) Realizar obras e serviços necessários na prevenção de incêndios. 

• Normas: 

• Durante a construção dos aceiros, deve ser evitada a remoção de grande 
quantidade de terra, de modo a diminuir o aprofundamento de seu leito. 
De preferência, deve-se jogar das laterais para o interior o material a ser 
utilizado para sua patrolagem; 

• O material lenhoso retirado deverá ser depositado em leiras, sendo 
queimado de forma segura, ou ser objeto de destinação atendendo às 
normas legais; 

• As intervenções em áreas de preservação permanente somente poderão 
ocorrer quando esta representar risco evidente de propagação de fogo 
para o interior do PESAM. Nestes casos, o aceiramento deverá ser 
manual, na menor secção da APP ou seguindo curso que acompanhe 
locais previamente degradados; 

• Observando a conveniência das atividades fiscalizatórias, os aceiros 
poderão se constituir em estradas para a fiscalização, em sua totalidade 
ou em alguns trechos, razão pela qual, em sua construção, os trechos 
utilizados para esta finalidade deverão permitir o tráfego de veículos 4x4; 

• A construção de obstáculos (bacias de dissipação de energia) para 
dissipar a velocidade das águas durante as chuvas deve seguir as 
normas e procedimentos técnicos, de modo a não se verificarem riscos e 
movimentação de terras desnecessários; 

• A manutenção dos aceiros deverá ser anualmente efetuada antes da 
época com maiores riscos de incêndios, pelos brigadistas contratados, 
brigadas voluntárias e, eventualmente, pelos proprietários limítrofes, caso 
estes tenham interesse em colaborar; 
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• Os recursos para a construção e manutenção anual dos aceiros poderão 
advir da compensação por significativo impacto ambiental; 

• Construção e abertura de aceiros de 3 m de largura em todo o perímetro 
do Parque para agir como barreira à propagação do incêndio; 

• Manutenção de algumas trilhas utilizadas pelos posseiros que podem 
apresentar a função de bloquear a propagação do fogo e principalmente 
servir para o transporte de pessoal e equipamentos para o combate dos 
incêndios; 

• Construção de pequenas barragens no interior do PESAM para o 
reabastecimento dos carros-pipas e das bombas costais dos brigadistas. 

13) Manter em boas condições de trânsito as estradas e caminhos autorizados da 
Unidade. 

• Normas: 

• Realizar convênio com a Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia 
a manutenção da estrada que vai até a Vila de Santa Cruz. 

14) Instalar lixeiras para coleta seletiva de lixo. 

• Normas: 

• Essas lixeiras deverão ser instaladas no complexo Centro de Visitantes-
Sede Administrativa, na Vila de Santa Cruz e em outros locais previstos 
nesse plano. 

Requisitos: 

 Alocação de recursos financeiros para essas atividades; 

 Pessoal suficiente e treinado; 

 Infra-estrutura adequada; 

 Equipamentos disponíveis. 

Prioridades: 

♦ Instalar sistema de comunicação interna do PESAM; 

♦ Elaborar projeto básico e executivo para a instalação da infra-estrutura do PESAM; 

♦ Elaborar e implementar projeto de sinalização; 

♦ Adquirir e disponibilizar equipamentos de combate a incêndio. 
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4.5.4 Sub-Programa de Cooperação Institucional 

Esse sub-programa visa buscar parcerias inter-institucionais com entidades que tenham 
atribuições complementares àquelas do PESAM. 

Objetivo: 

♣ Formalizar e implementar parcerias com outras instituições que possam contribuir na 
implementação do PESAM. 

Resultados Esperados: 

 Ações do convênio firmado entre a SECTAM/ELN/POEMA realizadas; 

 Acordos, cooperação técnica e convênios com órgãos e instituições para auxiliar na 
execução das atividades de manejo do PESAM efetuados. 

Indicadores: 

 100% das ações previstas no plano operacional do convênio 
(SECTAM/ELN/POEMA) realizadas em 3 anos; 

 Número de parcerias e convênios assinados; 

 Numero de ações com colaboração inter-institucional realizadas. 

Atividades, Normas e Recomendações: 

1) Acompanhar o desenvolvimento do convênio estabelecido entre a SECTAM, 
ELN e POEMA em 22 de março de 2006. 

• Normas: 

• As ações realizadas no âmbito do convênio estão previstas em plano de 
trabalho específico e deverão atender às prioridades de manejo e estar 
em consonância com as estratégias de proteção e implementação do 
PESAM. 

2) Contatar instituições públicas e privadas. 

• Normas: 

• Sugere-se o contato com instituições que atuam em segurança pública, 
pesquisa e monitoramento, manutenção de estradas de rodagem, reforma 
agrária, extensão rural, educação, cultura, patrimônio histórico, fomento e 
tantas quantas forem as possibilidades de parcerias com o PESAM, 
buscando estreitamento de relações e discussão de eventuais ações 
conjuntas; 
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• Nessa etapa, a coordenação da unidade poderá empreender contatos 
informais, mediados pela SECTAM; 

• A coordenação do PESAM deverá buscar orientação junto a assessoria 
jurídica da SECTAM quanto às tratativas. 

3) Estabelecer termos de parcerias com as instituições, órgãos e empresas que 
demonstrem interesse e capacidade técnica e institucional de atuarem no PESAM. 

• Normas: 

• Nesta etapa, a SECTAM coordenará as ações, sob acompanhamento da 
coordenação do PESAM.  

4) Estabelecer cooperação técnica com o DER para manutenção e controle da 
rodovia BR-153. 

 Recomendações: 

 Deverá ser solicitado ao órgão ações referentes ao combate de focos de 
incêndios, drenagem, ocupação de margens, limite de velocidade, placas de 
sinalização, implantação de sonorizadores e redutores de velocidade e outros 
e também quanto ao transporte de cargas tóxicas e perigosas. 

5) Contatar a EMBRAPA, a INTERPA e instituições afins para realização de 
estudos conjuntos para proposição de alternativas de desenvolvimento nas 
comunidades da zona de amortecimento, bem como as ações de desobstrução do 
Parque. 

Requisitos: 

 Articular com a SECTAM os contatos inter-institucionais; 

 Formalizar as parcerias; 

 Formalizar a participação do chefe nos conselhos de meio ambiente dos municípios 
que compõe o PESAM. 

Prioridades: 

♦ Acompanhar o desenvolvimento do convênio estabelecido entre a SECTAM, ELN e 
POEMA; 

♦ Contatar a EMBRAPA, a INTERPA e instituições afins para realização de estudos 
conjuntos para proposição de alternativas de desenvolvimento nas comunidades da 
zona de amortecimento, bem como as ações de desobstrução do Parque. 
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4.6 Áreas de Desenvolvimento 

4.6.1 Área de Desenvolvimento – São Geraldo do Araguaia 

Discriminação: Centro de Visitantes e Sede 

Localização: município de São Geraldo do Araguaia 

TEMAS ATIVIDADES EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS 

 Recepção, 
informação, orientação 
e triagem de visitantes 
 Uso Público 
 Educação Ambiental 
 Divulgação do Parque
 Comunicação 
 Fiscalização e 

proteção  
 Vigilância 
 Manutenção de 

instalações e 
equipamentos 
 Armazenamento de 

lixo temporário 
 Capacitação para 

manejo em UC 

 Recepção, orientação, 
informação e triagem do 
visitante 
 Venda de ingresso 
 Divulgação do Parque 
 Venda de material sobre o 

Parque 
 Interpretação ambiental 
 Educação ambiental 
 Recreação e lazer 
 Fotografia e filmagem 
 Projeção de filmes e slides 
 Palestras 
 Descanso 
 Contemplação e 

observação 
 Realização de eventos 

diversos 
 Venda de folhetos e 

publicações diversas  
 Comércio por terceiros 
 Estacionamento 
 Comunicação 
 Controle das atividades dos 

terceiros 

 Centro de Visitantes (CV) (edificação), 
com recepção, auditório, exposições 
interpretativas, salas de projeção, recepção 
de autoridades, 
 lojas, sanitários públicos 
 Estacionamento 
 Telefone com secretária eletrônica, 

telefax e internet 
 Biblioteca 
 Sistema de alarme 
 Materiais diversos sobre o Parque 
 Projetor de slides 
 Videocassete e TV 
 Retroprojetor 
 Videoteipes diversos 
 Tela para projeção 
 Bebedouros 
 Placas de sinalização 
 Quadro de avisos 
 Móveis de escritório 
 Extintores de incêndio 
 Água e eletricidade 
 Sistema de esgoto 
 Lixeiras para coleta seletiva 
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4.6.2 Área de Desenvolvimento - Trilhas  

Discriminação: - Trilha do Brejo dos Padres 

- Trilha da Casa de Pedra 

- Trilhas do Setor 3 de Uso Público 

TEMAS ATIVIDADES EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES 
E EQUIPAMENTOS 

 Uso público 
 Fiscalização e proteção 
 Apoio à pesquisa 
 Comunicação 
 Capacitação de pessoal 

 Divulgação do Parque 
 Interpretação ambiental 
 Educação ambiental 
 Recreação e lazer 
 Caminhada 
 Observação e contemplação 
 Fotografia e filmagem 
 Descanso 
 Sinalização 
 Fiscalização e proteção 

permanentes 
 Pesquisas científicas e estudos 
 Banho de cachoeira e de rio 
 Visita às cavidades naturais 

 Painéis interpretativos e 
informativos  
 Placas de sinalização 
 Lixeiras 
 Equipamentos de segurança 

(pontes, passarelas e outros 
quando se fizer necessário) 
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4.6.3 Área de Desenvolvimento – Posto de Apoio da Casa de Pedra e Vila Santa Cruz 

Localização: na trilha da Casa das Pedras, sendo localizado no limite do Parque e na Vila 
Santa Cruz 

TEMA ATIVIDADE EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES 
E EQUIPAMENTOS 

• Ponto de fiscalização 

• Posto dos brigadistas 

• Uso Público 

• Pesquisa 

• Fiscalização 

• Apoio aos brigadistas na 
época de risco de incêndio 

• Recepção aos visitantes 

• Atividades de educação 
ambiental 

• Palestras aos romeiros da 
Festa do Divino na Casa de 
Pedra 

• Atividades culturais na Vila 
Santa Cruz 

• Casa em alvenaria ou de 
madeira 

• Cama, fogão, geladeira, 
sofá, mesas, cadeiras e 
utensílios para cozinha 

• Equipamentos de combate 
a incêndio: goniômetro e rádio 
de comunicação 

• Ferramentas de combate 
ao fogo 

4.7 Capacidade de Suporte 

A busca pelo ecoturismo e por atividades de lazer em áreas naturais protegidas 
cresce consideravelmente nos últimos anos, trazendo tanto impactos positivos, a medida em 
que as Unidades de Conservação transformam-se em alternativa potencial para o 
desenvolvimento econômico da região onde se inserem, como negativos, visto que a 
intensificação do uso público acarreta crescentes pressões de ordem física, sociocultural e 
econômica sobre os espaços visitados.  

Em geral, as trilhas têm uso administrativo, normalmente por guardas-parque em 
atividades de patrulhamento, ou pelo público visitante, em atividades educativas e/ou 
recreativas. Nos casos de uso público, as trilhas podem ser divididas em trilhas de curta 
distância (Nature Trails), podendo ter caráter interpretativo, ou de trilhas selvagens e de 
longa distância (Wilderness Trails), podendo ser praticadas em conjunto com atividades de 
camping selvagem. 

As trilhas oferecem aos visitantes a oportunidade de desfrutar de uma área de 
maneira tranqüila e alcançar maior familiaridade com o meio natural. Trilhas bem 
construídas e devidamente mantidas protegem o ambiente do impacto do uso, e ainda 
asseguram aos visitantes maior conforto, segurança e satisfação. Terão papel significativo 
na impressão que o visitante levará sobre a área e a instituição que a gerencia. (ANDRADE, 

2004) 
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Contudo, após mais de 50 anos de criação do primeiro Parque Nacional, o Brasil não 
tem ainda um sistema nacional ou estadual de trilhas em Unidades de Conservação 
devidamente implantado. As trilhas existentes, principalmente de longa distância, não 
recebem manutenção adequada, quase todas sofrem o problema de erosão e há pontos 
críticos com relação à segurança. Surgem não se sabe de onde e freqüentemente 
desaparecem, tomadas pelo mato, devido ao desuso. Algumas ainda apresentam 
bifurcações que não levam a lugar algum. Some-se a isso a constante ausência de mapas, 
sinalização e meios interpretativos. (TAKAHASHI et al, 2005) 

Segundo Andrade (2004), as trilhas representam interferências do homem na 
natureza, provocando tanto impacto físico como visual, sonoro e de cheiro. Ao mesmo 
tempo, restringem essa interferência a um único e delimitado itinerário. Usualmente, as 
trilhas para ecoturismo passam por ambientes naturais frágeis ou carentes de proteção. Os 
efeitos que uma trilha causa no ambiente ocorrem principalmente na superfície da trilha 
propriamente dita, mas a área afetada pode ser de um metro a partir de cada lado. 

Além das trilhas, existem os atrativos turísticos em si (cachoeiras, mirantes, 
formamações rochosas, sítios arqueológicos, etc.) e os pontos de descanso eleitos para as 
pausas de caminhada, que constituem áreas de uso mais intenso pelos visitantes e, 
conseqüentemente, acumulam maiores impactos provenientes da presença humana. 

A concepção de um atrativo envolve a definição de seu público-alvo, a previsão do 
tipo de uso que ele suportará, e as intervenções de segurança e minimização de impactos 
que serão instaladas. Todos estes fatores influenciarão na capacidade de suporte dos 
setores de visitação3, ou seja, na quantidade de visitas que uma trilha pode suportar sem 
que isso gere impactos inaceitáveis ao meio ambiente.  

A preocupação com os impactos causados pela recreação em áreas naturais teve 
início na década de 1930, com o surgimento de inúmeras ponderações sobre os efeitos da 
atividade turística sobre o solo e a vegetação. No final da década de 1950, iniciou-se a 
utilização do conceito de capacidade de carga (ou CC, de Carrying Capacity) visando avaliar 
a demanda e os impactos do uso recreativo. De acordo com Bittencourt & Stigliano (2005), 
as definições de CC aplicadas às atividades de lazer geralmente incorporam como aspecto 
central o componente biofísico, referindo-se à integridade dos recursos, que implica um 
certo grau de tolerância, ou limite, após o qual a exploração e o uso continuados podem 
causar extenuação do ecossistema natural. 

Com o passar do tempo, tornou-se evidente o conflito entre os esforços de tornar os 
Parques acessíveis ao maior número possível de pessoas, assegurando a proteção dos 
recursos e a provisão de oportunidades de lazer. A partir desta preocupação, o paradigma 
da capacidade de carga fracassou por se preocupar demasiadamente com o número 

                                                 
3 Um setor de visitação é o conjunto envolvendo desde o estacionamento ou base de apoio, se for o caso, do 
ponto de origem da trilha até o atrativo de desfecho na área. 
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máximo de pessoas, enquanto vários estudos apontavam que muitos problemas do uso 
recreativo ocorriam em função do comportamento das pessoas e não exatamente do 
número delas (PRISKIN, 2003 in ANDRADE, 2004). Ou seja, percebeu-se que uma 
importante dimensão da Capacidade de Carga se relacionava aos aspectos sociais da 
experiência de visitação.  

Conhecendo as limitações desse modelo, técnicos de várias áreas passaram a 
desenvolver estudos acerca de métodos adequados para mesurar os impactos da visitação 
e criaram diferentes metodologias para o gerenciamento da visitação em áreas naturais4. 
Considerando que o turismo é apenas uma das finalidades das Unidades de Conservação e 
é uma proposta que pode ser buscada apenas à medida que o caráter natural da área é 
mantido, acredita-se que as metodologias desempenham um importante papel, gerando 
subsídios para que as atividades de uso público conduzam a resultados satisfatórios. 

A análise dos vários métodos mostra que todos têm contribuições a oferecer, 
dependendo do enfoque da análise desejada, relacionando a satisfação do visitante, o 
gerenciamento de aspectos físicos, administrativos e gerenciais, entre outras possibilidades. 
No entanto, não se deve perder de vista a realidade nacional e local - as dificuldades na 
obtenção de mão-de-obra qualificada, a falta de cursos preparatórios para os diversos níveis 
operacionais e gerenciais, as especificidades legais, a dificuldade de obtenção de 
financiamento, entre outros aspectos. Além disso, os métodos não devem ser vistos como 
modelos a serem seguido sem adaptações e cada área tem suas características e 
peculiaridades. (BITTENCOURT & STIGLIANO, 2005). 

O método VIM foi desenvolvido por pesquisadores do Órgão Federal U.S. National 
Park Service e da ONG Conservation Association, em 1990. Segundo Graefe, Kuss e Vaske 
(in BITTENCOURT & STIGLIANO, 2005) essa metodologia envolve uma combinação de 
ações – revisão de legislação e políticas; identificação de problemas científicos, naturais e 
sociais; análise e julgamento profissional, desenvolvidas em etapas, conforme a figura a 
seguir: 

                                                 

4 Entre os métodos mais difundidos estão: Limits of Acceptable Changes (LAC), ou Limites Aceitáveis de 
Mudança; Recreation Opportunity Spectrum (ROS), ou Espectro de Oportunidades Recreativas; Visitor Activity 
Management Process (VAMP), ou  Processo de Gerenciamento da Visitação; Visitor Experience and Resource 
Protection (VERP), ou Proteção à Experiência do Visitante e aos Recursos; Tourism Optimisation Management 
Model (TOMM), ou  Modelo de Otimização do Gerenciamento Turístico; e Visitor Impact Management (VIM), ou 
Gerenciamento de Impactos da Visitação. 
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Figura 4.2.Etapas do método VIM. 

Fonte: IBAMA, sem data. 

Na utilização desta metodologia, na fase de elaboração do resumo da situação existente 
(etapa 1), é indicado que se sistematize e registre o programa de visitação em formulários 
similares ao exemplo que se segue. 

1. PRÉ-AVALIAÇÃO E REVISÃO DE
INFORMAÇÕES

Revisão das diretrizes políticas e da
legislação, pesquisas prévias e
registros de área.

Produto: Resumo da situação existente.

2. REVISÃO DOS OBJETIVOS DE
MANEJO

Revisão dos objetivos existentes para
compatibilidade com o marco legal e
diretrizes políticas. Especificar
objetivos da experiência da visitação e
do manejo do recurso.

Produto: Declaração clara dos objetivos
específicos da área.(Ex.: manter a
vegetação nas zonas riparias)

3. SELEÇÃO DOS INDICADORES DE
IMPACTO

Identificar variáveis sociais e
ecológicas mensuráveis. Selecionar
para análise aquelas mais pertinentes
para os objetivos de manejo da área.

Produto: Lista de indicadores e unidades
de medida (Ex. % perda de vegetação).

5. COMPARAÇÃO DE PADRÕES E
CONDIÇÕES EXISTENTES

Avaliação de campo dos indicadores de
impactos sociais e ecológicos.

Produto: Determinação da consistência ou
discrepância com os padrões selecionados.

6. IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS
PROVÁVEIS DOS IMPACTOS

Examinar padrões de uso e outros fatores
potenciais que afetam a ocorrência e
intensidade dos impactos inaceitáveis.

Produto: Descrição dos fatores causais

4. SELEÇÃO DOS PADRÕES PARA
OS INDICADORES DE IMPACTO

Reafirmação dos objetivos de manejo
em termos de condições desejáveis
para indicadores de impacto
selecionados.

Produto: Declarações quantitativas das
condições desejadas (Ex. Não mais do que
30% de perda de vegetação em um sítio
específico).

8. IMPLEMENTAÇÃO

DE ACORDO COM O
PADRÃO

FORA DO PADRÃO

 7. IDENTIFICAÇÃO DAS
ESTRATÉGIAS DE MANEJO

Examinar uma gama completa de
estratégias diretas e indiretas
relacionadas com as causas prováveis
dos impactos da visitação.

Produto: Matriz de estratégias de manejo
alternativas

M
O

N
ITO

R
A

M
E

N
TO
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Tabela 4.2. Exemplo de formulário de descrição dos atrativos. 
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Casa de Pedra 

Brejo dos Padres 

ao longo do rio Araguaia 

Estrada de acesso 

Centro de Visitantes 
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Ao entrar na etapa 3, é igualmente indicado que sejam criados formulários que sistematizem 
em um só documento as várias categorias de indicadores por área e que sejam eleitos 
pontos relevantes e representativos para amostragem, a serem usado na etapa 5, quando 
de fato iniciam-se os trabalhos de análise em campo. O preenchimento de formulários 
poderá ser enriquecido, gerando um melhor aproveitamento, com o uso de fotografias 
ilustrativas das situações encontradas.  

Segundo Merigliano (1987, in ANDRADE, 2004), o termo indicador refere-se a uma variável 
específica que, individualmente ou em combinação com outras, é tomada como referência.
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Tabela 4.3. Exemplo de formulário de descrição de impactos biofísicos. 

LEVANTAMENTO DE IMPACTOS BIOFÍSICOS 

Nome da trilha: ________________________________________________________ 

Trecho:_______________________________________________________________ 

Data: ____/_____/_______.                Ficha n°_______ 

ABORDAGEM EM CAMPO 
Pontos de amostragem 

Indicador/Verificador 

CENSO  

ÁREAS DEGRADADAS 

N° de trilhas não oficiais 

Destino: 

N° de trilhas paralelas 

Motivo:   1 Água/Lama   2 Obstáculo natural 

Outras áreas (clareiras)  

LEITO DE TRILHA 

Problema de erosão (s/n) 

Problemas de drenagem 

Profundidade (m) 

Largura fora do padrão (m) 

SANEAMENTO 

1  Lixo    2  Fezes     3  Urina    4  Não 

Outros problemas de saneamento 

REGISTRO DE OCORRENCIA  

VANDALISMO 

N° de árvores/arbustos com galhos quebrados 

Espécie:  

N° de inscrições em rochas 
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N° de árvores com inscrições  

Danos  em equipamentos facilitadores 
(estruturas) 

PRESENÇA DE RISCOS 

1 Pedra solta  2 Pedra  escorregadia 3 Pedra 
cortante 4  Buraco      5 Água           6 Precipício  
7 Outros 

FAUNA 

Mudança de comportamento animal            

Outras ocorrências  

Observações 

 

Na etapa 4 são definidos os limites, ou seja, o quanto é aceitável de impacto em 
relação a cada indicador ou ponto de amostragem. A partir daí os indicadores podem 
sinalizar a necessidade de ações corretivas de manejo, avaliar a eficiência e ajudar a 
determinar se os objetivos da Unidade estão sendo atingidos ou não. Os administradores se 
vêem, então, ante o dilema de ter que acomodar usos variados e preservar a qualidade das 
áreas. É importante, contudo, considerar que a quantidade de visitantes nem sempre é a 
causa maior dos impactos identificados nos setores de visitação, logo, a diminuição da 
capacidade de suporte das áreas não necessariamente resolve os problemas ocorrentes.  

Por se tratar de um campo de estudos recente no Brasil, recomenda-se o 
acompanhamento de especialistas para o desenvolvimento e a avaliação de resultados. 
Devido ao custo que esta contratação representa e à necessidade de se colecionar uma 
série periódica de dados para uma avaliação eficiente, recomenda-se que os principais 
indicadores e pontos de amostragem a serem monitorados sejam estabelecidos em caráter 
prioritário e que os técnicos responsáveis pela proteção e fiscalização do PESAM sejam 
organizados e capacitados para o registro das alterações e para o desenvolvimento do 
elenco de providências básicas a serem tomadas em cada situação. 

Com a implantação desta rotina de registro e monitoramento, especialmente dos 
setores de visitação e áreas de influência dos moradores do interior do PESAM, haverá 
material suficiente para uma análise mais aprofundada de padrões e para o estabelecimento 
de estratégias quando da contratação de uma consultoria especializada para avaliação dos 
impactos e adequação da capacidade de suporte. 
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4.8 Circulação Interna 

Como o PESAM já contempla um grande número de vias internas, sugere-se que após a 
desapropriação do Parque, que seja feito um estudo para o fechamento de uma série de 
vias de circulação interna, ficando somente aquelas necessárias para a fiscalização e 
combate a incêndios.  

Deverá ser feito um mapeamento das trilhas, caminhos e estradas oficiais para facilitar as 
ações de manejo do PESAM. 
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4.9 Cronograma Físico-Financeiro (R$) 

Sendo: Uni:Unidade; 

 Quant: Quantidade/Ano; 

 C Uni: Custo Unitário; 

 C Tot: Custo Total; 

L: Litros; 

*: As atividades que apresentam ao final o asterisco contém a descrição dos custos na memória de cálculo. 

 

No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

4.1 Programa de Conhecimento          

4.1.1 Sub-Programa de Pesquisa          

1) Identificar e cadastrar pesquisadores e 

instituições interessados em realizar 

pesquisas no PESAM e em sua zona de 

amortecimento * 

 X    X X X X 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

a) Material de escritório 247,00 55,00    45,00 55,00 45,00 47,00 

2) Organizar um acervo bibliográfico sobre o 

PESAM 

     X X X X 

3) Apresentar linhas de pesquisa prioritárias às 

instituições potencialmente parceiras 

     X X X X 

3.1) Identificar, priorizar as áreas degradadas e 

desenvolver projetos de recuperação das 

mesmas utilizando espécies nativas 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.2) Realizar inventários florísticos e faunísticos 

no PESAM e sua zona de amortecimento 

     X    

a) Contratar consultor 10.000,00     10.000,00    

3.3) Avaliar o status das populações vulneráveis 

e ameaçadas de extinção 

     X    
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.4) Realizar estudos sobre as peculiaridades e 

hábitos de espécies com potencial para 

compor atividades especializadas de uso 

público 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.5) Realizar estudos espeleológicos e 

arqueológicos dos sítios encontrados no 

PESAM 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.6) Avaliar os impactos das espécies exóticas e 

invasoras sobre a biodiversidade do PESAM 

      X X  

3.7) Avaliar o impacto do fogo na flora e na fauna       X   

a) Contratar consultor 5.000,00      5.000,00   
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

3.8) Avaliar riscos ambientais decorrentes das 

ocupações e posses no interior da UC 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.9) Investigar e mapear os impactos do uso 

público 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.10) Investigar os aspectos históricos e culturais 

do PESAM e zona de amortecimento 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.11) Avaliar a qualidade da água e dos 

ecossistemas aquáticos no PESAM e zona 

de amortecimento 

      X X X 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

3.12) Detalhar e mapear os aspectos geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos e o controle de 

erosão no interior do PESAM 

     X X X X 

4) Viabilizar recursos para a execução de 

pesquisas de interesse do PESAM 

     X X X X 

5) Disponibilizar os postos de apoio      X X X X 

6) Fixar normas e regulamentos de utilização 

de equipamentos de pesquisa 

     X    

7) Acompanhar as atividades desenvolvidas 

pelos pesquisadores quando estiverem em 

campo 

     X X X X 

4.1.2) Sub-Programa de Monitoramento 

Ambiental 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

1) Buscar parceiros para participar de 

atividades de monitoramento ambiental no 

PESAM 

     X X X X 

2) Adquirir anualmente as imagens de satélite 

para realizar o monitoramento do PESAM 

40.000,00     10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

3) Executar monitoramento ambiental do 

PESAM e zona de amortecimento 

     X X X X 

3.1) Monitorar o impacto ambiental em geral nos 

setores de visitação 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.2) Monitorar as atividades desenvolvidas 

durante a Festa do Divino Espírito Santo * 

  X   X X X X 

a) Contratar monitores e/ou condutores de 

visitantes 

1050,00  210,00   210,00 210,00 210,00 210,00 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

3.3) Monitorar o uso dos animais de montaria no 

apoio a Festa do Divino Espírito Santo 

  X   X X X X 

3.4) Monitorar o tamanho das áreas utilizadas 

pelos posseiros, bem como as áreas 

degradadas no interior do PESAM * 

     X X   

a) Combustível 3.600,00     1.800,00 1.800,00   

3.5) Monitorar as áreas queimadas e desmatadas 

* 

     X X X X 

a) Combustível 3.600,00     900,00 900,00 900,00 900,00 

3.6) Monitorar o risco de erosão e assoreamento 

da estrada e das trilhas interpretativas 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

3.7) Monitorar as atividades de garimpo *      X X X X 

a) Combustível 3.600,00     900,00 900,00 900,00 900,00 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

3.8) Monitorar o uso de agroquímico      X X X X 

a) Combustível 3.600,00     900,00 900,00 900,00 900,00 

4) Capacitar monitores ambientais *   X  X     

a) Elaborar e implementar o curso de 

capacitação dos monitores 

29.300,00  14.650,00  14.650,00     

5) Estabelecer e detalhar formulários de 

monitoramento * 

  X   X X X X 

a) Materiais de escritório 1650,00  330,00   330,00 330,00 330,00 330,00 

4.2 Programa de Uso Público          

4.2.1 Sub-Programa de Recreação          

1) Instalar e implementar um Centro de 

Visitantes (CV) em São Geraldo do Araguaia 

e as bases de apoio na Casa de Pedra e vila 

Santa Cruz 

 X X X      
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

2) Implantar sistema de controle de visitação     X X    

2.1) Implantar sistema de venda de ingressos      X    

2.2) Estabelecer um programa de ingresso 

subsidiado em datas e situações especiais 

     X    

3) Implementar o Setor de Visitação da Casa 

de Pedra 

   X X     

3.1) Implementar o posto de apoio da Casa de 

Pedra 

 X X X      

3.2) Desenvolver projeto específico para 

implantação de equipamentos de apoio na 

trilha da Casa de Pedra 

     X    

a) Contratar consultor 2.500,00     2.500,00    

3.3) Implementar a Trilha Interpretativa da Casa 

de Pedra 

    X     
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

a) Contratar consultor 2.500,00    2.500,00     

3.4) Estabelecer e sinalizar os limites de uso da 

área de banho, junto ao ponto de descanso 

central na trilha * 

    X     

a) Elaboração e implementação das placas de 

sinalização 

2.150,00    2.150,00     

b) Construção do quiosque 2.600,00    2.600,00     

3.5) Elaborar projeto específico de arquitetura 

para construção dos alojamentos rústicos e 

sanitários próximos ao Abrigo do Santuário 

    X     

a) Contratar consultor 2.500,00    2.5000,00     

4) Implementar o Setor de Visitação do Brejo 

dos Padres 

     X    
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

4.1) Elaborar projeto específico para definição da 

trilha do Brejo dos Padres 

     X    

a) Contratar consultor 2.500,00     2.500,00    

4.2) Implantar a área de camping      X    

4.3) Implementar o posto de apoio da vila Santa 

Cruz 

     X    

5) Implementar o Setor de Visitação ao longo 

do rio Araguaia 

     X    

5.1) Desenvolver projeto específico para 

implantação de equipamentos de apoio nas 

trilhas das Cachoeiras do Spanner e Sem 

Nome 

     X    

a) Contratar consultor 2.500,00     2.500,00    
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

5.2) Elaborar plano de uso para os sítios 

arqueológicos e cavidades naturais 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

6) Estudar a viabilidade da implantação de 

setor de visitação na porção sudoeste do 

PESAM 

     X    

a) Contratar consultor 5.000,00     5.000,00    

7) Elaborar e implantar projetos específicos 

para atividades especializadas 

     X    

7.1)  Elaborar e implantar projeto específico de 

observação de fauna 

     X    

7.2) Elaborar e implantar projeto específico para 

a atividade de turismo científico 

     X    

a) Contratar consultor 2.500,00     2.500,00    
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

7.3) Elaborar e implantar projeto específico para 

a atividade de turismo pedagógico 

     X    

a) Contratar consultor 2.500,00     2.500,00    

7.4) Estabelecer parceria com instituições de 

ensino para o desenvolvimento de um 

programa de turismo na época de férias 

     X X X X 

4.2.2 Sub-Programa de Interpretação          

1) Elaborar e implantar projeto específico de 

interpretação do PESAM 

    X     

a) Contratar consultor 5.000,00    5.000,00     

1.1) Elaborar e implantar projeto interpretativo 

para o Centro de Visitantes de São  Geraldo 

do Araguaia e bases de apoio da Casa de 

Pedra e Santa Cruz 

     X    
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

a) Contratar consultor 2.500,00     2.500,00    

1.2) Elaborar exposições de temas integrados a 

educação ambiental e patrimonial e 

valorização cultural, utilizando materiais 

como fotografias, objetos, peças decorativas 

e outros. 

      X X X 

1.3) Elaborar materiais de divulgação do PESAM, 

como painéis, banners, vídeos, folders, 

mapas, cartazes, etc., em conjunto com 

indicações do Subprograma de Relações 

Públicas 

     X X X X 

1.4) Elaborar e implantar projeto interpretativo 

para trechos da Trilha da Casa de Pedra. 

         

a) Contratar consultor 2.500,00     2.500,00    

1.4.1) Elaborar um folder específico para a trilha * 9.400,00     9.400,00    
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

1.5) Elaborar e implantar projeto interpretativo 

para o trecho da estrada vicinal que corta o 

leste do PESAM 

     X    

1.6) Utilizar os resíduos sólidos e líquidos como 

tema de educação ambiental  

     X X X X 

2) Desenvolver um projeto para recepção de 

jovens locais em vivências ambientais na UC 

     X    

3) Realizar um trabalho específico de educação 

ambiental com os funcionários do PESAM 

  X X X X X X X 

4.3 Programa de Integração com a ZA          

4.3.1 Sub-Programa de Relações Públicas          

1) Produzir material de divulgação da UC *    X  X X X X 

a) Produção de material 15.400,00   3.400,00  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

2) Buscar apoio das lideranças locais para 

divulgar o PESAM 

     X X X X 

3) Identificar entidades que possam colaborar 

na divulgação do PESAM 

     X X X X 

4) Buscar possíveis parcerias de grupos 

ambientalistas, com o intuito de auxiliar o 

PESAM 

  X X X X X X X 

5) Divulgar os trabalhos desenvolvidos no 

PESAM 

     X X X X 

6) Participar de eventos de cunho regional *      X X X X 

a) Combustível 3.600,00     900,00 900,00 900,00 900,00 

7) Buscar a integração da Unidade com os 

programas da Prefeitura Municipal de São 

Geraldo do Araguaia 

     X X X X 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

4.3 Sub-Programa de Educação Ambiental          

1) Identificar grupos de interesse prioritários 

para serem alvo do Programa de Educação 

Ambiental do PESAM 

  X X X X X X X 

2) Identificar possíveis parceiros para 

implementar tais atividades 

     X X X X 

3) Desenvolver um programa de educação 

ambiental específico para o PESAM e zona 

de amortecimento 

     X    

3.1) Estruturar o programa para o atendimento 

dos  temas (vide plano de manejo) 

     X    

3.2) Capacitar e treinar agentes multiplicadores 

para atuarem na implantação do programa * 

   X   X  X 

a) Curso de capacitação 29.845,00   14.415,00   7.715,00  7.715,00 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

3.3) Realizar atividades junto às escolas do 

entorno e demais organizações da 

sociedade civil organizada * 

    X X X X X 

a) Combustível 4.500,00    900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 

3.4) Desenvolver peças de comunicação *      X X X X 

a) Produção de material didático 12.400,00     3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

4) Produzir material educativo sobre a região, 

principalmente sobre a UC * 

     X X X X 

a) Produção de material didático 12.400,00     3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

5) Organizar arquivos de fotos, documentos e 

bibliografia sobre o PESAM 

     X X X X 

5.1) Organizar calendário de eventos e palestras 

para posseiros no interior do PESAM e 

moradores do entorno 

     X X X X 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

5.2) Realizar campanhas educativas e de 

esclarecimento sobre o fogo * 

     X X X X 

a) Combustível 3.600,00     900,00 900,00 900,00 900,00 

4.3.3 Sub-Programa de Controle Ambiental          

1) Implementar rotinas de fiscalização na ZA *    X  X X X X 

a) Combustível 4.500,00   900,00  900,00 900,00 900,00 900,00 

1.1) Fiscalizar as atividades impactantes (vide 

plano de manejo) 

     X X X X 

1.2) Solicitar apoio da fiscalização da SECTAM 

em missões especiais no entorno da UC 

     X X X X 

2) Subsidiar a SECTAM com informações 

atualizadas sobre as condições do clima e o 

risco de incêndio na área do PESAM 

     X X X X 

3) Promover a divulgação das leis ambientais *    X  X X X X 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

a) Combustível 4.500,00   900,00  900,00 900,00 900,00 900,00 

4) Formar duas brigadas de combate a 

incêndios florestais* 

     X X X X 

a) Contratar brigadistas 84.000,00     21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 

5) Promover queimadas prescritas com a 

comunidade do entorno 

     X X X X 

6) Buscar junto ao MPF e MPE a 

responsabilidade civil e penal dos infratores 

     X X X X 

7) Buscar parcerias com a Polícia Militar     X     

8) Subsidiar a SECTAM com informações sobre 

a situação das reservas legais 

     X X X X 

4.3.4 Sub-Programa de Incentivo a Alternativas 

de Desenvolvimento 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

1) Realizar o Diagnóstico Rápido Rural 

Participativo 

  X       

2) Articular com órgãos e instituições a 

prestação de serviços de assistência 

técnica/extensão rural às comunidades 

   X X X X X X 

2.1) Articular com o SEBRAE a realização de 

cursos de profissionalização em São Geraldo 

do Araguaia 

   X X X X X X 

2.2) Solicitar ao Programa Nacional de Florestas 

a divulgação do Projeto Florestas 

Energéticas 

   X X X X X X 

2.3) Articular com as instituições governamentais 

e não-governamentais, para disponibilizar 

apoio técnico aos proprietários da ZA 

   X X X X X X 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

2.4) Elaborar em conjunto com instituições como 

a EMBRAPA, um programa de divulgação 

dos benefícios advindos da adoção de 

técnicas de produção sustentáveis 

   X X X X X X 

3) Articular com a EMATER, Pará-Rural e 

Secretaria de Agricultura a inserção das 

ações previstas nesse programa 

     X X X X 

4) Realizar estratégia de comunicação para 

apresentação das novas atividades 

alternativas de desenvolvimento propostas 

na ZA * 

2.800,00     700,00 700,00 700,00 700,00 

5) Disponibilizar informações acerca de manejo 

florestal sustentado, SAFs e recuperação de 

áreas degradadas para as comunidades do 

entorno 

     X X X X 
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 

   I II III IV     

6) Apoiar iniciativas já existentes de atividades 

econômicas das populações residentes e 

vizinhas 

     X X X X 

7) Incentivar o cooperativismo e as pequenas 

agroindústrias para o desenvolvimento 

     X X X X 

8) Estimular a criação de RPPNs      X X X X 

4.4 Programa de Manejo do Meio Ambiente          

4.4.1 Sub-Programa de Proteção          

1) Dotar o PESAM de pessoal *  X X X X X X X X 

a) Contratação de pessoal 1.800.961,40 90.048,05 90.048,05 90.048,05 90.048,05 360.192,30 360.192,30 360.192,30 360.192,30 

2) Capacitar os servidores do PESAM atuantes 

na fiscalização * 

 X        

a) Curso de capacitação 7.765,00 7.765,00        
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No Descrição C Tot Ano I    Ano II Ano III Ano IV Ano V 
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2.1) Estabelecer rotina de fiscalização para o 

PESAM 

  X X X X X X X 

2.2) Estabelecer duas equipes diárias de 

fiscalização 

  X X X X X X X 

2.3) Estabelecer mensalmente estratégias de 

atuação, observando a dinâmica das 

pressões sobre o PESAM 

  X X X X X X X 

2.4) Realizar, quando necessário, operações 

especiais envolvendo toda a equipe de 

fiscalização 

  X X X X X X X 

2.5) Estabelecer como rotina de trabalho o 

preenchimento de relatórios diários de 

atividades 

  X X X X X X X 

3) Implantar estrutura e equipamento de apoio 

à fiscalização 

  X X X X X X X 
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3.1) Dotar as equipes de fiscalização de 

equipamentos necessários ao exercício de 

suas funções * 

    X   X  

a) Adquirir os equipamentos previstos nesse 

item 

12.980,00    6.490,00   6.490,00  

4) Implantar um sistema de sinalização 

informativa * 

     X    

a) Elaborar e confeccionar as placas de 

sinalização 

8.000,00     8.000,00    

5) Proteger as cavidades naturais       X X X X 

6) Implantar medidas de prevenção e combate 

aos incêndios florestais 

     X X X X 

6.1) Subsidiar a SECTAM com informações 

atualizadas sobre as condições de clima e 

risco de incêndio do PESAM 

     X X X X 
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6.2) Estabelecer parcerias para a constituição de 

voluntários para a brigada de incêndio 

     X X X X 

6.3) Adquirir equipamentos de combate para 

brigadas contratadas e voluntárias 

     X    

6.4) Capacitar brigadistas contratados e 

voluntários * 

     X    

a) Curso de capacitação 8.745,00     8.745,00    

6.5) Realizar palestras e capacitar proprietários 

na ZA e os posseiros sobre queimadas 

controladas * 

     X X X X 

a) Combustível 1.200,00     300,00 300,00 300,00 300,00 

6.6) Solicitar ao Banco da Amazônia que inclua 

na Agenda do produtor Rural o período ideal 

para a solicitação de queimadas controladas 

     X    
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4.4.2 Sub-Programa de Manejo dos Recursos 

Naturais 

         

1) Identificar e mapear as áreas degradadas    X X X X X X 

2) Buscar parcerias para auxiliar na elaboração 

de projetos de recuperação de áreas 

degradadas. 

 

     X X   

3) Elaborar projetos executivos de recuperação 

das principais áreas degradadas e executar 

o projeto 

     X X X X 

3.1) Buscar erradicar as espécies exóticas da 

flora e da fauna 

     X X X X 

a) Realização de serviço 6.000,00     1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

3.2) Restringir o acesso ao pessoal do PESAM      X X X X 
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3.3) Elaborar, em conjunto com os 

pesquisadores, projeto específico de 

restauração e reabilitação das cavidades 

naturais 

      X   

a) Contratar consultor 5.000,00      5.000,00   

4) Buscar agentes executores e financiadores 

para esse sub-programa 

   X X X X X X 

4.5 Programa de Operacionalização          

4.5.1 Sub-Programa de Regularização 

Fundiária 

         

1) Identificar as áreas para remanejamento dos 

posseiros 

    X X    

a) Combustível 1.800,00    900,00 900,00    
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2) Estabelecer os critérios para priorização das 

atividades de regularização fundiária 

   X      

3) Buscar apoio dos órgãos estaduais    X X X    

4) Estabelecer a negociação com os moradores 

para a desapropriação de suas posses 

    X X X X  

5) Buscar alternativas para a inclusão social 

dos moradores retirados 

     X X X X 

4.5.2 Sub-Programa de Administração e 

Manutenção 

         

1) Elaborar o Regimento Interno do PESAM      X    

2) Complementar o quadro funcional do 

PESAM 

   X X     

3) Buscar parcerias específicas com outras 

entidades 

     X X X X 
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4) Promover a capacitação periódica dos 

funcionários do PESAM * 

   X  X X X X 

a) Curso de capacitação 21.705,00   7.235,00  7.235,00 7.235,00 7.235,00 7.235,00 

4.1) Fazer gestão junto a outras diretorias da 

SECTAM para a inclusão dos funcionários 

do PESAM nos cursos de capacitação 

promovidos por essas 

     X X X X 

4.2) Promover seminário interno para a 

apresentação e internalização do Plano de 

Manejo do PESAM 

     X X X X 

4.3) Capacitar funcionários do PESAM, 

condutores e guias em assuntos relativos às 

normas de conduta e segurança da visitação 

* 

     X  X  

a) Curso de capacitação 14.470,00     7.235,00  7.235,00  
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5) Elaborar e implantar projeto de sinalização 

para o PESAM e ZA * 

     X X   

a) Elaboração e implantação das placas de 

sinalização 

50.000,00     50.000,00    

6) Criar o Conselho Consultivo do PESAM      X    

7) Viabilizar a captação de recursos financeiros 

por meio do estabelecimento de parcerias 

     X X X X 

8) Proceder ao acompanhamento dos 

processos de desapropriação 

   X  X X   

a) Combustível 900,00   300,00  300,00 300,00   

9) Acompanhar os processos de licenciamento 

ambiental das atividades potencial e 

efetivamente poluidoras no interior e ZA do 

PESAM 

     X X X X 
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10) Firmar parcerias com ONGs e entidades de 

pesquisa para fins de monitoria e captação 

de recursos para o PESAM 

     X X X X 

11) Criar e difundir a logomarca do PESAM *      X    

a) Elaboração do designer da logomarca 400,00     400,00    

12) Estabelecer nos contratos de concessão a 

contratação de pessoal para a realização de 

atividades de manutenção e limpeza das 

áreas abertas à visitação e de administração 

     X X X X 

a) Contratação de terceiros 12.000,00     3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

13) Realizar estudo de viabilidade técnica e 

econômica para definir melhor forma de 

desenvolver as atividades de visitação da 

UC * 

     X X X X 
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13.1) Terceirizar os serviços de atividades de 

visitação * 

     X X X X 

a) Contratação de terceiros 12.000,00     3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

13.2) Celebrar convênios, contratos com órgãos 

públicos ou ONGs para explorarem as 

atividades de visitação 

     X X X X 

14) Fomentar Trabalho voluntário no PESAM      X X X X 

15) Divulgar nos municípios do entorno as 

atividades voluntárias * 

     X X X X 

a) Combustível 1.200,00     300,00 300,00 300,00 300,00 

16) Estabelecer um programa de estágios do 

PESAM 

     X X X X 

17) Definir sistema interno de coleta e disposição 

final do lixo 

     X X X X 
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18) Fazer gestão junto à prefeitura de São 

Geraldo do Araguaia para a coleta do lixo 

gerado no PESAM 

     X X X X 

19) Elaborar anualmente o POA do PESAM, 

observando-se o disposto nesse PM 

     X X X X 

20) Elaborar um calendário anual de 

funcionamento do PESAM contendo todas 

as datas comemorativas e os dias de 

funcionamento 

     X X X X 

21)  Providenciar a contratação de brigadistas 

durante o período de seca 

     X X X X 

22) Construir e manter aceiros em todo o limite 

do PESAM * 

   X X X X X X 

a) Combustível 12.000,00   1.200,00 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

b) Materiais diversos 3.000,00   1.500,0    1.500,00  
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23) Elaborar o plano de manutenção do PESAM      X    

23.1) Acompanhar e efetivar o plano de 

manutenção 

     X X X X 

24) Elaborar os Termos de Referência para 

contratação da revisão do plano de manejo 

        X 

4.5.3 Sub-Programa de Infra-Estrutura e 

Equipamentos 

         

1) Instalar sistema de comunicação interna do 

PESAM* 

    X     

1.1) Adquirir 8 rádios HT, 02 rádios móveis 

veiculares e uma estação repetidora * 

44.500,00    44.500,00     

1.2) Fazer gestão junto à empresa de telefonia 

fixa e móvel para instalação de aparelhos 

telefônicos na sede da Unidade, inclusive um 

telefone público 

   X      
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2) Disponibilizar os postos de apoio à pesquisa      X X X X 

3) Adquirir uma caminhonetes 4x4, cabine 

dupla * 

60.000,00     60.000,00    

4) Elaborar projeto básico e executivo para 

prédios do PESAM e executar obras 

 X X X      

4.1) Elaborar projeto específico de arquitetura 

para a construção da sede administrativa, 

construí-la e equipa-la * 

 X X       

a) Contratar empresa de construção e realizar a 

obra da sede 

30.000,00 15.000,00 15.000,00       

b) Equipar a sede 28.000,00 11.000,00 11.000,00   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4.2) Elaborar projeto paisagístico e de urbanismo 

específico para a área * 

 X X       

a) Contratação de empresa especializada 20.000,00 10.000,00 10.000,00       
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4.3) Elaborar projeto específico de arquitetura 

para a construção do Centro de Visitantes, 

construí-lo e equipa-lo * 

 X X X      

a) Elaborar projeto específico 19.660,00 19.660,00        

b) Contratar empresa de construção e realizar a 

obra do Centro de Visitantes 

30.000,00 15.000,00 15.000,00       

c) Adquirir materiais 35.275,00   35.275,00      

5) Elaborar projeto básico e executivo para a 

construção dos postos de apoio * 

 X X       

a) Contratar empresa de construção e realizar a 

obra 

60.000,00 30.000,00 30.000,00       

b) Equipar as casas 30.450,00   30.450,00      

6) Elaborar e implantar projeto de engenharia 

para a estrada interna do PESAM 

    X X X X X 
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7) Elaborar e implementar o projeto de 

sinalização * 

   X X     

a) Elaboração e implantação das placas de 

sinalização 

50.000,00   25.000,00 25.000,00     

7.1) Promover periodicamente a manutenção das 

placas de sinalização 

11.000,00      5.500,00  5.500,00 

8) Providenciar, anualmente, uniformes para os 

funcionários do PESAM * 

    X X X X X 

a) Adquirir uniformes para os funcionários do 

PESAM 

7.350,00    1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 

9) Providenciar periodicamente a manutenção, 

reparos, pinturas e reposição de material 

danificado * 

     X X X X 

a) Manutenção geral 87.200,00     21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 
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10) Manter o termo de Uso e Ocupação dos 

imóveis funcionais, definindo direitos, 

responsabilidades e sanções para quem 

ocupar as instalações do PESAM 

     X X   

11) Adquirir e disponibilizar equipamentos de 

combate a incêndio * 

  X    X  X 

a) Adquirir os materiais de combate a incêndio 212.820,00  70.940,00    70.940,00  70.940,00 

11.1) Adquirir equipamentos de proteção individual 

para os brigadistas * 

135.000,00 45.000,00     45.000,00  45.000,00 

12) Realizar obras e serviços utilizados na 

prevenção de incêndios * 

130.319,68     32.579,92 32.579,92 32.579,92 32.579,92 

13) Manter em boas condições de trânsito as 

estradas e caminhos autorizados da Unidade 

     X X X X 

14) Construir lixeiras para as áreas que forem 

objeto de uso público 

5.000,00  1.000,00  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
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4.5.4 Sub-Programa de Cooperação 

Institucional 

         

1) Acompanhar o desenvolvimento do convênio 

estabelecido entre a SECTAM, ELN e 

POEMA 

 X X X X X X   

2) Contatar instituições públicas e privadas      X X X X 

3) Estabelecer termos de parcerias com as 

instituições, órgãos e empresas que 

demonstrem interesse e capacidade técnica 

e institucional de atuarem com o PESAM 

     X X X X 

4) Estabelecer cooperação técnica com o DER 

para manutenção e controle da rodovia BR-

153 

     X X X X 
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5) Contatar a EMBRAPA, a INTERPA e 

instituições afins para a realização de 

estudos conjuntos para proposição de 

alternativas de desenvolvimento nas 

comunidades da ZA 

    x X X X X 
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4.9 Consolidação dos Custos por Sub-Programa de Manejo 

 

Programas/Sub-Programas de Manejo Sub-Total (R$) 

Programa de Conhecimento 131.939,00 

Sub-Programa de Pesquisa 50.189,00 

Sub-Programa de Monitoramento 
Ambiental 

81.750,00 

Programa de Uso Público 51.650,00 

Sub-Programa de Recreação 32.250,00 

Sub-Programa de Interpretação 19.400,00 

Programa de Integração com a ZA 177.545,00 

Sub-Programa de Relações Públicas 19.000,00 

Sub-Programa de Educação Ambiental 62.745,00 

Sub-Programa de Controle Ambiental 93.000,00 

Sub-Programa de Incentivo a Alternativas 
de Desenvolvimento 

2.800,00 

Programa de Manejo do Meio Ambiente 1.849.971,40 

Sub-Programa de Proteção 1.838.971,40 

Sub-Programa de Manejo dos Recursos 11.000,00 

Programa de Operacionalização 972.389,68 

Sub-Programa de Regularização Fundiária 1.800,00 

Sub-Programa de Administração e 
Manutenção 

77.675,00 

Sub-Programa de Infra-Estrutura e 
Equipamentos 

892.914,68 

TOTAL 3.283.495,08 
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4.10 Memória de Cálculo (R$) 

Sendo: Uni:Unidade; 

 Quant: Quantidade/Ano; 

 C Uni: Custo Unitário; 

 C Tot: Custo Total; 

L: Litros. 

 

No Descrição Uni Quant C Uni C Tot Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

4.1 Programa de Conhecimento          

4.1.1 Sub-Programa de Pesquisa          

1) Identificar e cadastrar pesquisadores e 

instituições interessados em realizar 

pesquisas no PESAM e em sua zona de 

amortecimento 

         

a) Papel Resma 02 15,00 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

b) Canetas Caixa 03 5,00 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
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c) Grampeador Unitário 03 2,00 12,00 6,00  6,00   

d) Grampos Caixa 04 0,50 4,00 2,00  2,00   

e) Clipes Caixa 02 1,00 6,00 2,00  2,00  2,00 

 SUBTOTAL    247,00 55,00 45,00 55,00 45,00 47,00 

4.1.2) Sub-Programa de Monitoramento 

Ambiental 

         

3.2) Monitorar as atividades desenvolvidas 

durante a Festa do Divino Espírito Santo 

         

a) Contratar monitores e/ou condutores de 

visitantes 

Unitário 01 210,00 1050,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

3.4) Monitorar o tamanho das áreas utilizadas 

pelos posseiros, bem como as áreas 

degradadas no interior do PESAM 

         

a) Combustível L 600 3,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00    
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3.5) Monitorar a localização e extensão das 

áreas queimadas e desmatadas 

         

a) Combustível L 300 3,00 3.600,00  900,00 900,00 900,00 900,00 

3.7) Monitorar as atividades de garimpo          

a) Combustível L 300 3,00 3.600,00  900,00 900,00 900,00 900,00 

3.8) Monitorar o uso de agroquímico          

a) Combustível L 300 3,00 3.600,00  900,00 900,00 900,00 900,00 

4) Capacitar monitores ambientais          

a) Contratar consultor para elaborar e 

implementar a capacitação 

Unitário 02 10.000,00 20.000,00 20.000,00     

b) Produzir material para a capacitação Unitário 200 3,00 600,00 600,00     

c) Passagem aérea Unitário 02 2.000,00 4.000,00 4.000,00     

d) Transporte Marabá-São Geraldo do 

Araguaia 

Unitário 04 40,00 160,00 160,00     
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e) Hospedagem Unitário 10 50,00 500,00 500,00     

f) Alimentação Unitário 202 20,00 4.040,00 4.040,00     

 SUBTOTAL    29.300,00 29.300,00     

5) Estabelecer e detalhar formulários de 

monitoramento 

         

a) Papel Resma 02 15,00 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

b) Cartucho preto de impressora jato de tinta Unitário 03 100,00 1.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

 SUBTOTAL    1.650,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

4.2 Programa de Uso Público          

4.2.1 Sub-Programa de Recreação          

3.4) Estabelecer e sinalizar os limites de uso 

da área de banho, junto ao ponto de 

descanso central na trilha. 
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a) Elaboração do designer das placas de 

sinalização 

Unitário 01 1.500,00 1.500,00 1.500,00     

b) Produção e implantação das placas de 

sinalização 

Unitário 05 130,00 650,00 650,00     

c) Construção do quiosque Unitário 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00     

d) Construção das mesas Unitário 04 250,00 1.000,00 1.000,00     

e) Construção dos bancos Unitário 20 30,00 600,00 600,00     

 SUBTOTAL    4.750,00 4.750,00     

4.2.2 Sub-Programa de Interpretação          

1.4.1) Elaborar um folder específico para a trilha          

a) Elaboração do designer do folder Unitário 01 400,00 400,00  400,00    

b) Impressão dos folders Unitário 1000 3,00 9.000,00  3.000,00  3.000,00 3.000,00 

 SUBTOTAL    9.400,00  3.400,00  3.000,00 3.000,00 
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4.3 Programa de Integração com a ZA          

4.3.1 Sub-Programa de Relações Públicas          

1) Produzir material de divulgação da UC          

a) Elaboração do designer do material Unitário 01 400,00 400,00 400,00     

b) Impressão do material Unitário 1000 3,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 SUBTOTAL    15.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

6) Participar de eventos de cunho regional          

a) Combustível L 300 3,00 3.600,00  900,00 900,00 900,00 900,00 

4.3 Sub-Programa de Educação Ambiental          

3.2) Capacitar e treinar os funcionários, 

voluntários, parceiros e estagiários para 

atuarem na implantação do programa 

         

a) Contratar consultor para elaboração e 

implementação da capacitação 

Unitário 03 5.000,00 15.000,00 5.000,00  5.000,00  5.000,00 
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b) Aquisição de retroprojetor  Unitário 01 2.000,00 2.000,00 2.000,00     

c) Aquisição de televisão 29 polegadas Unitário 01 1.600,00 1.600,00 1.600,00     

d) Aquisição de flip-chart Unitário 01 600,00 600,00 600,00     

e) Aquisição de tela para projeção Unitário 01 500,00 500,00 500,00     

f) Aquisição de projetor de slides Unitário 01 2.000,00 2.000,00 2.000,00     

g) Aquisição de caneta pilot Caixa 02 20,00 120,00 40,00  40,00  40,00 

h) Aquisição de tachinhas Caixa 03 5,00 45,00 15,00  15,00  15,00 

i) Aquisição de papel Resma 03 15,00 135,00 45,00  45,00  45,00 

j) Aquisição de canetas esferográficas Caixa 03 5,00 45,00 15,00  15,00  15,00 

l) Aquisição de papel de flip-chart Bloco 03 50,00 450,00 150,00  150,00  150,00 

m) Passagem aérea consultor Unitário 01 1.500,00 4.500,00 1.500,00  1.500,00  1.500,00 

n) Hospedagem Unitário 07 50,00 1.050,00 350,00  350,00  350,00 

o) Alimentação Unitário 30 20,00 1.800,00 600,00  600,00  600,00 
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 SUBTOTAL    29.845,00 14.415,00  7.715,00  7.715,00 

3.3) Realizar atividades junto às escolas do 

entorno e demais organizações da 

sociedade civil organizada 

         

a) Combustível L 300 3,00 4.500,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 

3.4) Desenvolver peças de comunicação          

a) Elaboração do designer do material Unitário 01 400,00 400,00  400,00    

b) Impressão do material Unitário 4000 3,00 12.000,00  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 SUBTOTAL    12.400,00  3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

4) Produzir material educativo sobre a 

região, principalmente sobre a UC 

         

a) Elaboração do designer do material Unitário 01 400,00 400,00  400,00    

b) Impressão do material Unitário 1000 3,00 12.000,00  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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5.2) Realizar campanhas educativas e de 

esclarecimento sobre o fogo 

         

a) Combustível L 300 3,00 3.600,00  900,00 900,00 900,00 900,00 

4.3.3 Sub-Programa de Controle Ambiental          

1) Implementar rotinas de fiscalização na ZA          

a) Combustível L 300 3,00 4.500,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 

3) Promover a divulgação das leis ambientais          

a) Combustível L 300 3,00 4.500,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 

4) Formar duas brigadas de combate a 

incêndios florestais 

         

a) Contratar brigadistas Unitário 60 350,00 84.000,00  21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 

4.3.4 Sub-Programa de Incentivo a 

Alternativas de Desenvolvimento 
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4) Realizar estratégia de comunicação para 

apresentação das novas atividades 

alternativas de desenvolvimento propostas 

na ZA 

         

a) Combustível L 100 3,00 1.200,00  300,00 300,00 300,00 300,00 

b) Alimentação Unitário 20 20,00 1.600,00  400,00 400,00 400,00 400,00 

 SUBTOTAL    2.800,00  700,00 700,00 700,00 700,00 

4.4 Programa de Manejo do Meio Ambiente          

4.4.1 Sub-Programa de Proteção          

1) Dotar o PESAM de pessoal          

a) Contratar Coordenador do PESAM Unitário 13 5.988,55 389.255,75 77.851,15 77.851,15 77.851,15 77.851,15 77,851,15 

b) Contratar duas pessoas de nível médio Unitário 26 4.119,57 535.544,10 107.108,82 107.108,82 107.108,82 107.108,82 107.108,82 

c) Contratar os 06 guardas-parque Unitário 78 1.925,63 750.995,70 150.199,14 150.199,14 150.199,14 150.199,14 150.199,14 

d) Contratar pessoa para serviços gerais Unitário 65 1.925,63 125.165,95 25.033,19 25.033,19 25.033,19 25.033,19 25.033,19 
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 SUBTOTAL    1.800.961,00 360.192,30 360.192,30 360.192,30 360.192,30 360.192,30 

2) Capacitar os servidores do PESAM 

atuantes na fiscalização 

         

a) Aquisição de caneta pilot Caixa 02 20,00 120,00 40,00  40,00 40,00  

b) Aquisição de tachinhas Caixa 03 5,00 45,00 15,00  15,00 15,00  

c) Aquisição de papel Resma 03 15,00 135,00 45,00  45,00 45,00  

d) Aquisição de canetas esferográficas Caixa 03 5,00 45,00 15,00  15,00 15,00  

e) Aquisição de papel de flip-chart Bloco 03 50,00 450,00 150,00  150,00 150,00  

f) Contratação de consultor Unitário 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00     

g) Passagem aérea consultor Unitário 01 1.500,00 1.500,00 1.500,00     

h) Hospedagem Unitário 05 50,00 250,00 250,00     

i) Alimentação Unitário 11 20,00 220,00 220,00     

 SUBTOTAL    7.765,00 7.235,00  265,00 265,00  
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3) Implantar estrutura e equipamento de 

apoio à fiscalização 

         

3.1) Dotar as equipes de fiscalização de 

equipamentos necessários ao exercício de 

suas funções 

         

a) Adquirir remos Unitário 06 50,00 600,00 300,00   300,00  

b) Adquirir coletes salva-vidas Unitário 12 100,00 2.400,00 1.200,00   1.200,00  

c) Adquirir motosserra tamanho 8 Unitário 01 2.000,00 4.000,00 2.000,00   2.000,00  

d) Adquirir galão de plástico (20 L) Unitário 05 60,00 600,00 300,00   300,00  

e) Adquirir lona de vinil Unitário 02 100,00 400,00 200,00   200,00  

f) Adquirir capa de chuva Unitário 05 50,00 500,00 250,00   250,00  

g) Adquirir jogo de ferramentas Unitário 02 75,00 300,00 150,00   150,00  

h) Adquirir kit de primeiros socorros Unitário 03 30,00 180,00 90,00   90,00  

i) Adquirir GPS Unitário 02 1.000,00 4.000,00 2.000,00   2.000,00  
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 SUBTOTAL    12.980,00 6.490,00   6.490,00  

4) Implantar um sistema de sinalização 

informativa 

         

a) Elaboração do designer das placas de 

sinalização 

Unitário 01 1.500,00 1.500,00  1.500,00    

b) Produção e implantação das placas de 

sinalização 

Unitário 50 130,00 6.500,00  6.500,00    

 SUBTOTAL    8.000,00  8.000,00    

6.4) Capacitar brigadistas contratados e 

voluntários 

         

a) Aquisição de caneta pilot Caixa 06 20,00 120,00  120,00    

b) Aquisição de tachinhas Caixa 09 5,00 45,00  45,00    

c) Aquisição de papel Resma 09 15,00 135,00  135,00    

d) Aquisição de canetas esferográficas Caixa 09 5,00 45,00  45,00    
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e) Aquisição de papel de flip-chart Bloco 09 50,00 450,00  450,00    

f) Contratação de consultor Unitário 01 5.000,00 5.000,00  5.000,00    

g) Passagem aérea consultor Unitário 01 1.500,00 1.500,00  1.500,00    

h) Hospedagem Unitário 05 50,00 250,00  250,00    

i) Alimentação Unitário 60 20,00 1.200,00  1.200,00    

 SUBTOTAL    8.745,00  8.745,00    

6.5) Realizar palestras e capacitar proprietários 

na ZA e os posseiros sobre queimadas 

controladas 

         

a) Combustível L 100 3,00 1.200,00  300,00 300,00 300,00 300,00 

4.4.2 Sub-Programa de Manejo dos Recursos 

Naturais 

         

3.1) Buscar erradicar as espécies exóticas da 

flora e da fauna 
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a) Realização de serviço Diárias 75 20,00 6.000,00  1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

3.3) Elaborar, em conjunto com os 

pesquisadores, projeto específico de 

restauração e reabilitação das cavidades 

naturais 

         

a) Contratar consultor Unitário 01 5.000,00 5.000,00   5.000,00   

4.5 Programa de Operacionalização          

4.5.1 Sub-Programa de Regularização 

Fundiária 

         

1) Identificar as áreas para remanejamento 

dos posseiros 

         

a) Combustível L 300 3,00 1.800,00 900,00 900,00    

4.5.2 Sub-Programa de Administração e 

Manutenção 
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4) Promover a capacitação periódica dos 

funcionários do PESAM 

         

a) Aquisição de caneta pilot Caixa 02 20,00 120,00 40,00  40,00  40,00 

b) Aquisição de tachinhas Caixa 03 5,00 45,00 15,00  15,00  15,00 

c) Aquisição de papel Resma 03 15,00 135,00 45,00  45,00  45,00 

d) Aquisição de canetas esferográficas Caixa 03 5,00 45,00 15,00  15,00  15,00 

e) Aquisição de papel de flip-chart Bloco 03 50,00 450,00 150,00  150,00  150,00 

f) Contratação de consultor Unitário 01 5.000,00 15.000,00 5.000,00  5.000,00  5.000,00 

g) Passagem aérea consultor Unitário 01 1.500,00 4.500,00 1.500,00  1.500,00  1.500,00 

h) Hospedagem Unitário 05 50,00 750,00 250,00  250,00  250,00 

i) Alimentação Unitário 11 20,00 660,00 220,00  220,00  220,00 

 SUBTOTAL    21.705,00 7.235,00  7.235,00  7.235,00 
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4.3) Capacitar funcionários do PESAM, 

condutores e guias em assuntos relativos 

às normas de conduta e segurança da 

visitação 

         

a) Aquisição de caneta pilot Caixa 02 20,00 80,00  40,00  40,00  

b) Aquisição de tachinhas Caixa 03 5,00 30,00  15,00  15,00  

c) Aquisição de papel Resma 03 15,00 90,00  45,00  45,00  

d) Aquisição de canetas esferográficas Caixa 03 5,00 30,00  15,00  15,00  

e) Aquisição de papel de flip-chart Bloco 03 50,00 300,00  150,00  150,00  

f) Contratação de consultor Unitário 01 5.000,00 10.000,00  5.000,00  5.000,00  

g) Passagem aérea consultor Unitário 01 1.500,00 3.000,00  1.500,00  1.500,00  

h) Hospedagem Unitário 05 50,00 500,00  250,00  250,00  

i) Alimentação Unitário 11 20,00 440,00  220,00  220,00  

 SUBTOTAL    14.470,00  7.235,00  7.235,00  
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5) Elaborar e implantar projeto de sinalização 

para o PESAM e ZA 

         

a) Elaboração do designer das placas de 

sinalização 

Unitário 01 5.000,00 5.000,00  5.000,00    

b) Confecção e implantação das placas de 

sinalização 

Unitário 100 450,00 45.000,00  45.000,00    

 SUBTOTAL    50.000,00  50.000,00    

8) Proceder ao acompanhamento dos 

processos de desapropriação 

         

a) Combustível L 100 3,00 900,00 300,00 300,00 300,00   

11) Criar e difundir a logomarca do PESAM          

a) Elaboração do designer da logomarca Unitário 01 400,00 400,00  400,00    
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12) Estabelecer nos contratos de concessão a 

contratação de pessoal para a realização 

de atividades de manutenção e limpeza 

das áreas abertas à visitação e de 

administração 

         

a) Contratação de terceiros Diária 150 20,00 12.000,00  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

13) Realizar estudo de viabilidade técnica e 

econômica para definir melhor forma de 

desenvolver as atividades de visitação da 

UC 

         

13.1) Terceirizar os serviços de atividades de 

visitação 

         

a) Contratação de terceiros Diária 150 20,00 12.000,00  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

15) Divulgar nos municípios do entorno as 

atividades voluntárias 

         

a) Combustível L 100 3,00 1.200,00  300,00 300,00 300,00 300,00 
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22) Construir e manter aceiros em todo o 

limite do PESAM 

         

a) Combustível L 800 3,00 12.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

b) Aquisição de enxadas, enxadetes e pás 

com cabo 

Unitário 05 200,00 2.000,00 1.000,00   1.000,00  

c) Aquisição de ancinhos, limas e outros Unitário 01 500,0 1.000,0 500,00   500,00  

 SUBTOTAL    15.000,00 3.900,00 2.400,00 2.400,00 3.900,00 2.400,00 

4.5.3 Sub-Programa de Infra-Estrutura e 

Equipamentos 

         

1) Instalar sistema de comunicação interna 

do PESAM 

13.500,00 13.500,00        

1.1) Adquirir 8 rádios HT, 02 rádios móveis 

veiculares e uma estação repetidora 

         

a) Rádios Unitário 08 3.000,00 24.000,00 24.000,00     

b) Rádios móveis Unitário 02 5.000,00 10.000,00 10.000,00     
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c) Estação repetidora Unitário 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00     

d) Antena Unitário 01 500,00 500,00 500,00     

e) Licença para o sistema Unitário 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00     

 SUBTOTAL    44.500,00 44.500,00     

3) Adquirir uma caminhonetes 4x4, cabine 

dupla 

Unitário 01 60.000,00 60.000,00  60.000,00    

4.1) Elaborar projeto específico de arquitetura 

para a construção da sede administrativa, 

construí-la e equipá-la 

         

a) Contratar empresa de construção e 

realizar a obra da sede 

Unitário 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00     

b) Adquirir computador + softwares Unitário 03 6.000,00 18.000,00 18.000,00     

c) Adquirir impressora jato de tinta Unitário 02 700,00 1.400,00 1.400,0     

d) Adquirir estante Unitário 02 250,00 500,00 500,00     
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e) Adquirir mesa Unitário 03 300,00 900,00 900,00     

f) Adquirir cadeira Unitário 12 100,00 1.200,00 1.200,00     

g) Adquirir mesa de reunião com 8 lugares Unitário 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00     

h) Adquirir cartuchos para impressão preto Unitário 05 100,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

i) Adquirir cartuchos para impressão colorido Unitário 05 100,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

 SUBTOTAL    58.000,00 54.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4.2) Elaborar projeto paisagístico e de 

urbanismo específico para a área 

         

a) Contratação de empresa especializada Unitário 01 20.000,00 20.000,00 20.000,00     

4.3) Elaborar projeto específico de arquitetura 

para a construção do Centro de Visitantes, 

construí-lo e equipá-lo 

19.660,00 19.660,00        

a) Contratar empresa de construção e 

realizar a obra do Centro de Visitantes 

Unitário 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00     
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b) Adquirir computador + softwares Unitário 03 6.000,00 18.000,00 18.000,00     

c) Adquirir impressora jato de tinta Unitário 01 700,00 700,00 700,00     

d) Adquirir mesa Unitário 03 300,00 900,00 900,00     

e) Adquirir cadeira Unitário 10 100,00 1.000,00 1.000,00     

f) Adquirir mesa de reunião com 6 lugares Unitário 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00     

g) Adquirir vídeo-cassete Unitário 01 300,00 300,00 300,00     

h) Adquirir DVD player Unitário 01 400,00 400,00 400,00     

i) Adquirir aparelho de som Unitário 01 500,00 500,00 500,00     

j) Adquirir data-show Unitário 01 3.000,00 3.000,00 3.000,00     

l) Adquirir caixa registradora Unitário 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00     

m) Adquirir no-break Unitário 03 30,00 90,00 90,00     

n) Adquirir pen-drive Unitário 01 120,00 120,00 120,00     

o) Adquirir gravador de CDR-W Unitário 01 200,00 200,00 200,00     
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p) Adquirir estabilizadores Unitário 03 15,00 45,00 45,00     

q) Adquirir bebedouros Unitário 02 110,00 220,00 220,00     

r) Adquirir cadeiras Unitário 50 100,00 5.000,00 5.000,00     

s) Adquirir mesa circular de 4 lugares Unitário 04 700,00 2.800,00 2.800,00     

 SUBTOTAL    65.275,00 65.275,00     

5) Elaborar projeto básico e executivo para a 

construção dos postos de apoio, construí-

las e equipá-las 

         

a) Contratar empresa de construção e 

realizar a obra 

Unitário 02 30.000,0 60.000,00 60.000,00     

b) Adquirir fogão Unitário 02 400,00 800,00 800,00     

c) Adquirir geladeira a gás Unitário 02 500,00 1.000,00 1.000,00     

d) Adquirir beliche Unitário 30 200,00 6.000,00 6.000,00     

e) Adquirir mesa Unitário 02 200,00 400,00 400,00     
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f) Adquirir cadeira Unitário 60 100,00 6.000,00 6.000,00     

g) Adquirir colchão com travesseiro Unitário 60 200,00 12.000,00 12.000,00     

h) Adquirir guarda-roupa Unitário 05 400,00 2.000,00 2.000,00     

i) Adquirir botijão de gás grande Unitário 03 200,00 600,00 600,00     

j) Adquirir botijão de gás pequeno Unitário 05 100,00 500,00 500,00     

l) Adquirir louças (pratos talheres e panelas) Diversos 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00     

m) Adquirir garrafa térmica de 5 L Unitário 03 50,00 150,00 150,00     

 SUBTOTAL    60.450,00 60.450,00     

7) Elaborar e implementar o projeto de 

sinalização 

         

a) Elaboração do designer das placas de 

sinalização 

Unitário 01 5.000,00  5.000,00     

b) Confecção e implantação das placas de 

sinalização 

Unitário 100 450,00  45.000,00     
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 SUBTOTAL   50.000,00  50.000,00     

7.1) Promover periodicamente a renovação 

das placas de sinalização 

Unitário 55 100,00 11.000,00   5.500,00  5.500,00 

8) Providenciar, anualmente, uniformes para 

os funcionários do PESAM 

         

a) Adquirir uniformes para os funcionários do 

PESAM 

Unitário 21 70,00 7.350,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 

9) Providenciar periodicamente a 

manutenção, reparos, pinturas e reposição 

de material danificado 

         

a) Manutenção das instalações Serviços 01 5.000,00 20.000,00  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

b) Manutenção dos veículos Serviços 01 5.000,00 20.000,00  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

c) Manutenção de embarcações Serviços 01 5.000,00 20.000,00  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

d) Peças para embarcações Diversos 01 4.800,00 19.200,00  4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 
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e) Manutenção dos equipamentos de 

escritório 

Serviços 01 1.000,00 4.000,00  1.000,00 1.000,00 1.000,0 1.000,0 

f) Manutenção do sistema de radiofonia Serviços 01 1.000,00 4.000,00  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 SUBTOTAL    87.200,00  21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 

11) Adquirir e disponibilizar equipamentos de 

combate a incêndio 

150.000,0         

a) Adquirir machado Unitário 01 100,00 1.800,00 600,00  600,00  600,00 

b) Adquirir enxada Unitário 06 60,00 1.080,00 360,00  360,00  360,00 

c) Adquirir enxadões Unitário 06 60,00 1.080,00 360,00  360,00  360,00 

d) Adquirir foices Unitário 06 50,00 900,00 300,00  300,00  300,00 

e) Adquirir facões Unitário 60 30,00 5.400,00 1.800,00  1.800,00  1.800,00 

f) Adquirir serras Unitário 06 50,00 900,00 300,00  300,00  300,00 

g) Adquirir motosserra Unitário 04 1.000,00 12.000,00 4.000,00  4.000,00  4.000,00 
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No Descrição Uni Quant C Uni C Tot Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

h) Adquirir pás com cabo Unitário 10 40,00 1.200,00 400,00  400,00  400,00 

i) Adquirir rastelo Unitário 06 40,00 720,00 240,00  240,00  240,00 

j) Adquirir abafadores Unitário 06 30,00 540,00 180,00  180,00  180,00 

l) Adquirir bombas costais Unitário 06 800,00 14.400,00 4.800,00  4.800,00  4.800,00 

m) Adquirir moto bombas Unitário 04 2.500,00 30.000,00 10.000,00  10.000,00  10.000,00 

n) Adquirir pinga-fogo Unitário 08 1.200,00 28.800,00 9.600,00  9.600,00  9.600,00 

o) Adquirir macleod Unitário 06 1.000,00 18.000,00 6.000,00  6.000,00  6.000,00 

p) Adquirir pulaski Unitário 06 2.000,00 36.000,00 12.000,00  12.000,00  12.000,00 

q) Adquirir goniômetro Unitário 04 5.000,00 60.000,00 20.000,00  20.000,00  20.000,00 

 SUBTOTAL    212.820,00 70.940,00  70.940,00  70.940,00 

11.1) Adquirir equipamentos de proteção 

individual para os brigadistas 

Diversos 01 45.000,00 135.000,00 45.000,00  45.000,00  45.000,00 
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No Descrição Uni Quant C Uni C Tot Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

12) Realizar obras e serviços utilizados na 

prevenção de incêndios 

         

a) Construção e manutenção dos aceiros Serviço 01 31.679,92 126.719,68  31.679,92 31.679,92 31.679,92 31.679,92 

b) Combustível L 300 3,00 3.600,00  900,00 900,00 900,00 900,00 

 SUBTOTAL    130.319,68  32.579,92 32.579,92 32.579,92 32.579,92 

14) Construir lixeiras para as áreas que forem 

objeto de uso público 

Unitário 10 100,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 

Capítulo IV – Planejamento da Unidade de Conservação 

4. .170 

4.10 Bibliografia 

IBAMA – instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Roteiro 
metodológico para o planejamento de unidades de conservação de uso indireto. 
IBAMA/GTZ. Documento interno, 1996. 

MILLER, K. Planificación de Parques Nacionales para el ecodesarollo en Latinoamerica. 
Barcelona, Fepma. 1980. 

 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 

Capítulo IV – Planejamento da Unidade de Conservação 

4. .171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 

Capítulo IV – Planejamento da Unidade de Conservação 

4. .172 

ANEXO 1 

 

Matriz de Análise Estratégica do PESAM 

 Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Forças 
Restritivas 

Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

 1. Situação fundiária 1. Políticas públicas de uso sustentável de 
recursos naturais não aplicadas na área 

1. Demarcar/sinalizar os limites e regularizar 
situação fundiária 

 2. Gerenciamento ineficaz 2. Falta de informações dos moradores da 
APA quanto às políticas estaduais 
ambientais voltadas às UCs 

2. Propor ajuste de conduta para os moradores do 
parque 

 3. Comunicação deficiente 
com os moradores do 
parque e entorno 

3. Apropriação de terras do parque pelos 
confrontantes 

3. Prover infra-estrutura básica de administração, 
fiscalização e uso público 

 4. Queimadas 4. Desmatamento 4. Providenciar efetivo qualificado e em número 
suficiente para o PESAM 

 5. Desmatamento 5. Limites não sinalizados 5. Criar e implantar conselho consultivo e 
promover co-gestão com ONG e OSCIP 
qualificadas para atuação no PESAM 

 6. Baixa renda dos 
moradores do parque 

6. Pouco investimento na área do entorno 6. Fiscalizar sistematicamente o parque e zona de 
amortecimento (invasões, degradação, caça, 
desmatamento, etc) 
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 7. Logística deficiente 7. Invasão nas propriedades privadas da 
APA 

7. Informar sobre o PESAM em rádios e em 
folhetos/cartilhas, bem como por meio de agentes 
multiplicadores 

 8. Uso inadequado do 
PESAM 

8. Uso inadequado do fogo 8. Construir aceiros e formar brigadas de 
prevenção e combate a incêndios 

 9. Caça 9. Degradação ambiental 9. Esclarecer proprietários sobre o correto uso do 
fogo e medidas de prevenção 

  10. Infra-estrutura básica precária 10. Informar proprietários e moradores sobre 
efeitos deletérios dos desmatamentos e buscar 
alternativas tecnológicas que o reduzam ao 
máximo 

  11. Caça/envenenamento de animais 11. Implementar o PRONAF-Florestal e incentivar 
a recuperação de APPs e a adoção de sistemas 
agroflorestais 
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 Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Forças 
Impulsoras 

Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

 1. Diversidade de recursos 
naturais 

1. Sítios arqueológicos 1. Realizar levantamentos e estudos mais detalhados sobre a 
biodiversidade, patrimônio arqueológico, espeleológico e 
histórico/cultural do PESAM e zona de amortecimento 

 2. Patrimônio histórico, 
cultural, arqueológico e 
espeleológico 

2. As vias de acesso 2. Viabilizar o uso público do PESAM, identificando roteiros 
ecoturísticos, melhorando vias de acesso, implementando 
estrutura adequada, capacitando funcionários e comunidades e 
divulgando o PESAM 

 3. Beleza cênica 3. possibilidade de captação 
de recursos e fortalecimento 
institucional 

3. Formar guias e condutores nas comunidades locais para 
atuar no PESAM 

 4. Potencial ecoturístico 4. Mobilização das 
comunidades 

4. Fortalecer atividades culturais, integração e intercâmbio entre 
as comunidades 
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 5. Conhecimento científico 5. Gerenciamento ambiental 5. Envolver comunidade na elaboração de planos emergenciais 
de ecoturismo, combate ao desmatamento e incêndios e 
viabilização e controle de acessos, por meio de câmaras 
técnicas do conselho consultivo 

 6. Comunidade local 
comprometida com o parque 

6. Abundância de recursos 
pesqueiros 

6. Captar recursos para desenvolver alternativas de uso dos 
recursos naturais da zona de amortecimento, especialmente 
com enfoque nos sistemas agroflorestais, manejo de recursos 
pesqueiros e capacitações relacionadas direta e indiretamente 
ao ecoturismo 

 7. Possibilidade de captar 
recursos financeiros 

7. Conservação dos 
recursos naturais 

 

 8. Conservação dos recursos 
hídricos 

8. Matas remanescentes  

 9. Expectativa positiva da 
população quanto aos 
benefícios financeiros que o 
parque pode gerar 

9. Abundância de recursos 
pesqueiros 
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 10. Recreação e lazer 10. Ausência de indústrias e 
outros complexos 
poluidores (exceção 
agrotóxicos) 

 

 11. Preservação da natureza 11. Existência de frutos  

  12. Local de recepção  
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ANEXO 2 

 

Lista de documentos necessários à solicitação de autorização de pesquisa em 
Unidade de Conservação 

 

 
      GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

   SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE - SECTAM 

 

Lista de Documentos necessários à solicitação de Autorização de pesquisa em 
Unidades de Conservação 

1. Formulário do Requerimento de Licença – devidamente preenchido; 
2. Formulário de Licença Pesquisa em UCs – devidamente preenchido ou copia do projeto 

na integra; 
3. Formulário do Cadastro do Projeto de Pesquisa  – devidamente preenchido; 
4. Formulário do Cadastro do Pesquisador(es) - devidamente preenchido; 
5. Formulário de Termo de Compromisso – devidamente preenchido; 
6. Projeto de pesquisa detalhado, contendo: Resumo do projeto; Justificativa com 

embasamento teórico (revisão de bibliografia); Objetivos (geral e específicos); 
Metodologia detalhada (indicando material e métodos de estudo); Resultados esperados, 
Duração provável da pesquisa e cronograma de atividades. 

7. Cópia do Curriculum vitae do pesquisador responsável e principais auxiliares. 
8. Declaração da anuência da instituição na qual o pesquisador esteja vinculado; 
9. Declaração da instituição receptora do material a ser coletado, quando for o caso. 
10. Declaração do curador responsável pelo depósito do material biológico, quando for o 

caso. 
11. Ao se tratar de pesquisador estrangeiro deve ser apresentado, obrigatóriamente, a 

autorização concedida pelo Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq, conforme 
legislação vigente. 

12. Quando o projeto de pesquisa preveja coleta, manuseio ou contenção  e deposição de 
material este deve apresentar licença de coleta  concedida pelo IBAMA aos 
pesquisadores envolvidos. 

13. Caso o projeto de pesquisa preveja coleta e deposição de material em instituições 
científicas no exterior, a coleta deve ser feita em duplicidade para a deposição em 
instituições científicas brasileiras. 
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ANEXO 3 

 

Formulário de cadastramento de pesquisador 

 
             GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

           SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE - SECTAM 

 

CADASTRO DE PESQUISADOR 

I Dados Pessoais: 

Nome completo do titular da pesquisa:  

Identidade:      CPF: 

Naturalidade:     Nacionalidade: 

Endereço Residencial: 

Rua/Av.: 

N.º/Apto:     Bairro:  

Cidade:      UF: 

Fone:      Fax:  

E-mail:  

Endereço Profissional: 

Rua/Av: 

Nº/Apto:      Bairro: 

Cidade:      UF:  

Fone:       Fax:  

E-mail:  

II Função Social: 

Formação Acadêmica:  

Instituição onde trabalha:  

Área de atuação: 
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Ano de graduação:  

Último Título acadêmico:  

III Pesquisadores estrangeiros: 

N.º do processo no CNPq (anexar a cópia) 

Contraparte brasileira: 

 

 

Assinatura: 

Local / Data:  de    de  
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ANEXO 4 

 

Formulário de cadastramento do projeto de pesquisa 

 
             GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

           SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE - SECTAM 

 

 

CADASTRO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

1) Unidade (s) de conservação onde será desenvolvido o projeto: 

2) Título do projeto: 

3) Órgão que se vincula o pesquisador: 

4) Nome completo do pesquisador responsável: 

5) – Relação dos demais executores do projeto que terá acesso à UC: 

Nome:  

Endereço Profissional/Residencial:  

6) – Duração provável do projeto em meses 

 Data de início: 

 Data de término:  

7) – Resumo do Projeto: 

8) Previsão de uso das instalações e outras facilidades da UC (mateiro, equipamentos, etc): 

Alojamento:  Sim  Não 

Outros:  

OBS: O cronograma de viagem à campo deverá ser enviado junto ao projeto acompanhado de ofício 
periodicamente e com antecedência de 1 mês. 

9) – Informação no caso de haver coleta: 

Instituição depositária:  
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Curador responsável:  

Fone:  

Endereço: 

Rua/Av:  

Nº/Apto:    Bairro:  

Cidade:    UF: 

Fone:    Fax:  

E-mail: 

Material Coletado: 

Espécie Família Nome vulgar Quantidade Número do 
espécime 

 
 

    

10) –Termo de Compromisso: 

Declaro cumprir os regulamentos e as normas que constam nos relatórios deste projeto para 
manejo técnico da (s) unidade (s) de conservação onde for realizado este trabalho. 

Comprometo-me enviar 1 (uma) cópia das publicações científicas originárias desta pesquisa, 
bem como uma cópia do material fotográfico filmes, etc, eventualmente produzidos. 

Assinatura: 

________________________________________________________________________ 

Local/Data: 

 

Belém,                       
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ANEXO 5 

 

Declaração de compromisso do pesquisador 

 
             GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

           SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE - SECTAM 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

              Comprometo-me a apresentar 01 (um) relatório parcial na metade do cronograma 
previsto, informando o andamento das atividades propostas, das etapas alcançadas e do material e 
método utilizados, ressalvados os casos alencados em plano de trabalho.  

             Autorizo a SECTAM usar as informações geradas por este trabalho no manejo 
técnico da (s) Unidade (s) de Conservação que foram alvo deste trabalho. 

              Comprometo-me em enviar três cópias no prazo máximo de três meses após o 
término dos trabalhos de pesquisa, sendo duas para a Coordenadoria de Proteção Ambiental - 
COPAM e outra para a sede da Unidade de Conservação onde será realizada a pesquisa, dos 
seguintes produtos: 

1. relatório final do projeto 
2. publicações científicas originárias desta pesquisa 
3. material audiovisual (fotográfico e filmes) eventualmente produzidos. 

              Comprometo-me a apresentar ainda a relação do material coletado seja componente 
natural ou cultural da UC, que após sua identificação, estará anexada ao relatório final com a 
seguinte referência: 1. Nome científico e comum (quando for o caso); 2. Número na coleção; 3. Data e 
local da coleta; 4. Nome do coletor; 5. Nome da Instituição onde o material está depositado, 
anexando o recibo da mesma. 

___________________________________________________________ 

           Local    Data                               

___________________________________________________________ 

              Nome                                                           Assinatura: 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 

Capítulo IV – Planejamento da Unidade de Conservação 

4. .183 

 

ANEXO 6 

Termo de Cooperação Técnica 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA,TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE - SECTAM  

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º ____/______ 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O XXXXXX E A SECRETARIA 

EXECUTIVA DE CIÊNCIA,TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE  

A SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA,TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE, Travessa 
Lomas Valentinas nº 2717, Bairro do Marco , Belém, Estado do Pará, doravante denominado 
simplesmente SECTAM, neste ato representado pelo seu Secretário, Manoel Gabriel Siqueira 
Guerreiro, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 534.985 SSP/PA, inscrito no 
CPF sob o nº 10.042.822.734, residente e domiciliado em Belém Estado do Pará e o 
______________________________, doravante denominado 
_________________________________, neste ato representado por seu Presidente 
_________________________________________, considerando o termo de compromisso SECTAM 
nº _______________________, datado de ____________________________, que integrará este 
documento, resolvem celebrar o presente Termo, em inteira submissão às vigentes disposições legais 
pertinentes, mediante às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

- DO OBJETO – 

O presente Termo tem por objetivo estabelecer e regulamentar um programa de cooperação 
técnico-científico entre o ________________________ e a SECRETARIA EXECUTIVA DE 
CIÊNCIA,TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE; 

O programa de cooperação técnico-científico aqui estabelecido e regulamentado, além das 
normas estabelecidas no Termo de Compromisso nº _____/_______, visa à troca de 
informação e conjugação de esforços no sentido de inteirar experiências acumuladas por 
seus técnicos nas áreas de interesse comum, sem prejuízo da ação individual e independente 
de cada uma das partes aqui envolvidas; 

A cooperação técnico-científico objeto do presente instrumento far-se-á através de pesquisa, 
treinamentos, consultas, troca de experiências e prestação recíproca de assistência, bem 
como intercâmbio de pesquisadores, professores e técnicos em regime de mútua 
cooperação; 

Poderão ser assinados tantos Termos Aditivos quantos forem os projetos e atividades 
considerados pelas partes como de interesse ou conveniência mútua, dentro das finalidades 
aqui definidas, embora distintos, por sua natureza, em função dos objetivos específicos a 
atingir. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

- DAS OBRIGAÇÕES – 

As obrigações e encargos das partes, descritos neste instrumento, serão complementados 
nos Termos Aditivos de acordo com a natureza do respectivo Projeto; 

Para a execução dos projetos e atividades previstos neste instrumento, serão disponibilizados 
recursos humanos e materiais considerados indispensáveis, à vista do respectivo Plano de 
Trabalho; 

A SECTAM e o ________________________________________, deverão assegurarem-se 
de que todas as pessoas que designarem para trabalhar nos projetos e atividades 
concernentes ao presente instrumento, conheçam e aceitem todas as condições aqui 
estabelecidas; 

Além das obrigações e responsabilidades decorrentes deste Termo de Cooperação e de seus 
Termos Aditivos, as partes aqui envolvidas não assumem nenhuma outra, ressalvados os 
direitos assegurados por lei. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

- DA ADMINISTRAÇÃO – 

Ao _________________________________________, se reserva o direito de designar, 
dentro de trinta dias, contados da data de sua assinatura, um Coordenador; 

Caberá À coordenação do ___________________________________, após entendimentos 
com os órgãos ou unidades da SECTAM, a elaboração de Termo Aditivo que complemente 
as ações técnicas necessárias à execução do Projeto, bem como, o encaminhamento das 
questões técnicas e administrativas que eventualmente surjam durante a vigência deste 
Termo de Cooperação. 

CLÁUSULA QUARTA 

- DOS TERMOS ADITIVOS – 

Para cada projeto a ser desenvolvido, será elaborado o respectivo Plano de Trabalho e o 
Termo Aditivo, se houver necessidade; 

A descrição do Plano de Trabalho compreenderá dentre outros, os seguintes itens: 

Identificação do objeto a ser executado; 

Justifica e objetos do trabalho; 

Nome do responsável pela supervisão e gerenciamento do trabalho, de acordo com o 
disposto no item 3.2. da cláusula terceira; 

Descrição das etapas de desenvolvimento do trabalho; 

Data de início de cada uma das etapas e respectivo prazo; 
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Recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento do trabalho; 

Requisitos técnicos, administrativos e de suporte, indispensáveis ao desenvolvimento do 
trabalho; 

Orçamento e definição do índice de reajuste dos valores orçados, no caso de patrocínio pela 
SECTAM; 

Cronograma de desembolso e plano de aplicação dos recursos financeiros; 

Cláusulas específicas concernentes à extinção, suspensão ou interrupção do trabalho objeto 
do Termo Aditivo; 

Outros dados ou pormenores acaso considerados necessários à fiel execução do presente 
Termo de Cooperação. 

CLÁUSULA QUINTA 

- DA VIGÊNCIA E DA DENÚNCIA – 

Este Termo entrará em vigor na data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado 
do Pará e terá vigência de 05 (cinco) anos, podendo ser renovado à critério das partes; 

A publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Pará, bem como dos eventuais 
Termos Aditivos a serem firmados, constituirão encargos da SECTAM; 

O presente poderá ser denunciado, pela parte prejudicada, se houver inadimplência de 
quaisquer das cláusulas aqui pactuadas, mediante notificação por escrito, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, respeitadas as obrigações assumidas para com terceiros e 
saldados os compromisso ajustados. 

CLÁUSULA SEXTA 

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – 

Este Termo de Cooperação não obsta a que as partes subscritoras celebrem com outras 
entidades, acordos semelhantes, ou deles participem, desde que observadas as restrições 
eventualmente existentes com relação ao uso de bens e informações colocados às suas 
disposições; 

Para dirimir as eventuais pendências originárias na execução do referido termo, as partes 
elegem o Foro da Comarca de Belém – PA. 

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e 
forma, para que produza os efeitos de direito na presença das testemunhas signatárias. 

____________________-______, _____________________ de _________. 

___________________________ 

Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro 

Secretário da SECTAM 
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_________________________ 

Presidente do ______________ 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 

 

_____________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO 7 

Ficha de fiscalização de Unidade de Conservação 

 

       GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

        SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, 

    TECNOLOGIAE MEIO AMBIENTE - SECTAM 

 

Relatório de Fiscalização do 

Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas 

 

Posto  N° ____ Data: ____/_____/____ Trajeto: Destino:____________________ ________   

Saída: _______hs    Km __________          Chegada: ________ hs           Km ____________ 

Atividade Desenvolvida:      Reunião [   ]     Acomp. Visitante [   ]     Operação Especial [   ] 

Vistoria [   ]   Fisc. de rotina [   ]    Atendimento de Denuncia [  ] 

Outras atividades: ___________________________________________________________ 

Informações complementares: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ocorrência de problema com o veículo : __________________________________________ 

Ass.________________________________     Ass. _________________________________ 

Nome                                                                  Nome 

Ass.________________________________     Ass. _________________________________ 

Nome                                                                  Nome 
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Desmatamento ou Extração Seletiva 

Área alterada: ...................ha    Coordenada : ..................................... / .............................................. 

Dentro da Unidade de Conservação  [   ]           Fora da Unidade  [   ] 

[   ] Corte Raso      [   ] Extração Seletiva       Local de beneficiamento: .............................................. 

Área de :  Encosta [   ]   Beira de Rio [   ]    Nascente [   ]     Campo  [   ]    Outros ................................ 

[   ]Madeira      [   ]Palmito        [   ]Óleo/Resina      [   ]Folhas        [   ]Flores       [   ]Frutos 

[   ]Lenhosas        [   ]Medicinais       [   ]Ornamentais 

Tipo de Vegetação: ..............................................   Espécie Alvo: .......................................................... 

[   ]Consumo próprio                [   ]Comercio (    )               [   ]Transformação 

[   ]Alimentação    [   ]Lenha     [   ]Cerca      [   ]Obras       [   ]Carvão      Outros:.................................... 

Identificado por: [   ]Funcionário da UC   [   ]Agentes de Fiscalização   [   ]Denúncia 

Nome do infrator: ..............................................................................     [   ]Reincidente  

Endereço .................................................................................................................................................  

[   ]Vizinho da UC   [   ]Morador da UC   [   ]Cidade Próxima   [   ]Outro Município .................................. 

Autorização expedida por:....................................................   Data...../......./......     Área ................... ha 

Medidas Adotadas:................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Documentos emitidos:  Notificação [   ]     Auto de Infração [   ]       Termo de Constatação [   ] 

                                     Termo de Embargo [   ]     Termo de Apreensão [   ]     Laudo Técnico  [   ]   

Informações Adicionais: ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
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Operações especiais 

Data ou Período: .......................................................  Local : ................................................................ 

Objetivo : ................................................................................................................................................. 

Pessoal Envolvido: SECTAM UC [   ]  Quant. [     ]      SECTAM Agência [   ]Quant. [     ] 

P.Federal  [   ] Quant. [      ]               O.Estadual: .....................................................    Quant. [     ] 

Outros .........................................................Quant. [    ]  e ..................................................Quant. [     ] 

Estratégia Adotada: .................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Resultados:  

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Continuidade Prevista/Periodicidade:  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Dificuldades:  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Documentos emitidos:  Notificação [   ]     Auto de Infração [   ]       Termo de Constatação [   ] 

                                     Termo de Embargo [   ]     Termo de Apreensão [   ]     Laudo Técnico  [   ] 

Outras Observações:  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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Produtos Químicos 

Tipo de Produto: ..................................................................................................................................... 

Utilização: ............................................................................................................................................... 

Localização: 

       Dentro  da UC: [   ]                       Fora  da UC : [   ]          Coord.: ...........         

Risco Potencial: ...................................................................................................................................... 

Danos  identificados: .............................................................................................................................         

................................................................................................................................................................. 

Documentos emitidos:  Notificação [   ]     Auto de Infração [   ]       Termo de Constatação [   ] 

                                     Termo de Embargo [   ]     Termo de Apreensão [   ]     Laudo Técnico  [   ] 

Medidas Adotadas: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

 

Extração Mineral 

Na Unidade de Conservação [   ]         Fora da UC [   ]       Coord. .........................../ ........................... 

     Localização: ........................................................................  Área degradada ..........................ha 

     Tipo de Vegetação .....................................................................................................   (    )Erosão 

     Tipo de Minério: ...............................................................   Tempo de Exploração: ........................ 

     Método de Exploração: (    )Garimpo   (    )Balsa   (    )Outros ........................................................ 

     Poluentes: ........................................................................................................................................ 

        Recurso Hídrico Comprometido pela Atividade: 

     Nome: ..................................................  Trecho:   (    )Nascente   (    )Todo   (    )Meio   (    )Foz 

     Alterações: Turbidez: (    )Muito   (    )Médio   (    )Pouco 

                           Poluição : (    )Muito   (    )Médio   (    )Pouco 

                           Mata Ciliar: (    )Muito   (    )Médio   (    )Pouco 

                           Assoreamento: (    )Muito   (    )Médio   (    )Pouco 

Licença de Lavra  [    ]         Licença ambiental [   ]  Emitida por:........................................................... 

Licença para pesquisa [   ]   Licença para exploração [   ] 

Documentos emitidos:  Notificação [   ]     Auto de Infração [   ]       Termo de Constatação [   ] 

                                     Termo de Embargo [   ]     Termo de Apreensão [   ]     Laudo Técnico  [   ] 

Outras informações : .............................................................................................................................. 
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Ocorrência de Incêndio 

Área queimada: ...........................ha          Coordenada .............................../ ...................................... 

Causa: ...............................................     Data ......../ ......../ ......     Perícia realizada: sim [   ]    não [   ]  

Autorização expedida por:....................................................   Data...../......./......     Área ................... ha 

Foco detectado por:  Brigadista [   ]    Fiscalização [   ]     Outros ....................................................... 

Tempo entre o momento da detecção do foco e o início do combate:  .............................................. 

Início do incêndio: dentro da UC  [   ]     fora da UC [   ]      Coord. ......................../ ........................... 

                                         Pasto [   ]         Restos de cultura [   ]           Desmatada recentemente [   ] 

                                         Vegetação Nativa [   ]      Exótica [   ] 

Caract. da área afetada : 

                                         Área de encosta [   ]        Mata ciliar [   ]       Encosta [   ] 

                                         Campo [   ]    Outras: .................................................................................... 

Fauna: Animais mortos: Espécie ..............................................................  Quant. [    ] 

                                       Espécie ..............................................................  Quant. [    ] 

                                       Espécie ..............................................................  Quant. [    ] 

                                       Ovos/ ninhos destruídos; ....................................................... 

Dificuldades ........................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Nome do infrator: ..............................................................................     [   ]Reincidente  

 Endereço ................................................................................................................................................. 

[   ]Vizinho da UC   [   ]Morador da UC   [   ]Cidade Próxima   [   ]Outro Município  

Documentos emitidos:  Notificação [   ]     Auto de Infração [   ]       Termo de Constatação [   ] 

Termo de Embargo [   ]     Termo de Apreensão [   ]     Laudo Técnico  [   ] 

Comentários adicionais  ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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Fauna 

Identificação de animais  silvestres e domésticos no Parque e áreas limítrofes 

Espécie: ....................................  Quant: [     ] Coord: ............................./...........................Caract. [     ] 

Espécie: ....................................  Quant: [     ] Coord: ............................ ./...........................Caract.[     ] 

 Espécie: ....................................  Quant: [     ]  Coord: ............................./............................Caract.[    ] 

  Caracterização:                             visão[    ]   carcaça[    ]   fezes[    ]   rastro[    ]   pêlo[    ] 

                                                       macho[   ]   fêmea[   ]  filhote[   ]  adulto[   ]  ovos[   ]   

________________________________________________________________________________ 

Caça:         Caracterização:  macho [ 1  ]      fêmea [ 2  ]      filhote[ 3  ]     adulto[ 4  ]     ovos [ 5  ]     

Espécie: .................................... Quant.[   ]  Coorden............................./..........................Caracter.[    ] 

Espécie: ....................................  Quant.[   ] Coorden............................/.......................... Caracter.[    ] 

Espécie: .................................... Quant.[   ]  Coorden............................./..........................Caracter.[    ] 

Espécie: ....................................  Quant.[   ] Coorden............................/.......................... Caracter.[    ] 

Objetivo: [   ]Subsistência  [   ]Comércio   [   ]Esporte   [   ]Fornecer para atravessador 

Período: [   ] Durante a semana        [   ]Final de Semana        [   ]Feriado 

Instrumento de Caça: .............................................................................................................. 

Infrator: .............................................................................       Reincidente:...........................................  

                 [   ]Morador da UC   [   ]Vizinho da UC   [   ]Cidade próxima   [   ]Menor de Idade                        

                              [   ]Maior de Idade   [   ]Assentados   [   ]População Tradicional........ 

                              [   ]Outro Município...................................................................    [   ]Desconhecido 

Endereço: ............................................................................................................................................... 

Identificado por:    [   ]Fiscalização de rotina da UC        [   ]Denúncias 

                              [   ]Operações especiais de fiscalização 

Documentos emitidos:  Notificação [   ]     Auto de Infração [   ]       Termo de Constatação [   ] 

                                     Termo de Embargo [   ]     Termo de Apreensão [   ]     Laudo Técnico  [   ]   

Obs.......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Dificuldades: ............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 
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Pesca 

Área da Ocorrência: Dentro da UC [   ]    Fora da UC [   ]    Local: .......................................................... 

Espécie Alvo: ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

Espécies Ameaçadas de Extinção: .......................................................................................................... 

Período em que ocorre a pesca 

     [   ] Durante a Semana   [   ] Final de Semana   [   ] Feriado   Mês ..................................................... 

     [   ] Reprodução   [   ]Alimentação   [    ]Imigração   [    ]Defeso    

Apetrecho/Método:  

     [    ] Rede de Emalhar   [    ] Linha e Anzol   [    ]Molinete  

     [    ] Arrasto   [    ] Armadilha   [    ]Cata   Outros:................................................................................ 

Responsável 

     [    ] Morador da UC   [    ] Vizinho da UC   [    ] Cidade próxima   [    ] Posseiros 

     [    ] Desconhecido    [   ] População Tradicional ...................................................................... 

          [    ] Outro Município................................................................................................................... 

Obs.: ......................................................................................................................................................... 

Tipo de Pesca: 

     [    ] Embarcada   [    ] Desembarcada   [    ] Amadora   [    ] Profissional    

Objetivo: 

     [    ] Subsistência   [    ] Comércio   [    ] Fornecer para atravessador 

            Quantidade: ....................   Obs: ................................................................................................ 

Destino: 

        [    ] Cidade próxima   [    ] Outro Estado  [    ]  Outro Município... 

Obs.: ......................................................................................................................................................... 

Detecção de Infração: 

    [    ] Denúncias    [    ] Fiscalização de rotina da UC 

    [    ]  Funcionários da UC fora da rotina de fiscal       [    ]  Operações Especiais de Fiscalização 

Documentos emitidos:  Notificação [   ]     Auto de Infração [   ]       Termo de Constatação [   ] 

                                     Termo de Embargo [   ]     Termo de Apreensão [   ]     Laudo Técnico  [   ] 

Obs.: ......................................................................................................................................................... 

Dificuldades: ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
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ANEXO 8 

Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros (Dec. nº 84.017, de 21/09/1979) 

 

DECRETO Nº 84.017, DE 21 DE SETEMBRO DE 1979. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 
III, da Constituição e tendo em vista o artigo 5º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

DECRETA:  

Art . 1º - Fica aprovado o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros que com este 
baixa.  

Art . 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art . 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 21 de setembro de 1979; 158º da Independência e 91º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO  

Ângelo Amaury Stabile  

PARQUES NACIONAIS  

REGULAMENTO  

Art . 1º - Este Regulamento estabelece as normas que definem e caracterizam os Parques 
Nacionais.  

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se Parques Nacionais, as áreas 
geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de 
preservação permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no 
seu todo.  

§ 2º - Os Parques Nacionais destinam-se a fins científicos, culturais: educativos e 
recreativos e, criados e administrados pelo Governo Federal, constituem bens da União 
destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades, motivadas pelas razões de sua 
criação, preservá-los e mantê-los intocáveis.  

§ 3º - O objetivo principal dos Parques Nacionais reside na preservação dos; ecossistemas 
naturais englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem.  

Art . 2º - Serão considerados Parques Nacionais as áreas que atendam às seguintes 
exigências:  
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I - Possuam um ou mais ecossistemas totalmente inalterados ou parcialmente alterados pela 
ação do homem, nos quais as espécies vegetais e animais, os sítios geomorfológicos e os " 
habitats ", ofereçam interesse especial do ponto de vista científíco, cultural, educativo e 
recreativo, ou onde existam paisagens naturais de grande valor cênico;  

II - Tenham sído objeto, por parte da União, de medidas efetivas tomadas para impedir ou 
eliminar as causas das alterações e para proteger efetivamente os fatores biológicos, 
geomorfológicos ou cênicos, que determinaram a criação do Parque Nacional;  

III - Condicionem a visitação pública a restrições específicas, mesmo para propósitos 
científicos, culturais, educativos, ou recreativos.  

Art . 3º - O uso e a destinação das áreas que constituem os Parques Nacionais devem 
respeitar a integridade dos ecossistemas naturais abrangidos.  

Art . 4º - Os Parques Nacionais, compreendendo terras, valores e benfeitorias, serão 
administrados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF.  

Art . 5º - A fim de compatibilizar a preservação dos ecossistemas protegidos, com a 
utilização dos benefícios deles advindos, serão elaborados estudos das diretrizes visando 
um manejo ecológico adequado e que constituirão o Plano de Manejo.  

Art . 6º - Entende-se por Plano de Manejo o projeto dinâmico que, utilizando técnicas de 
planejamento ecológico, determine o zoneamento de um Parque Nacional, caracterizando 
cada uma das suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas 
finalidades.  

Art . 7º - O Plano de Manejo indicará detalhadamente o zoneamento de área total do Parque 
Nacional que poderá, conforme o caso, conter no todo, ou em parte, as seguintes zonas 
características:  

I - Zona Intangível - É aquela onde a primitividade da natureza permanece intacta, não se 
tolerando quaisquer alterações humanas, representando a mais alto grau de preservação. 
Funciona como matriz de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades 
humanas regulamentadas. Esta zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos 
recursos genéticos e ao monitoramento ambiental. O objetivo básico do manejo é a 
preservação garantindo a evolução natural.  

II - Zona Primitiva - É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, 
contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. 
Deve possuir as características de zona de transição entre a Zona Intangível e a Zona de 
Uso Extensivo. O objetivo geral do manejo é a preservação do ambiente natural e ao 
mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica, educação ambiental e 
proporcionar formas primitivas de recreação.  

III - Zona de Uso Extensivo - É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, 
podendo apresentar alguma alteração humana. Caracteriza-se como uma zona de transição 
entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. O objetivo do manejo é a manutenção de 
um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar de oferecer acesso e facilidade 
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públicos para fins educativos e recreativos.  

IV - Zona da Uso Intensivo - É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo 
homem. O ambiente é mantido o mais próximo possível do natural, devendo conter: centro 
de visitantes, museus, outras facilidades e serviços. O objetivo geral do manejo é o de 
facilitar a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio.  

V - Zona Histórico-Cultural - É aquela onde são encontradas manifestações históricas e 
culturais ou arqueológicas, que serão preservadas, estudadas, restauradas e interpretada 
para o público, servindo à pesquisa, educação e uso científico. O objetivo geral do manejo é 
o de proteger sítios históricos ou arqueológicos, em harmonia com o meio ambiente.  

VI - Zona de Recuperação - É aquela que contém áreas consideravelmente alteradas pelo 
homem. Zona provisória, uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das 
zonas permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser removidas e a 
restauração deverá ser natural ou naturalmente agilizada. O objetivo geral de manejo é 
deter a degradação dos recursos ou restaurar a área.  

VII - Zona de Uso Especial - É aquela que contém as áreas necessárias à administração, 
manutenção e serviços do Parque Nacional, abrangendo habitações, oficinas e outros. 
Estas áreas serão escolhidas e controladas de forma a não conflitarem com seu caráter 
natural e devem localizar-se, sempre que possível, na periferia do Parque Nacional. O 
objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os efeitos 
das obras no ambiente natural ou cultural do Parque.  

Art . 8º - São vedadas, dentro da área dos Parques Nacionais, quaisquer obras de aterros, 
escavações, contenção de encostas ou atividades de correções, adubações ou recuperação 
dos solos.  

Parágrafo Único - Nas Zonas de Uso Intensivo ou de Uso Especial, poderão, eventualmente, 
ser autorizadas obras ou serviços, desde que interfiram o mínimo possível com o ambiente 
natural e se restrinjam ao previsto nos respectivos Planos de Manejo.  

Art . 9º - Não são permitidas, dentro das áreas dos Parques Nacionais, quaisquer obras de 
barragens, hidroelétricas, de controle de enchentes, de retificação de leitos, de alteração de 
margens e outras atividades que possam alterar suas condições hídricas naturais.  

Parágrafo Único - Quaisquer projetos para aproveitamento limitado e local dos recursos 
hídricos dos Parques Nacionais, devem estar condicionados rigorosamente ao objetivo 
primordial de evitar alterações ou pertubações no equilíbrio do solo, água, flora, fauna e 
paisagem, restringindo-se ao indicado no seu Plano de Manejo.  

Art . 10 - É expressamente proibida a coleta de frutos, sementes, raízes ou outros produtos 
dentro da área dos Parques Nacionais.  

Parágrafo Único - A coleta ou apanha de espécimes vegetais só será permitida para fins 
estritamente científicos, de acordo com projeto a ser aprovado pela Presidência do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, ouvido a Departamento Nacional de 
Parques Nacionais e Reservas Equivalentes, e quando seja de interesse dos Parques 
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Nacionais.  

Art . 11 - O abate e o corte, bem como o plantio de árvores, arbustos e demais formas de 
vegetação só serão admitidos nas Zonas de Uso Intensivo, Uso Especial e Histórico-
Cultural, mediante as diretrizes dos respectivos Planos de Manejo.  

Parágrafo Único - Nas Zonas de Uso Intensivo e de Uso Especial, os arranjos paisagísticos 
darão preferência à utilização de espécies das formações naturais dos ecossistemas do 
próprio Parque Nacional, limitando-se ao mínimo indispensável a utilização de espécies 
estranhas à região.  

Art . 12 - Nas Zonas Intangível, Primitiva e de Uso Extensivo, não será permitida 
interferência na sucessão vegetal, salvo em casos de existência de espécies estranhas ao 
ecossistema local, ou quando cientificamente comprovada a necessidade de restauração.  

Parágrafo Único - A necessidade de eliminação de espécies estranhas comprovar-se-á por 
pesquisa científica.  

Art . 13 - É expressamente proibida a prática de qualquer ato de perseguição, apanha, 
coleta, aprisionamento e abate de exemplares da fauna dos Parques Nacionais, bem como 
quaisquer atividades que venham a afetar a vida animal em seu meio natural.  

Parágrafo Único - A coleta ou apanha de espécimes animais só será permitida para fins 
estritamente científicos, de acordo com projeto a ser aprovado pela Presidência do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF ouvido o Departamento de Parques 
Nacionais e Reservas Equivalentes e quando seja do interesse dos Parques Nacionais.  

Art . 14 - É vedada a introdução de espécies estranhas aos ecossistemas protegidos.  

Art . 15 - A título de regra geral, o controle da população animal ficará entregue aos fatores 
naturais de equilíbrio, incluindo os predadores naturais.  

§ 1º - O controlo adicional será permitido em casos especiais, cientificamente comprovados, 
desde que realizado sob orientação de pesquisador especializado e mediante fiscalização 
da Administração dos Parques Nacionais.  

§ 2º - É proibido o exercício de caça esportiva ou amadorista no recinto dos Parques 
Nacionais, ainda que para efeito de controle da superpopulação animal.  

Art . 16 - Os animais domésticos, domesticados ou amansados, sejam aborígenes ou 
alienígenas, não poderão ser admitidos nos Parques Nacionais.  

Parágrafo Único - Em caso de necessidade, poderá ser autorizada, pela Presidência do 
Instituto Brasileira de Desenvolvimento Florestal – IBDF, ouvido o Departamento de Parques 
Nacionais e Reservas Equivalentes, a introdução e permanência de animais domésticos 
destinados ao serviço dos Parques Nacionais, observadas as determinações do respectivo 
Plana de Manejo.  

Art . 17 - Os exemplares de espécies alienígenas, serão removidos ou eliminados com 
aplicação de métodos que minimizem pertubações no ecossistema e preservem a 
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primitivismo das áreas, sob a responsabilidade de pessoal qualificado.  

Parágrafo Único - Se a espécie já estiver integrada no ecossistema, nele vivendo como 
naturalizada e se, para sua erradicação, for necessário o emprego de métodos 
excessivamente pertubadores do ambiente, permitir-se-á sua evolução normal.  

Art . 18 - Somente será realizado o controle de doenças e pragas, mediante autorização 
fornecida pela Presidência do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, 
ouvido a Departamento de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes, após apreciação de 
projeto minucioso, baseado em conhecimentos técnicos, cientificamente aceitos e sob direta 
supervisão dos respectivos diretores.  

Art . 19 - É lícito reintroduzir espécies, ou com eles repovoar os Parques Nacionais, sempre 
que estudos técnico-científicos aconselharam essa prática, e mediante autorização da 
Presidência do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, ouvido o 
Departamento de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes.  

Art . 20 - Toda e qualquer instalação necessária à infraestrutura dos Parques Nacionais, 
sujeitar-se-á a cuidadosos estudos de integração paisagística, aprovados pela Presidência 
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, ouvido o Departamento de 
Parques Nacionais e Reservas Equivalentes.  

Art . 21 - É expressamente proibida a instalação ou afixação de placas, tapumes, avisos ou 
sinais, quaisquer outras formas de comunicação audio-visual ou de publicidade que não 
tenham relação direta com o programa interpretativo dos Parques Nacionais.  

Art . 22 - É vedado o abandono de lixo, detritos ou outros materiais, que maculem a 
integridade paisagística, sanitária ou cênica dos Parques Nacionais.  

Art . 23 - É expressamente proibida a prática de qualquer ato que possa provocar a 
ocorrência de incêndio nas áreas dos Parques Nacionais.  

Parágrafo Único - O fogo só será usado como técnica de manejo, quando indicado no Plano 
de Manejo.  

Art . 24 - É vedada a execução de obras que visem a construção de teleféricos, ferrovias, 
rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de transmissão ou outras, que não sejam 
de interesse do Parque Nacional.  

Art . 25 - O desenvolvimento físico dos Parques Nacionais limitar-se-á ao essencialmente 
adequado para o seu manejo.  

Art . 26 - A locação, os projetos e os materiais usados nas obras dos Parques Nacionais 
devem condizer com os ambientes a proteger e revestir-se da melhor qualidade possível.  

Art . 27 - Só serão admitidas residências nos Parques Nacionais, se destinadas aos que 
exerçam funções inerentes ao seu manejo.  

§ 1º - As residências concentrar-se-ão nas áreas indicadas no respectivo Plano de Manejo, 
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de preferência na periferia dos Parques Nacionais e afastadas da Zona Intangível.  

§ 2º - O uso de residências nos Parques Nacionais obedecerá à regulamentação própria, a 
ser estabelecida quando da aprovação de seu Plano de Manejo.  

Art . 28 - Só será permitida a construção de campos de pouso na área dos Parques 
Nacionais, quando revelar-se impraticável sua localização fora de seus limites ou quando 
indicada no Plano de Manejo, excluído o uso indiscriminado pelo público.  

Art . 29 - Os despejos, dejetos e detritos que se originarem das atividades permitidas nos 
Parques Nacionais, deverão ser tratados e expelidos além de seus limites.  

Parágrafo Único - Sempre que tal medida revelar-se impossível, serão empregadas técnicas 
adequadas, tais como: aterro sanitário, incineração ou qualquer outra forma de tratamento 
que torne os detritos inócuos para o ambiente, seus habitantes e sua fauna.  

Art . 30 - A utilização dos valores científicos e culturais dos Parques Nacionais, impõe a 
implantação de programas interpretativos que permitam ao público usuário compreender a 
importância das relações homem-meio ambiente.  

Art . 31 - Para recepção, orientação e motivação do público, os Parques Nacionais disporão 
de Centros de Visitantes, instalados em locais designados nos respectivos Planos de 
Manejo e onde se proporcionará aos visitantes oportunidade para bem aquilatar seu valor e 
importância.  

Art . 32 - Os Centros de Visitantes disporão de museus, de salas de exposições, e de 
exibições, onde se realizarão atividades de interpretação da natureza, com a utilização, de 
meios audiovisuais, objetivando a correta compreensão da importância dos recursos 
naturais dos Parques Nacionais.  

Art . 33 - Para o desenvolvimento das atividades de interpretação ao ar livre, os Parques 
Nacionais disporão de trilhas, percursos, mirantes e anfiteatros, visando a melhor 
apreciação da vida animal e vegetal.  

Art . 34 - As atividades desenvolvidas ao ar livre, os passeios, caminhadas, escaladas, 
contemplação, filmagens, fotografias, pinturas, piqueniques, acampamentos e similares, 
devem ser permitidos e incentivados, desde que se realizem sem perturbar o ambiente 
natural e sem desvirtuar as finalidades dos Parques Nacionais.  

Art . 35 - Sempre que possível, os locais destinados a acampamento, estacionamento, 
abrigo, restaurante e hotel, localizar-se-ão fora do perímetro dos Parques Nacionais.  

Parágrafo Único - Sempre que absolutamente necessária, com o fim de proporcionar ao 
público maiores oportunidades de apreciar e de se beneficiar dos valores dos Parques 
Nacionais, a localização dessas facilidades dentro dos seus limites, restringir-se-á às zonas 
de Uso Intensivo, nas condições previstas no Plano de Manejo.  

Art . 36 - A direção dos Parques Nacionais poderá permitir a venda de artefatos e objetos 
adequados às finalidades de interpretação.  
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Art . 37 - As atividades religiosas, reuniões de associações ou outras eventos, só serão 
autorizados pela direção dos Parques Nacionais, quando:  

I - existir entre o evento e o Parque Nacional uma relação real de causa e efeito;  

II - contribuirem efetivamente para que o público bem compreenda as finalidades dos 
Parques Nacionais;  

III - a celebração do evento não trouxer prejuízo ao patrimônio natural a preservar.  

Art . 38 - São proibidos o ingresso e a permanência nos Parques Nacionais de visitantes 
portando armas, materiais ou instrumentos destinados a corte, caça, pesca ou quaisquer 
outras atividades prejudiciais à fauna e à flora.  

Art . 39 - As atividades de pesquisa, estudos e reconhecimento, somente serão exercidas 
após autorização prévia da Presidência do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - 
IBDF, ouvido o Departamento de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes, obedecendo 
sempre os termos da convenção para Proteção das Belezas Cênicas, da Flora e da Fauna 
dos Países da América.  

Art . 40 - Autorizações especiais para estudo ou pesquisa somente serão concedidas nos 
seguintes casos:  

I - quando do interesse ao manejo do próprio Parque Nacional;  

II - se indispensáveis para dirimir dúvidas biológicas a respeito das espécies dificilmente 
encontráveis fora da área protegida.  

§ 1º - Não se permitirá a coleta ou apanha de espécimes para formar coleções ou 
mostruários, exceto quando de interesse exclusivo do Parque Nacional.  

§ 2º - Para obtenção de autorização especial é indispensável que o interessado pertença a 
instituição científica oficial ou credenciada, ou que a elas seja indicado.  

Art . 41 - O estudo para criação de Parques, Nacionais deve considerar as necessidades do 
sistema nacional de unidades de conservação, onde amostras dos principais ecossistemas 
naturais fiquem preservadas, evitando-se o estabelecimento de unidades isoladas que não 
permitam total segurança para a proteção dos recursos naturais renováveis.  

Art . 42 - Propostas para criação de Parques Nacionais devem ser precedidas de estudos 
demonstrativos das bases técnico - científicas e sócio-econômicas, que justifiquem sua 
implantação.  

Art . 43 - O Decreto de criação de Parques Nacionais estabelecerá o prazo dentro do qual 
será executado e aprovado o respectivo Plano de Manejo.  

§ 1º - Para os Parques Nacionais já criados, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal - IBDF, providenciará, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) anos, a elaboração dos 
respectivos Planos de Manejo.  
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§ 2º - O Plano de Manejo sofrerá revisão periódica a cada 5(cinco) anos, obedecendo-se no 
entanto o estabelecido no plano básico.  

Art . 44 - Os Parques Nacionais disporão de estrutura administrativa compreendendo: 
direção, pessoal, material, orçamento e serviços.  

Art . 45 - Os Parques Nacionais serão dirigidos por diretores designados pela Presidência do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, escolhidos entre pessoas de 
reconhecida capacidade técnico - científica no que se refere a conservação da natureza.  

Art . 46 - O horário normal de trabalho nos Parques Nacionais é idêntico ao fixado para a 
serviço público federal, ressalvados os regimes especiais estabelecidos no regimento 
interno de cada Parque, para atender a atividades específicas.  

Art . 47 - A visitação a utilização de áreas de acampamento, abrigos coletivos ou outros nos 
Parques Nacionais, ficam condicionadas ao pagamento das contribuições fixadas pela 
Presidência do Instituto Brasileira de Desenvolvimento Florestal - IBDF.  

Art . 48 - As rendas resultantes do exercício de atividades de uso indireto dos recursos dos 
Parques Nacionais, bem como subvenções, dotações e outras que estes vierem a receber, 
inclusive as multas previstas neste regulamento, serão recolhidas ao Banco Nacional de 
Crédito Cooperativo S. A - BNCC, a crédito do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal - IBDF.  

Art . 49 - As pessoas físicas ou jurídicas, que infringirem as disposições do presente 
Regulamento, ficam sujeitas às seguintes penalidades:  

I - multa;  

II - apreensão;  

III - embargo.  

§ 1º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 
cumulativamente, as penalidades a elas cominadas.  

§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento não exonera o infrator das 
cominações civis ou penais cabíveis.  

Art . 50 - Multa é a penalidade pecuniária aplicada ao infrator pelos fiscais do Parque 
Nacional e fixada com base no maior valor de referência vigente no País.  

Parágrafo Único - As multas, consoante a gravidade da infração, classificam-se em:  

I - Preventiva - relativas à ação ou omissão do que resulte perigo de dano, e à presença em 
locais proibidos ao acesso humano. Valor: 1(um) valor de referência;  

II - Repressivas - relativas à ação ou omissão de que resulte dano real à flora, à fauna ou a 
instalações do Parque Nacional, e às obras ou iniciativas tais como referidas no art. 52. 
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Valor: de 2 (dois) a 50 (cinquenta) valores de referência.  

Art . 51 - Apreensão é a captura de armas, munições, material de caça ou pesca, e do 
produto da infração, irregularmente introduzidos ou colhidos no Parque.  

Parágrafo Único - Dá lugar à apreensão e simples posse dos objetos ou produtos referidos 
neste artigo, independentemente da aplicação de multa.  

Art . 52 - Embargo é a interdição de obras ou iniciativas não expressamente autorizadas ou 
previstas no Plano de Manejo, ou que não obedeçam às prescrições regulamentares.  

Parágrafo Único - Ocorrendo o embargo, o infrator será obrigado a reparar os danos, sem 
prejuízo da aplicação de multa repressiva.  

Art . 53 - Respondem solidariamente pela infração:  

I - Seu autor material;  

II - O mandante;  

III - Quem, de qualquer modo, concorra para a prática da mesma.  

Art . 54 - Se a infração for cometida por servidor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal - IBDF, a penalidade será determinada após a instauração de processo 
administrativo, na forma da legislação em vigor.  

Art . 55 - A multa será fixada em função da gravidade da infração e dos prejuízos que o ato 
que a caracterizou causar ao patrimônio natural e material dos Parques Nacionais.  

Art . 56 - Para cada Parque Nacional será baixado, quando da aprovação de seu Plano de 
Manejo, um regimento interno que particularizará situações peculiares, tendo como base o 
presente Regulamento.  

Art . 57 - Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal - IBDF.  
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Desde 1987, a Fundação Casa da Cultura de Marabá trabalha na Serra das Andorinhas. 
Inicialmente, gravuras rupestres da Ilha dos Martírios despertaram a atenção, porém 
constatou-se que a região da Serra era muito mais que isto. 

Na região da Serra, com cerca de 60.000 hectares localizada no município de São Geraldo 
do Araguaia, os pesquisadores identificaram 08 ecossistemas distintos (cerrado/ cerradão, 
floresta mista, floresta densa, floresta semidecídua, floresta galeria, parque, campo litológico 
e floresta de várzea); 113 sítios arqueológicos; 5.740 gravuras e pinturas rupestres; 20 
cavernas, a maior delas com mais de 1.000 m de desenvolvimento; 50 grutas; 570 espécies 
de animais vertebrados, dos quais 25 estão na lista dos ameaçados de extinção, estruturas 
ruiniformes; 212 espécies de árvores de grande porte; 30 cachoeiras, algumas com mais de 
70 m de queda livre; 84 espécies de orquídeas; 51 espécies de plantas medicinais. Além 
disso, a Serra foi também palco da famosa Guerrilha do Araguaia. 

No decorrer dos levantamentos formou-se a idéia de articular alguma forma de preservar tão 
importante área. O primeiro passo foi solicitar o tombamento da Serra das Andorinhas pela 
Secretaria do Estado de Cultura em 22 de setembro de 1989. Neste mesmo ano manteve-se 
contato com o IDESP (Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará), onde 
apresentou-se os levantamentos para motivar este instituto a iniciar oficialmente as 
discussões para a criação do Parque Estadual da Serra das Andorinhas. Em 1995, esta 
discussão passou a ser feita pela SECTAM (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente do Pará). A criação do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e a 
Área de Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia ocorreram em 25/07/1996. 

��� /(*,6/$d2�
O ambiente cavernícola pleiteia um tratamento diferenciado do ponto de vista da proteção 
ambiental por suas peculiaridades. Em primeiro plano, a dependência com o ambiente 
externo faz com que a ocorrência de desmatamento, alteração da qualidade das águas dos 
rios e outras intervenções venham a interferir no ecossistema das grutas, que caracteriza-se 
pela fragilidade. Este ambiente representa uma porção do registro de eventos ocorridos ao 
longo de milhares de anos, por abrigar vestígios arqueológicos e paleontológicos de grande 
valor para o conhecimento do passado e por possuir ocorrências minerais e espécies 
biológicas de valor inestimável.  

As grutas devem ser encaradas como ambientes naturais singulares, cuja abrangência é 
restrita, se comparado com os diversos outros ecossistemas. A freqüente ausência de luz e 
de vegetação superior, o fato da temperatura interna ser constante e de ocorrerem 
pequenas variações das condições climáticas, a formação de nichos com condições 
diferenciadas, aliada ao fato de ser um dos poucos abrigos protegidos naturalmente, torna 
as cavernas um local propício para a guarda de tesouros naturais. Tesouros esses, que por 
desconhecimento ou ausência de valoração, encontram-se ameaçados. 

Acompanhando a evolução da legislação ambiental, desde 1988, com a promulgação da 
nova Constituição Brasileira, as cavidades naturais passaram a ser consideradas como bens 
da União. Nas constituições de alguns Estados e leis orgânicas de alguns municípios 
também podem ser encontrados artigos que dizem respeito à proteção do patrimônio 
espeleológico. Além dessas normas, outros instrumentos legais dos poderes executivo e 
legislativo dão cobertura legal para a proteção desses ambientes. 

A Portaria IBAMA nº 887 (15/06/90) foi um importante instrumento jurídico para a proteção e 
o manejo de cavidades naturais subterrâneas. Em 1990, o estabelecido na Portaria nº 887 
foi reafirmado pelo Decreto nº 99.556 (01/10/1990), que enfoca objetivamente a proteção e 
manejo das cavernas como uma questão ambiental. 
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• Lei nº 3.924 de 26/07/61 - Dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-

Históricos; 

• Resolução CONAMA nº 009/86 - Criar uma Comissão Especial para tratar de 
assuntos relativos à preservação do Patrimônio Espeleológico; 

• Constituição Federal – 1988 - Art. 20 - Inciso X; 

• Lei nº 7.735, 22/02/89 - Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, 
cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e 
dá outras providências; 

• Decreto Federal nº 99.556, 01/10/90 - Dispõe sobre a proteção das cavidades 
naturais subterrâneas existentes no Território Nacional; 

• Portaria IBAMA nº 887, 15/06/90 – Dispõe sobre o uso das Cavidades Subterrâneas, 
entre outros; 

• Projeto de Lei n° 5.071/1990 – Em tramitação no Congresso Nacional; 

• Portaria IBAMA nº. 057, 15/06/97 – Institui o Cecav e Regimento Interno. 

• Portaria IBAMA nº. 089, 13/08/2001 – Regulamenta o mergulho em cavernas; 

• Resolução CONAMA 347/04 - Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. 

1RUPDV�(VWDGXDLV�GH�3URWHomR�
Em referência à legislação estadual, foram consultadas a Lei n.º 5.887, de 9 de maio de 
1995 (Lei Ambiental do Estado do Pará) e a Constituição do Estado do Pará e Emendas 
Constitucionais (01 a 18), porém não foi encontrado nenhum artigo que aborde o patrimônio  
espeleológico. 

��� 0$7(5,$,6�(�0(72'2/2*,$�
Os estudos referentes a espeleologia foram realizados pelo Grupo Espeleológico de Marabá 
(GEM). Desde 1987 a Fundação Serra das Andorinhas (FSA) trabalha na região da Serra 
das Andorinhas, em conjunto com o GEM e o Grupo Espeleológico Paraense (GEP), com o 
intuito de descobrir e documentar cavidades geológicas e cachoeiras. 

A metodologia utilizada no trabalho foi a exploração das serras, morros e paredões, por 
meio de caminhamentos sistemáticos, documentação das cavidades por meio de topografia, 
elaboração de croquis, preenchimento de ficha apropriada (modelo no Anexo 1) e acervo 
fotográfico. As cavidades e cachoeiras recebem uma numeração própria do GEM. 

Convém esclarecer que das 399 cavidades documentadas na área (Anexo 2), 100 não 
possuem croquis ou fichas elaboradas (Anexo 3), e são, em geral, pequenos abrigos. Os 
trabalhos de documentação das cavidades foram iniciados em 1987, época na qual nenhum 
grupo espeleológico no Brasil preenchia fichas de cavidades. 

As atividades espeleológicas gerais podem ser divididas em duas ações principais: a SURVSHFomR�VLVWHPiWLFD�FDPLQKDPHQWRV�e a GRFXPHQWDomR�GDV�FDYLGDGHV��
$�� 3URVSHFomR�6LVWHPiWLFD�FDPLQKDPHQWRV�

Os caminhamentos diários são realizados por subgrupos, que caminham em linhas 
paralelas, em distâncias de 15-20 m um do outro, sendo dada maior atenção às áreas que 
apresentam drenagens, bordas de platôs, desníveis, afloramentos rochosos e vegetação 
distinta dos arredores. Os caminhamentos são plotados, em mapa, ao final de cada dia de 
campo. 

Visando garantir uma boa varredura, em áreas com maior declividade ou com vários níveis 
de paredões paralelos, são feitos caminhamentos em duas ou até seis linhas paralelas. 
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As cavidades encontradas são examinadas para determinar se devem ser documentadas, 
levando em consideração os seguintes critérios: 

1. Cavidade de qualquer proporção com material arqueológico superficial ou 
probabilidade de ser sítio arqueológico. 

2. Cavidade com boca de no mínimo 10 m de largura, mesmo que tenha pequena 
profundidade. 

3. Cavidade com profundidade mínima de 5 m, e pelo menos, 1 m de altura do teto. 

%�� 'RFXPHQWDomR�GDV�FDYLGDGHV�
A documentação de cada cavidade, que registra todas as informações possíveis em ficha 
apropriada, apresenta o conteúdo a seguir:  

• &(&$9�1���Espaço reservado para posterior numeração do CECAV; 

• 6%(�1° (Algumas das cavidades da área já foram registradas junto à SBE); 

• *(0�1�� As cavidades documentadas receberam o número de documentação do 
GEM (Grupo Espeleológico de Marabá); 

• 7LSR�� Para a tipificação das cavidades utiliza-se o sistema proposto pela 
Sociedade Brasileira de Espeleologia, com algumas alterações relevantes: 

&DYHUQD: Cavidade natural subterrânea penetrável pelo homem, incluindo seu ambiente, 
conteúdo mineral e hídrico, além das comunidades vegetais e animais ali abrigados e o 
corpo rochoso que as inserem. Adotou-se o seguinte critério para classificar uma cavidade 
como caverna: desenvolvimento a partir de 50 m, existência de vários salões e grandes 
desníveis; 

*UXWD: Cavidade natural com desenvolvimento linear, predominantemente horizontal, onde a 
medida de distância linear entre a entrada e o fundo é superior à altura da boca; 

$EULJR� DFLGHQWDO: Cavidade com pequeno desenvolvimento, formada pela sobreposição 
acidental de lâminas rochosas por ação mecânica das águas; 

$EULJR� VRE� URFKD: Cavidade que, geralmente, apresenta pequeno desenvolvimento, a 
grande maioria apresenta profundidade menor que a altura da boca; 

'ROLQD: Cavidade cujo teto desabou, ficando uma depressão, geralmente, com diâmetro 
maior que a altura; 

)HQGD: Cavidade com desenvolvimento linear, de modo geral, estreita, com poucas ou 
nenhuma ramificação e teto geralmente alto. 

• 0XQLFtSLR��onde a cavidade está localizada. (Todas no município de São Geraldo)�
• /RFDO��identificação da região onde a cavidade natural está inserida. (Ex: Agulhas 

de Pedra)�
• (VWDGR��estado da União onde a cavidade está localizada (Ex. Estado do Pará);�
• &RRUGHQDGDV�� coordenadas em UTM, no período de 1987 a 1990 foram 

aproximações em graus;�
• 1RPH� H� VLJOD� GR� GRFXPHQWR� FDUWRJUiILFR� espaço designado à referência da 

carta utilizada para a localização da cavidade, apresentando seu ano de edição, 
órgão originário e escala;�

• $FHVVR��detalha o acesso à cavidade, mesmo que não se disponha de mapa ou 
GPS;�

• )RQWH�GH�UHIHUrQFLD��informações orais ou escritas sobre a cavidade;�
• $OWLWXGH��altitude tomada próximo à boca da cavidade com o GPS, comparando 

com carta, curvas de nível para dirimir discrepâncias com o GPS;�



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
Levantamento de Espeleologia Básico 

5

• ÈJXD�PDLV� SUy[LPD�� indicação da fonte de água mais próxima, sua distância e 
direção, utilizando cartas geográficas, GPS e bússola (Ex. Laguinho a 180 m para 
SW);�

• )RWRJUDILD��o acervo fotográfico é registrado em caderneta própria e os originais 
das fotografias ficam depositados no arquivo fotográfico da Fundação Casa da 
Cultura de Marabá;�

• &URTXL�� a topografia das cavidades é iniciada a partir da entrada principal. As 
cavidades geológicas descobertas foram topografadas, geralmente, por um 
desenhista, um topógrafo e um auxiliar. Nas cavidades menores utilizou-se o 
método de radiação, que consiste em tomar um ponto central, e deste, irradiam 
vários pontos para determinar o contorno da cavidade. Para todas as cavidades 
são feitas as plantas baixas e para algumas uma secção vertical de perfil; 

• 5HVVXUJrQFLD��se é perene ou sazonal e descrição da mesma;�
• 8QLGDGH� *HRPRUIROyJLFD�� define-se se a cavidade está localizada em serra, 

planalto ou planície e seu compartimento topográfico (topo, meia encosta, base de 
vertente ou planície e inundação);�

• 'HVHQYROYLPHQWR�� para definição do desenvolvimento adotou-se o método da 
continuidade, que consiste em medir a profundidade da cavidade, somando 
também as extensões dos condutos ou salões, caso existam;�

• 'HVQtYHO��é a diferença entre o nível do piso mais alto e o do piso mais baixo;�
• 5RFKD�HQFDL[DQWH��tipo de rocha na qual a cavidade está inserida;�
• (VSHOHRWHPDV�GHVFULomR�H�ORFDOL]DomR��para a caracterização dos espeleotemas 

utilizou-se os trabalhos de Maurity (1995) devido a similaridade com os da Serra 
das Andorinhas. O espeleotema ou grupo de espeleotemas é localizado, plotado 
no croqui e sua localização assinalada na ficha de cavidade;�

• 9HVWtJLRV�DUTXHROyJLFRV��é feita prospecção visual em todas as cavidades, para a 
detecção de materiais arqueológicos na superfície e em seu entorno. Foram 
definidos 3 tipos: cavidade com material arqueológico superficial, cavidade com 
possibilidade de ter material arqueológico (enterrado) dada as suas condições de 
habitabilidade e cavidade com baixa probabilidade de ter materiais arqueológicos;�

• 6ROR�� anotação da existência de solo no piso da cavidade, localização e 
profundidade do mesmo;�

• )DXQD�GD�FDYLGDGH�YHUWHEUDGRV��a identificação visual dos vertebrados, inclusive 
por meio da identificação de pegadas e fezes;�

• &RO{QLDV�GH�PRUFHJRV��existência ou não de colônia de morcegos. Estas foram 
localizadas, plotadas no croqui e anotadas na ficha de cavidade e, quando 
possível, identificação da espécie ou, pelo menos, da família;�

• *XDQR��existência ou não guano, sua extensão, profundidade e localização;�
• (QWRPRIDXQD�� identificação da fauna cavernícola, mesmo as localizadas em 

ambientes fóticos, a maioria dos espécimes foram identificados pelo menos até 
suas famílias;�

• )DXQD� GR� HQWRUQR� GD� FDYLGDGH�� utilizou-se como  base o trabalho de 
Atzingen/Silva (1999), onde a fauna da Serra das Andorinhas é distribuída por seus 
ecossistemas;  �

• )ORUD�GR�HQWRUQR�GD�FDYLGDGH��definição do ecossistema no qual a cavidade está 
inserida: Floresta Esclerófila (FE), Floresta Pluvial Subperenefólia Aberta Mista 
(FM), Floresta Pluvial Subperenefólia Densa (FN), Floresta Decídua (FD), Floresta 
de Galeria (FG), Parque (PQ), Campo litológico (CL), Floresta Pluvial Perenefólia 
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Hidrófila (FV), Floresta Secundária (FS), Pastagem e Roçado (PS) (ENGEVIX, 
2004);�

• &RQVHUYDomR�� indicação do estado de conservação da vegetação do entorno da 
cavidade;�

• )yVVHLV��existência ou não fósseis e sua localização;�
• 'HVFULomR� GD� FDYLGDGH��descrição geral da cavidade incluindo direção, altura e 

largura da boca, dimensões do(s) salão(ões), descrição do piso e do teto, bem 
como a existência de blocos abatidos, espeleotemas, condutos, etc;�

• 8VR� GR� VROR� GR� HQWRUQR�� existência ou não do uso do solo no entorno da 
cavidade;�

• 8VR� GR� DPELHQWH� HQGyJHQR� H� LQWHUYHQo}HV� UHDOL]DGDV�� existência ou não de 
uso e suas interferências ao ambiente cavernícola;�

• 5HOHYkQFLD�� até que se tenham indicações do CECAV, para melhor 
equacionamento desta questão, adotou-se os seguintes critérios para se 
determinar a relevância das cavidades: vestígios arqueológicos, colônias de 
morcegos, grande diversidade de fauna, espeleotemas, sua importância para 
estudos de espeleogenese etc. foram sugeridas 4 (quatro) categorias para 
relevância: baixa (quando a cavidade apresenta poucas características relevantes); 
média (quando apresenta alguns indicativos de interesse); alta (quando apresenta 
várias características relevantes) e muito alta (quando apresenta a maioria das 
características relevantes);�

• (TXLSH��identificação de todos os membros que participaram da documentação da 
cavidade;�

• 5HVSRQViYHO�SHOR�&DGDVWUR��nome do responsável;�
• )LFKD�SUHHQFKLGD�SRU��nome de quem preencheu a ficha;�
• /RFDO��GLD��PrV�H�DQR�GR�SUHHQFKLPHQWR�GD�ILFKD.

��� 0(72'2/2*,$�'$�7232*5$),$��
A equipe de topografia, normalmente é composta por, no mínimo, três membros com as 
seguintes funções: 01 desenhista, que elabora o desenho (croqui), constando as bases 
topográficas, os contornos dos salões e as principais características da cavidade 
(espeleotemas, drenagens, entradas, clarabóias, dentre outros); 01 anotador, responsável 
pela leitura dos dados relativos ao azimute e inclinação entre as bases topográficas, 
anotação dos dados de cada visada, além das características de cada base (medidas de 
alturas e laterais relativas às paredes da galeria ou salão); e 01 ponta de trena, que marca 
os pontos e mede a distância entre eles, o mesmo também é responsável pela exploração 
prévia da cavidade. 

A topografia da cavidade é elaborada com a marcação de bases topográficas flutuantes 
interligadas por visadas (azimutes), seguindo o desenvolvimento da cavidade e locando as 
entradas, clarabóias, drenagens, espeleotemas e outros. A produção final do croqui consiste 
na leitura das distâncias e azimutes, lançando em folha de papel milimetrado todas as bases 
topográficas e as visadas. Os dados do desenho elaborado em campo são inseridos 
especificando a forma, contorno e detalhes da cavidade, que em seguida é transferido para 
uma folha de papel vegetal. 

A produção da seção vertical é obtida com o cosseno do ângulo encontrado pela relação do 
plano horizontal com o ponto visado.  

O cálculo do desenvolvimento linear da cavidade corresponde à soma dos comprimentos de 
todos os condutos nela existentes. O desnível representa a distância correspondente à 
diferença de cota entre o ponto mais alto e o mais profundo, no interior da cavidade. 
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��� 0(,2�$0%,(17(�
Segundo Kern HW� DOO (1992), os vales que individualizam as cristas e platôs da Serra das 
Andorinhas, nas porções mais elevadas, são formas fechadas, tornando-se abertos quando 
próximos ao Rio Araguaia, o principal rio da área. A drenagem encontra-se implantada em 
padrões sub-dentríticos e lineares que deságuam no Rio Araguaia. 

Diante dessas variações morfológicas, a Serra das Andorinhas apresenta setores 
fitoecológicos distintos. Assim, na região predominam, por ordem de maior extensão: 
floresta esclerófila (cerrado/cerradão), floresta pluvial subperenefólia aberta mista (floresta 
mista), floresta pluvial subperenefólia densa (floresta densa), floresta decídua (carrasco), 
floresta ciliar (galeria), parque (veredas), campo litológico, floresta pluvial perenefólia 
hidrófila (floresta de várzea). Além destas áreas naturais, há também áreas já alteradas 
como pastagens, roçados e florestas secundárias. Utilizou-se a classificação da vegetação 
brasileira (IBGE, 1992) para definir os ecossistemas encontrados na área: 

)ORUHVWD�(VFOHUyILOD��)(�: é regionalmente denominada chapada, ocupa área acima de 
250m de altitude, na Serra das Andorinhas. A característica desta formação aberta é o 
espaçamento entre as árvores, que se apresentam com casca grossa, enrugada, galhos 
tortuosos, folhas grandes e coriáceas, sem espinhos. Na superfície do solo são encontradas 
formas vegetacionais caducifólia, destacando-se as seguintes espécies: Folha-larga 
(6DOYHWLD FRQYDODULRGRUD Barb.Rodr.), Muruci (%\UVRQLPD� FUDVVLIROLD (L.)Rich), Canela-de-
ema (9HOR]LD sp.), Bruto ($QQRQD sp), Pequi (&DU\RFDU YLOORVXP (Aubl.)Pers.), Cajuí 
($QDFDUGLXP�JLJDQWHXP Hanc. ex Engl.) e Mangabeira (+DQFRUQLD�VSHFLRVD Gomes). 

)ORUHVWD�SOXYLDO�VXESHUHQHIyOLD�DEHUWD�PLVWD��)0�: abrange áreas abaixo de 200 m de 
altitude, principalmente no Vale do Igarapé Sucupira, ocupando as encostas da Serra. É 
formada por árvores latifoliares perenifolias, bem espaçadas, com altura de 10 a 25 m. As 
espécies arbóreas mais comuns são: Jatobá (+LPHQDHD�FRXUEDULO L.), Sucupira ('LSORWURSLV�SXUSXUHD (Rich.)Amsh.) e Sapucaia (/HF\WKLV� XVLWDWD Miers.) São encontradas também em 
abundância das palmeiras Inajá ($WWDOHD�PDULSD (Aubl.) Mart) e Babaçu ($WWDOHD� VSHFLRVD 
Mart ex Spreng.). 

)ORUHVWD�SOXYLDO�VXESHUHQHIyOLD�GHQVD��)1�: localiza-se em áreas relativamente baixas 
entre o Rio Araguaia e a Serra das Andorinhas. A ocorrência de árvores de grande porte, de 
até 50m de altura, reduz a luminosidade limitando a proliferação de arbustos e cipós. As 
espécies predominantes são: Castanha-do-Pará (%HUWKROOHWLD� H[FHOVD H. & B.), Cupuaçú 
(7KHREURPD JUDQGLIORUXP (Willd. ex. Spreng.) Schum.), Sapucaia (/HF\WKLV� XVLWDWD Miers.), 
Cajú-de-janeiro ($QDFDUGLXP sp.) e Ipês (Tabebuia sp). 

)ORUHVWD� GHFtGXD� �)'�: ocupa certas encostas da Serra apresentando uma vegetação 
caducifólia, que perde grande parte de suas folhas no período seco. As principais espécies 
desta área são: Ipê-branco (7DEHEXLD sp), Angico (3LSWDGHQLD sp), Aroeira ($VWURQLXP sp) e 
Fava Pêndula (3DUNLD SHQGXOD Benth. ex. Walp). 

)ORUHVWD�FLOLDU��)*�: ou mata de galeria, é encontrada ao longo dos vales onde ocorrem 
cursos d’água perenes, contrastando com o Cerrado circundante. Dentre as espécies 
predominam as arbóreas como o Jatobá (+LPHQDHD� FRXUEDULO L.) e Pau-pombo (7DSLULUD�JXLDQHQVLV Aubl.), entremeados por palmeiras como o Buriti (0DXULWLD�YLQLIHUD Mart.). 

3DUTXH� �34�: ocorre em meio à floresta esclerófila, são pequenas áreas geralmente 
situadas acima de 400 m de altitude. O Parque é caracterizado por extensões campestres 
compostas em sua maioria por gramíneas ($ULVWLGD sp) e também por Buriti (0DXULWLD�YLQLIHUD 
Mart.). Estas áreas podem ser periodicamente ou permanentemente alagadas. 

&DPSR� OLWROyJLFR� �&/�: são pequenas áreas com altitudes acima de 500 m, 
entremeadas de estruturas ruiniformes, que apresentam vegetação baixa e rasteira. Nestas 
áreas são comuns as Cactaceae, Gramineaceae, Bromeliaceae, Orchidaceae e Araceae. 
Algumas espécies comuns são: 1RUDQWHD�sp� %UDVVDYROD��JDUGQHUL�H�&HUHXV�sp�
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)ORUHVWD� SOXYLDO� SHUHQHIyOLD� KLGUyILOD� �)9�: ocupa áreas adjacentes ao Rio Araguaia, 
que são inundadas anualmente no período das cheias (dezembro a abril). As espécies 
predominantes nesta área são: Ingá (,QJD sp), Muruci (%\UVRQLPD� FUDVVLIROLD (L.) Rich.) e 
Bacuri (3ODWRQLD�LQVLJQLV Mart.). Há um subtipo na vegetação de várzea. Nos pedrais do Rio 
Araguaia ocorre vegetação arbustiva (FVA), que permanece submersa por cerca de 5-6 
meses composta basicamente por 3VLGLXP sp e 0\UFLDULD GXELD� 

)ORUHVWD� 6HFXQGiULD� �)6�: é formada a partir da recuperação parcial das florestas 
originais derrubadas, geralmente floresta densa, floresta galeria ou floresta mista. As 
espécies que mais predominam nestas áreas são: Embaúba (&HFURSLD sp), Babaçu ($WWDOHD�VSHFLRVD Mart ex Spreng.) e Pau-pombo (7DSLULUD�JXLDQHQVLV Aubl.). 

3DVWDJHP� H� URoDGR� �36�� são áreas onde a floresta original foi substituída por 
gramíneas para o gado ou plantações de mandioca, milho e arroz. Nestas áreas ainda há 
remanescentes das florestas originais fragmentadas.  

��� 5(68/7$'26�(�',6&8662�
Em 18 anos de pesquisas espeleológicas desenvolvidas na Serra das Andorinhas, foram 
descobertas e documentadas 399 cavidades (sendo 20 cavernas, 50 grutas, 01 dolina, 02 
fendas, 326 abrigos), além de 32 cachoeiras e 14 estruturas ruiniformes (Anexo 2). Entre as 
cavidades descobertas destaca-se a Caverna Serra das Andorinhas com 1.010 m de 
desenvolvimento, que representa uma das maiores cavernas do Brasil, formada em 
quartzito.  

Partes das cavidades estão cadastradas junto à SBE (Sociedade Brasileira de 
Espeleologia). 

Há algumas cavidades com desenvolvimento menor que 5 metros, que foram documentadas 
por serem sítios arqueológicos ou por apresentarem largura de boca superior a 10 metros. 
Para facilitar a compreensão da distribuição das cavidades no Parque e na APA, foram 
definidas áreas de concentração para as mesmas:  

01- Condon  

02- Agulhas de Pedra  

03- Casa de Pedra 

04- Pedral Igarapé  

05- Gameleirinha/Estrutura do Gorgo 

06- Torres de Pedras 

07- Pedral do Paulista  

08- Pedral da Roça 

09- Brejo dos Padres 

10- Pedral do Raimundo 

11- Sucupira 

12- Muralhas de Pedra 

13- Pedral Cemitério 

14- Santa Cruz 

15- Tira Catinga 

16- Pedra Armada/Brejão 

17- Baixo Sucupira/Pedral Nobilior 

18- Noleto/Visagem 

19- Remanso dos Botos 
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20- Riacho Fundo 

21- Ilha de Campo 

22- Altos Montes  

23- Dois Riachos. 

 

Figura 1. Ressurgência na Caverna Cachoeira GEM 646 
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Figura 2.�Mapa com a localização das áreas de concentração da Serra dos Martírios/Andorinhas 
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Figura 3. Abrigo denominado Santuário – GEM 090. Onde há uso do ambiente endógeno 
 

Figura 4.�Gruta Sucuri – GEM 027�

Figura 5. Gruta Cutia – GEM 02�
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Figura 6. Abrigo Cascavel – GEM 013 
 

Figura 7.�Gruta Túnel – GEM 113 �
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&$9,'$'(6�*(2/Ï*,&$6�1$785$,6�'$�6(55$�'26�0$57Ë5,26��$1'25,1+$6�',675,%8Ë'$6�325�68$6�È5($6�'(�2&255Ç1&,$��
Tabela 1. Área 01: Condon 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
041 G Pintado 
042 A Condon 
043 G Clarabóia 
044 C Fendas 
045 F Franco 
052 C Vertical 
063 D Juriti 

0173 A Manoel 
0174 C Araras 

Tabela 2. Área 02: Agulhas de Pedra 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0115 A Baixada 
0116 G Teia de aranha
0117 A Suspiro 
0118 G Urubú rei 
0119 A Machado 
0120 C Bonita 
0121 C Catedral 
0129 A Carrasco 
0130 A Dividido 
0131 A Blocos caídos 
0132 A Chucalho 
0133 A Canário 
0134 A Cheiro 
0136 G Caveira 
0137 A Camaleão 
0138 A Escora 
0152 A Frio 
0156 A Separado 
0175 A Subida 
0176 A Geléia 
0177 A Formiga 
0178 A Schomburgkia 
0179 A Dúvida 

0261 A Caracol 
0262 A Marrie 
0263 A Pascale 

Tabela 3. Área 03: Casa de Pedra 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

090 A Santuário 
091 A Fogão 
092 A Neblina 
093 A Duas pedras 
094 A Besouro 
095 A Três bocas 
096 G Oito 
097 A Arenito 
098 A Romeiros 
099 A Tobogã 

0100 A Folha seca 
0101 A Filhotes 
0102 A Forquilhas 
0103 A Pau de leite 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0104 A Feio 
0105 A Vento 
0106 A Meia lua 
0107 A Promessa 
0108 A Mancha 
0109 A Cama de 

pedra 
0110 A Largo 
0111 A Bumerangue 
0112 A Folha larga 
0113 G Túnel 
0114 G Racha 
0122 A Piqui 
0123 A Dois furos 
0124 A Pau podre 
0125 A Tombo 
0126 A Terra molhada 
0127 A Cobra 
0135 A Pedra grande 
0142 A Broto verde 
0143 A Camundongo 
0144 A Rolinha 
0157 A Merin 
0158 A Assento 

Tabela 4. Área 04: Pedral Igarapé 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0139 G Cobra 
0140 A Desabamento 
0141 A Tucandira 
0145 A Gueroba 
0146 A Pau queimado 
0147 A Pedra preta 
0148 A Lodo 
0149 A Ravenala 
0150 G Espinho 
0151 G Colunas 
0153 G Pedra 

vermelha 
0154 A Dois Xis 
0155 A Estrela do 

abismo 
0159 A Mururé 
0160 A Bromélia 
0161 A Quaresmeira 
0162 A Ovo 
0163 A Ribinha 
0164 A Estrutura 
0165 A Torre 
0166 A Gás 
0167 A Fim 
0168 A Ranieri 
0169 A Gentil 
0170 A Catasetum 
0171 G Brassavola 
0192 A Ossso 
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1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0193 A Trempe 
0194 A Goteira 
0195 A Ramo 
0196 A Palha seca 
0197 A Novo 
0198 A Rolo 
0199 A Encosto 
0200 A Mosquito 
0201 A Engano 
0202 A Encolhido 
0203 A Cajuí 
0204 A Savana 
0205 A Janela grande 
0206 A Mangaba 
0207 A Porta 
0208 A Encaixe 
0209 A Lata 
0210 A Ipê 
0211 A Epidendrum 
0212 A Anjinho 
0213 A Orelha 
0214 A Apache 
0215 A Praça 
0216 A Suspenso 
0217 A Macambira 
0218 A Tilandzia 
0219 A Arácea 
0220 A D’paulas 
0221 A Filodendrum 
0222 A Dólmen 
0223 A Ararinha 
0224 A Gobila 
0225 A Campina 
0226 A Buriti 
0227 A Quartzito 
0228 A Velozias 
0229 A Bem-te-vi 
0230 A Bananeira 
0231 A Luz 
0232 A Guano 
0233 A Cantil 
0234 A Duas 

coberturas 
0235 A Morgação 
0236 A Fome 
0237 A Aracoã 
0238 A Acampamento 
0239 A Ocre 
0240 A Broque 
0241 A Alpercata 

Tabela 5. Área 05: Gameleirinha 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0548 A Manoel 
vaqueiro 

0549 A Cachoeira 
0550 A Tempo de 

murici 
0551 A Taboqui II 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
0552 A Poção 
0553 A Manacus 
0554 A Bonito 
0555 A Buriti 
0556 A Saponária 
0557 A Baixo 
0558 A Mizifi 
0559 A Água 
0560 A Mixaria 
0561 A Jibóia 
0562 A Branco 
0563 A Sozinho 
0564 A Canseira 
0565 A Sarava 
0566 A Gameleirinha 
0567 A Arenito 
0568 A Vista bela 

0569  A Sarcoglotis 
0570  A Carrasco 
0571  A Engano 
0572  A Espuma 
0573  A João Felipe 
0574  A Lago 
0579  A Joanice 
0580  A Hérica  
0581  A Bianca 
0582  A Potira 
0584  A Molhado 
0585  A Araújo 
0586  A Arqueado 
0587  A Surra 
0588  C Cheiro 
0638  A Trocentos 
0639  A Apertadinha 
0641  A Fogão 
0642  A Fajuto 
0643  A Formiga 
0646  C Cachoeira 

Tabela 6. Área 05: Estrutura Ruin. Gorgos 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0575  A Cachoeira II 
0576  A Cyrtopodium 
0577  A Difícil 
0578  G Perigosa 

Tabela 7. Área 06: Torres de Pedra 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0243 A Giz 
0244 A Maria 

cavaleira 
0245 A Anta 
0246 A Trepadeira 
0247 A Comprido 
0248 A Pedra chata 
0264 A Cigarra 
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Tabela 8. Área 07: Pedral do Paulista 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0128 G Esporada 
0180 A Bacural 
0181 A Chaminé 
0182 A Puçá 
0183 A Lado 
0184 A Concha 
0185 A Fogo 
0186 A Vale 
0187 A Periquito 
0188 A Pica-pau 
0189 A Pipira 
0190 A Marcação 
0191 A Guirajuba 
0264 A Elias 
0265 A Bacaba 
0266 A Beija-flor 
0267 A Beco 

Tabela 9. Área 08: Pedral da Roça 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0242 G Roça 
0249 A Sanhaço 
0250 A Carvão 
0251 A Folha 

vermelha 
0252 A Embaúba 
0253 A Vampiro 
0254 C Mogno 
0255 C Sabiá 
0256 A Canto 
0257 G Palmito 
0258 A Sótão 
0259 A Assoviado 
0260 A Tripé 

Tabela 10. Área 09: Brejo dos Padres 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

03 A Pequeno 
04 A Cupim 
05 G Morcego 
06 A Sapucaia 
07 A Tucum 
08 A Igarapé 
09 A Alto 

010 A Funil 
011 A Corredor 
012 A Cactus 
013 A Cascavel 
014 A Árvore 
015 A Pedra furada 
016 A Arco 
017 A Risco 
018 A Triangular 
019 A Rocha solta 
020 A Areia 
021 A Duplo 
022 A Tamanduá 
023 A Lage 

1��*(0� 7LSR� 1RPH�
024 A Brejo dos 

Padres 
025 C Nascente 
027 G Sucurí 
038 G Arroz com 

jabá 
039 G Preguiça 
053 G Passagem 
055 G Roxa 
056 A Fora 
057 G Campo 
058 A Escada 
059 A Escondido 
060 A Parede 
061 A Pedra verde 
062 G Ninho 
066 A Três rochas 
067 A Bigorna 
068 A Cipó 
069 A Raízes 
070 A Vala 
071 A Lago 
072 A Cerrado 
073 A Bruto 
074 A Inclinado 
075 A Beira 
076 A Piaçava 
077 A Mesa 
078 A Samambaia 
079 A Estreito 
080 A Caminho 
081 A Madeira 

0172 A Jatobá 
0641  A Novo 
0642  A Último 

Tabela 11. Área 10: Pedral Raimundo 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0271 A Epidendrum 
0272 A Jutaí 
0273 G Mangabeira 
0274 A Bilunga 
0275 A Dino 
0276 A Zuzeth 
0284 A Longo 
0285 A Cimento 

Tabela 12. Área 11: Sucupira 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

037 C Casa de 
pedra 

082 A Camelo 
083 G Escorpião 
084 G Bode 
085 A Canela de 

ema 
086 ‘ A Abelha 
087 A Sucupira 
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Tabela 13. Área 12: Muralhas de Pedra 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0277 A Topo 
0278 A Bággio 
0279 G Trovão 
0280 A Alpercata 
0281 A Dupla 
0282 A Rosa 
0283 A Muralha 

Tabela 14. Área 13: Pedral Cemitério 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0287 A Curral 
0288 A Macaúba 
0289 A Varejeira 
0290 A Corvo 
0293 A Cemitério 

Tabela 15. Área 14: Santa Cruz 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

026  C Araguaia 
035 A Pedral 
040 A Ladeira 
046 A Inajá 
047 A Pernambuco 
048 A Capuerana 
049 A Pedra escrita 
050 A Carrapato 
051 A Ponta  
064 A Pau torto 
065 A Barranco 
0379 A Santa cruz 
0380 G taboqui 
0381 A All star 
0382 A Amor 
0383 A Porca de 

bobes 
0384 A Ananias 
0385 G Ananás 
0386 G Submersa 
0392 A Fernando 
0410 A Babaçu 
0413 A Caído 
0414 A Espaço 
0415 A Pé de garrafa 
0416 A Capelobo 
0417 A Curupira 
0418 A/A Boiuna 
0419 A Mulher de 

branco 
0420 G Pai da mata 
0421 A Saci-pererê 
0422 A Anzol 
0423 A Lobisomem 
0424 G Mãe d’água 
0425 G Iara 
0428 A/A Marmita 

Tabela 16. Área 15: Tira Catinga 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0286 G André 
0291 A Orquídea 
0292 G Copa 

Tabela 17. Área 16: Pedra Armada/ Brejão 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

028 A Isidoro  
029 A Pedra Armada
030 G Coruja 
031 G Bela vista 
032 G Sucupira 
033 C Urubú 
036 A Caju 
054 G Marimbondo 

Tabela 18. Área 17: Baixo Sucupira 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0389 A Casa da 
Cultura 

0390 A Malária 
0391 A Paixão 

Tabela 19. Área 17: Pedral Nobilior 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0426 A Aracea 
0427 C Doida 
0428 C Nobilior 

Tabela 20. Área 18: Visagem 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0376 G Maneta 
0377 A Cristiane 
0378 A Max 

0589  G Cinco eles 
0590  A Sapo 
0591  G Magos 
0592  A Paz 
0593  G Três níveis 
0594  A Torre pizza 
0595  A Diplopoda 
0596  A Dona benta 
0597  A Rogério II 
0598  A Flores 
0599  A Cheiroso 
0600  A Coruja branca 
0891  A Cristal 

Tabela 21. Área 18: Noleto 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

01  C S. Andorinhas 
02 G Cutia 

0368 G Toca da onça 
0369 G Dez real 
0370 A Sem terra 
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Tabela 22. Área 19: Remanso dos botos 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

088 C Macacos 
089 C Rem. dos 

botos 
0429 A Biguá 

Tabela 23. Área 20: Riacho fundo 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

034 A Cachoeira 
0387 F Quatro pedras 
0388 A Ratão 

Tabela 24. Área 21: Ilha de campo 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0429 C Célia 

Tabela 25. Área 22: Altos montes 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0890  C Altos Montes 

Tabela 26. Área 23: Dois Riachos 
1��*(0� 7LSR� 1RPH�

0892  A Josilene 
0893  A Dois Riachos 

/HJHQGD��
A – Abrigo 
A/A – Abrigo acidental 
G – Gruta  
C – Caverna 
 

Figura 8. Abrigo Bigorna – GEM: 067 
 

Figura 9. Abrigo Arco – GEM: 016 
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Figura 10.�Caverna Bonita – GEM: 120 
 

Figura 11. Caverna Araguaia – GEM: 026 
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Figura 12. Caverna Nascente – GEM: 025 
 

��� (63(/(2*Ç1(6(�'$6�&$9,'$'(6�
A origem e evolução das cavernas estão associadas a processos de dissolução da rocha. 
Várias cavernas foram originadas pela dissolução e abrasão causada pelos movimentos das 
águas subterrâneas, enquanto outras surgiram devido a desmoronamentos de partes do teto 
ou pelo abatimento de assoalhos, que recobriram galerias inferiores. Outra possibilidade é o 
surgimento que ocorre ao nível do lençol freático ou abaixo dele.  

Em casos de ambientes com rochas calcárias, a água penetra no calcário através de 
fraturas e depressões e, se ainda contém dióxido de carbono em quantidades suficientes, 
dissolve a rocha em sua percolação. O movimento da água nos calcários é controlado pelas 
variações litológicas e pelas linhas de falha e de fratura. No que se refere à circulação da 
água subterrânea, pode-se distinguir duas zonas: zona superior (ou vadosa), na qual a água 
circula livremente e de modo rápido e, zona inferior (ou freática), na qual a água circula sob 
pressão hidrostática e todas as fissuras e juntas estão preenchidas. 

Na região do PESAM, tomando a caverna Serra das Andorinhas (localizada na área 18: 
Noleto, na Tabela 22) como exemplo, afere-se que o controle estrutural da caverna é 
marcante, obedecendo à direção geral NE-SW, concordante com o principal corredor de 
aproximadamente 93 m de extensão. Seu desenvolvimento é discordante ao sentido da 
foliação da rocha (NE), com seu gradiente de desnível para SW. O desnível no trecho entre 
a entrada superior e a inferior, é de aproximadamente 12 m. Na porção central, este 
desnível é mais acentuado, onde os processos mecânicos estão bem evidenciados pelo 
colapso de blocos métricos provenientes do teto. 

Observa-se também um pequeno trecho do corredor principal, de aproximadamente 10 m, 
remanescente de uma antiga galeria suspensa, que atualmente está a 9 m de altura em 
relação ao piso da entrada da caverna. Algumas galerias se encontram aparentemente 
estáveis, enquanto outras, provavelmente, ainda estão em processo de desenvolvimento, 
evidenciadas notadamente pelas ressurgências que nascem em seu interior. 

Na localidade denominada Brejo dos Padres observou-se cavidades entre abrigos e 
pequenas cavernas, associados a um conjunto de blocos rochosos com padrões de 
aspectos ruiniformes. São grandes blocos rochosos individualizados por pequenos 
corredores às vezes interligados. Os blocos apresentam alturas que podem atingir 30 m. As 
cavidades se encontram encaixadas nas bases desses paredões, associadas aos padrões 
de fraturamento e foliação da rocha. Apresentam-se com formas, mas abobadadas e 
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paredes normalmente lisas, notando-se algumas esfoliações da rocha. Em alguma dessas 
cavidades, como no abrigo da Cascavel, nota-se que foram escavadas em porções mais 
friáveis, concordantes à foliação da rocha, apesar dos quartzitos nesta localidade, serem 
predominantemente silicificados e compactos (maciços). 

 Na Vila de Santa Cruz, em frente à Ilha dos Martírios, as cavidades com pequeno 
desenvolvimento, aproximadamente 20m, são retilíneas obedecendo aos padrões principais 
de fraturamento dos quartzitos placosos. Essas cavidades, pelo seu posicionamento muito 
próximo ao Rio Araguaia, notadamente se desenvolveram pelas condições hidráulicas, que 
circulam no nível em que estão atualmente. As paredes e tetos apresentam, pelo aspecto 
placoso da rocha, entalhes retilíneos provocados por desmoronamentos. 

Com as observações de campo pode-se caracterizar três situações morfológicas para as 
cavidades visitadas. Particularmente estas situações encontram-se em: afloramentos dos 
quartzitos placosos, próximo ao leito do Rio Araguaia; áreas de feições ruiniforme; que se 
destacam nas superfícies dos platôs como remanescentes da dissecação do relevo e áreas 
de bordas de platôs, limitados por escarpas verticais e de grande extensão lateral. Entre 
essas áreas, as que apresentam maiores perspectivas são as de borda de platôs, por 
possuírem as cavernas mais complexas até agora encontradas. 

Acredita-se que no processo evolutivo dessas cavernas ocorram várias etapas para a 
formação de condutos e cavidades. Estas etapas compreendem, de forma simplificada, 
dessilicificação da rocha, formação de condutos a partir dos padrões de fraturamento da 
rocha encaixante e os processos de solifluxão, colapsos e colmatagem que ocorrem 
internamente (Kern�HW�DOO, 1992). 

Quanto ao desenvolvimento, as maiores cavidades da área são: 

• Caverna Serra das Andorinhas - com 1.010 m, localizada na região SW do 
Parque; 

• Caverna Catedral - na região NW do Parque, com 415 m; 

• Caverna das Araras - no extremo N do Parque, com 292 m; 

• Caverna Nobilior - região E do Parque, com 261 m; 

• Caverna Cheiro - com 167 m, localizada nas nascentes do igarapé 
Gameleirinha na região NE; 

• Caverna Remanso dos Botos - com 125 m, localizada no extremo sul do 
Parque; 

• Caverna Mogno - com 116,8 m, situada no oeste do parque; 

• Caverna Cachoeira - com 116 m, localizada nas nascentes do igarapé 
Gameleirinha; 

• Caverna Doida - com 100 m de desenvolvimento, localizada na região leste 
do Parque.  

A grande maioria das cavidades tem pequeno desenvolvimento, com média entre 8,0 e 
20 metros. 

��� (63(/(27(0$6�
Parte do dióxido de carbono da atmosfera é carregada para a superfície da Terra pelas 
águas das chuvas. Através do processo de dissolução da rocha matriz surgem soluções 
químicas que exercem importante papel na formação dos espeleotemas. 

De modo geral, na Serra dos Martírios/Andorinhas, a deposição química é pequena, pois em 
apenas uma cavidade foi detectado espeleotema, do tipo estalactite, em escala macro, com 
1 m de comprimento e 45 cm de largura, junto à base. No teto e paredes de 26 cavidades 
pode-se observar espeleotemas em formas de pequenas espículas (chegando a 3 cm), 
como microestalactites, microestalagmites. 
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Em 15 cavidades observou-se a existência de “SRS�FRUQ” (tipo de espeleotema que recebe 
este nome devido à semelhança com a pipoca). Há também pequenas cortinas delgadas 
com 20 cm de extensão e 3cm de largura na Caverna Serra das Andorinhas. 

Outro espeleotema encontrado foi eflorescência branca, de aspecto frágil, quebradiço, que 
apresenta-se pulverizada no teto da caverna Serra das Andorinhas. Em escala macro, o 
único espeleotema encontrado foi uma estalactite de 1 m de comprimento por 45 cm de 
largura, na Caverna Cheiro. 

A composição mineral dos espeleotemas não foi determinada, porém, pode-se associar 
essas ocorrências a formação de complexos fosfáticos pela interação com o guano, que 
resulta em uma série de minerais fosfáticos de ferro e alumínio do grupo da crandalita. 
Acredita-se, no entanto, que fósforo, enxofre, potássio e cálcio foram fornecidos por 
excrementos de morcegos que, como hoje em dia, habitavam as cavernas. Depósitos 
bastante espessos de guano decomposto foram encontrados em várias cavidades, muitas 
vezes próximos aos espeleotemas.  

 

Figura 13. Microestalactite no teto da cavidade 
 

Figura 14. Estalactite na Caverna denominada Cheiro 
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Figura 15. ³3RS�FRUQ” na parede da cavidade 
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Tabela 27. Cavidades Geológicas Naturais da Serra das Andorinhas, com ocorrência de espeleotemas 
1��*(0� 7LSR� 1RPH� /RFDO�

0LF
URH

VWD
ODF

��
WLWH

0LF
URH

VWD
OD��

JP
LWH�

3R
S�F

RUQ
�

&R
UWLQ

D�
(V

WDOD
FWLW

H�
(IO

RUH
VFr

QFL
D

&RRUGHQDGDV�870�*UDXV�

001 C S. Andorinhas Noleto X X X X  X B1: 0772871/ 9304960 
002 G Cutia Noleto X X     22M 

E0771862/N9304990 
025 C Nascente Brejo dos Padres  X     22M E0776514/N 

9315694 
027 G Sucurí Brejo dos Padres  X     22M E 

0776618/N9315436 
053 G Passagem Brejo dos Padres X      0776581/ 9315458 
056 A Fora Brejo dos Padres X X     0776595/ 9315640 
059 A Escondido Brejo dos Padres  X     0776490/ 9315684 
069 A Cipó Brejo dos Padres  X     0776588/ 9315574 
072 A Cerrado Brejo dos Padres X X     0776719/ 9315378 
088 C Macacos Remanso dos botos X  X    6°22’07.0’’S/ 

48°23’38.0’’W 
089 C Rem. dos botos Remanso dos botos X  X    6°22’07.0’’S/ 

48°23’38.0’’W 
113 G Túnel Casa da Pedra  X     0770707/ 9319604 
120 C Bonita Agulhas de pedra X      6°09’29.0’’S/ 

48°32’47.0’’W 
121 C Catedral Agulhas de pedra X X     6°08’57.0’’S/ 

48°32’19.0’’W 
388 A Ratão Riacho fundo   X    6°14’91.0’’S/ 

48°26’46.0’’W 
427 C Doida Pedral Nobilior X  X    6°17’04.0’’S/ 

48°26’19.0’’W 
428 C Nobilior Pedral Nobilior X  X    6°17’01.0’’S/ 

48°26’18.0’’W 
430 C Célia Ilha de Campo X X X    6°21’12.0’’S/ 

48°24’18.0’’W 
A Casa da Cultura  X       
C Cheiro      X   

568 A Vista bela Gameleirinha X  X    6°09’33,8’’S/ 
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1��*(0� 7LSR� 1RPH� /RFDO�

0LF
URH

VWD
ODF

��
WLWH

0LF
URH

VWD
OD��

JP
LWH�

3R
S�F

RUQ
�

&R
UWLQ

D�
(V

WDOD
FWLW

H�
(IO

RUH
VFr

QFL
D

&RRUGHQDGDV�870�*UDXV�

48°28’25,6’’W 
571 A Engano Gameleirinha X  X    6°07’06.0’’S/ 

48°28’19,4’’W 
573 A João Felipe Gameleirinha X  X    6°07’21,1’’S/ 

48°28’46,1’’W 
575 A Cachoeira II Est. Ruin. gorgos X  X    6°07’21,9’’S/ 

48°28’47,8’’W 
576 A Cyrtopodium Est. Ruin. gorgos X  X    6°07’33.0’’S/ 

48°29’08,2’’W 
577 A Difícil Est. Ruin. gorgos X  X    6°07’34,6’’S/ 

48°29’08,6’’W 
578 G Perigosa Est. Ruin. gorgos X  X    6°07’34,9’’S/ 

48°29’08,3’’W 
600 C Cheiro Est. Ruin. gorgos X  X  X  06º07’40,6’’S/ 

48º29’29,3’’W 
644 A Novo Brejo dos Padres  X     0776567/ 9315650 
/HJHQGD��
A – Abrigo G – Gruta          C – Caverna 
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��� 6Ë7,26�$548(2/Ï*,&26�
Em 63 das 399 cavidades, foi detectada a existência de vestígios arqueológicos tais como: 
fragmentos cerâmicos, líticos, pinturas ou gravuras rupestres. As cavidades com sítios 
arqueológicos estão identificadas com suas siglas de registro junto ao Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

 

Tabela 28. Cavidades Geológicas Naturais da Serra das Andorinhas, com existência de 
vestígios arqueológicos 

1���*(0� 7LSR� 1RPH� /RFDO� 6tWLR�$UTXHROyJLFR�

01 C S. Andorinhas Noleto PAAT080 
PAAT103 

013 A Cascavel Brejo dos Padres PAAT95 
016 A Arco Brejo dos Padres PAAT105 
017 A Risco Brejo dos Padres PAAT94 
018 A Triangular Brejo dos Padres PAAT114 
019 A Rocha solta Brejo dos Padres PAAT96 
020 A Areia Brejo dos Padres PAAT120 
021 A Duplo Brejo dos Padres PAAT106 
022 A Tamanduá Brejo dos Padres PAAT112 
021 A Lage Brejo dos Padres PAAT113 
024 A Brejo d/ Padres Brejo dos Padres PAAT119 
025 C Nascente Brejo dos Padres PAAT108 
026 C Araguaia Santa Cruz PAAT123 
027 G Sucurí Brejo dos Padres PÁAT097 
028 A Isidoro  Santa Cruz PAAT117 
029 A Pedra Armada Santa Cruz PAAT102 
034 A Cachoeira Riacho fundo PAAT135 
035 A Pedral Santa cruz PAAT134 
036 A Caju Brejão PAAT136 
037 C Casa de pedra Sucupira PAAT137 
040 A Ladeira Santa cruz PAAT133 
041 G Pintado Condon PAAT143 
042 A Condon Condon PAAT195 
046 A Inajá Santa cruz PAAT132 
047 A Pernambuco Santa cruz PAAT148 
048 A Capuerana Santa cruz PAAT142  
049 A Pedra escrita Santa cruz PAAT100 
050 A Carrapato Santa cruz PAAT157 
051 A Ponta  Santa cruz PAAT078 
086 A Abelha Sucupira PAAT154 
087 A Sucupira Sucupira PAAT155 
090 A Santuário Casa da Pedra PAAT160 
091 A Fogão Casa da Pedra PAAT161 
092 A Neblina Casa da Pedra PAAT159 
095 A Três bocas Casa da Pedra PAAT167 
096 G Oito Casa da Pedra PAAT166 
101 A Filhotes Casa da Pedra PAAT168 
102 A Forquilhas Casa da Pedra PAAT171 
103 A Pau de leite Casa da Pedra PAAT172 
104 A Feio Casa da Pedra PAAT170 
105 A Vento Casa da Pedra PAAT169 
106 A Meia lua Casa da Pedra PAAT173 
120 C Bonita Agulhas de pedra PAAT174 
122 A Piqui Casa da Pedra PAAT175 
169 A Gentil Pedral Igarapé PAAT178 
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1���*(0� 7LSR� 1RPH� /RFDO� 6tWLR�$UTXHROyJLFR�

170 A Catasetum Pedral Igarapé PAAT180 
171 G Brassavola Pedral Igarapé PAAT174 
173 A Manoel Condon PAAT176 
191 A Guirajuba Pedral do Paulista PAAT187 
203 A Cajuí Pedral Igarapé PAAT189 
227 A Quartzito Pedral Igarapé PAAT188 
260 A Tripé Pedral da Roça PAAT190 
388 A Ratão Riacho fundo PAAT253 
389 A Casa da 

Cultura 
Baixo Sucupira PAAT 268 

392 A Fernando Santa Cruz PAAT237 
410 A Babaçu Santa Cruz Sem número 
413 A Caído Santa Cruz PAAT238 

431 A/A Marmita Santa Cruz PAAT110 
891 A Cristal Visagem PAAT242 
892 A Josilene Dois Riachos PAAT198 
893 A Dois Riachos Dois Riachos PAAT199 

/HJHQGD��
A – Abrigo  A/A – Abrigo Acidental 
D - Dolina   G – Gruta  
F – Fenda  C – Caverna 

 

Figura 16.�Gravuras rupestres no Abrigo Pedra Escrita 
 

Figura 17.�Pinturas rupestres no Abrigo Casa da Cultura 
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����)/25$�'2�(172512�
Adotou-se o sistema proposto pelo IBGE (1991), para caracterização dos ecossistemas no 
entorno das cavidades. Das cavidades estudadas, 318 estão inseridas em Floresta 
Esclerófilas (FE), geralmente associadas aos campos litológicos (CL); 31 estão inseridas em 
Floresta de Várzea (FV); 08 ocorrem em Floresta Mista (FM); 41 estão inseridas em Floresta 
ciliar (FC) e 02 estão em áreas degradadas (AD). 

����)$81$�±�9(57(%5$'26�
Nas cavidades estudadas foram identificados alguns vertebrados por meio de observação 
visual, pegadas, fezes ou restos esqueletais. Nas fichas de cada cavidade esses 
vertebrados são listados, alguns até espécie, quando possível. Em 65 cavidades há 
quirópteros; em 09 cavidades detectou-se a presença de mamíferos não alados como anta, 
cutia, ratos, entre outros. 

Em 08 cavidades, foram encontrados, junto à entrada, ninhos de aves ou pegadas das 
mesmas. Em 05 cavidades foram identificados ofídios, inclusive uma cascavel (&URWDOXV�d.�FDVFDYHOOD); em 08 cavidades foram encontrados Lacertílios; em apenas 02 cavidades, 
(inundadas por água de rio) foram encontrados peixes.  

Figura 18. Morcego 3WHURQRWXV�SDUQHOOLL na Caverna Cheiro 
 

Figura 19. /HSWRGDFW\OXV�ODE\UK\QWLFXV na Caverna Serra das Andorinhas �
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Tabela 29. Cavidades Geológicas Naturais da Serra das Andorinhas, com ocorrência de 
vertebrados não alados. 
 

&DYLGDGHV�1��*(0��
$1),%,26�  
%XIR�VS� 373/378/430 
'HQGUREDWHV�VS� 427 
/HSWRGDFW\OXV�ODE\UK\QWLFXV�� 001/056/600 

$9(6�  
&DSULPXOJXV�VS�  
&RUDJ\SV�DWUDWXV�  
/HSWRWLOD�VS� 05/009 
3KDHWKRUQLV�VS�  
7\WR�DOED� 369 
6$85,$��/$&(57,/,$��  
Gekkonidae� 009/025/072/102/135/143/375 
7URSLGXUXV�VS� 004/009/025/059/064/072/143/373 
&DLPDQ�VS 600 
0$0,)(526�  
'DV\SURFWD�DJRXWL�  
'DV\SXV�VS� 001/002/049/051/426/427 
'LGHOSKLV�VS� 001/026 
)HOL[�VS�  
0DUPRVD�VS� 001 
3DQWKHUD�RQFD� 001 
7DSLUXV�WHUUHVWULV� 008/081 
2)Ë',26�  
&URWDOOXV�G��FDVFDYHOOD� 013 
Não identificado 002/013/027/378 
Osteichthyes (Pisces) 
Cichlidae 

579 e 646 

����&2/Ð1,$6�'(�48,5Ï37(5$�
Em grande parte das 399 cavidades da área há ocorrência de alguns exemplares de 
quiróptera, não chegando, porém, a formar colônias. Em apenas 19 das cavidades, foram 
identificados colônias de quirópteras, assim consideradas a partir de 10 indivíduos. A 
maioria destas colônias é pequena, contendo de 10 a 20 indivíduos. Há, no entanto, uma 
grande colônia de 3WHURPRWXV� SDUQHOOLL com milhares de indivíduos na caverna Serra das 
Andorinhas (GEM 001). Em apenas uma cavidade (caverna Catedral-GEM 121) foi 
encontrado o hematófago 'HVPRGXV� URWXQGXV. Ocorrência impressionante é a do maior 
morcego das Américas, o 9DPSLUXP�VSHFWUXP na caverna Serra das Andorinhas, onde foi 
observado um exemplar em 2002. 
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Tabela 30. Cavidades Geológicas Naturais da Serra das Andorinhas, com ocorrência de 
colônia de quiroptera. 

1��*(0�

7LS
R�

1RPH� /RFDO�

1m
R�

LGH
QWL

ILFD
GR

(P
EDO

ORQ
XUL

G
&D

URO
OLQ

DH�
'H

VP
RG

XV�
URW

XQ
GX

V
3WH

URQ
RWX

V�
SDU

QHO
OLL

3K
\OOR

VWR
PLG

001 C S. Andorinhas Noleto   X X
002 G Cutia Noleto   X
006 A Sapucaia Brejo dos Padres  X
010 A Funil Brejo dos Padres  X
011 A Corredor Brejo dos Padres   X
017 A Risco Brejo dos Padres X      
025 C Nascente Brejo dos Padres  X
026 C Araguaia Santa Cruz   X
056 A Fora Brejo dos Padres  X
088 C Macacos Remanso dos botos X      
089 C Rem. dos botos Remanso dos botos X      
102 A Forquilhas Casa da Pedra X      
121 C Catedral Agulhas de pedra    X  X 
365 G Daniel Santa Cruz X      
368 G Toca da onça Noleto X      
428 C Nobilior Pedral Nobilior X      
430 C Célia Ilha de Campo     X  
431 A/A Marmita Santa Cruz X      
600 C Cheiro Est. Ruin. gorgos     X  

� /HJHQGD��
A – Abrigo  A/A – Abrigo Acidental       G – Gruta  C – Caverna 
 

����)$81$���,19(57(%5$'26�
Os grupos de invertebrados identificados nas cavidades da área são: *DVWURSRGD,'LSORSRGD�� &KLORSRGD�� 6FRUSLRQLGD�� 3VHXGRVFRUSLRQLGD�� $UDQHDH�� $PEO\S\JL�� 2SLOLRQHV��$FDULQD�� ,QVHFWD�� ,VRSWHUD�� 2UWKRSWHUD�� %ODWDULDH�� 1HXURSWHUD�� +\PHQRSWHUD�� /HSLGRSWHUD��'LSWHUD�� 'HUPDSWHUD�� 7K\VDQXUD�� &ROHRSWHUD�� +HPLSWHUD, sendo que os mais comumente 
encontrados são: $UDQHDH��+\PHQRSWHUD��,VRSWHUD e 1HXURSWHUD.

Em algumas cavidades há ocorrência de vetores de doenças tropicais ('LSWHUD:3KOHERWRPLQDH e +HPSLWHUD: WULDWRPLQDH) vetores da leishmaniose e doença de chagas 
respectivamente. Na caverna Célia (área 21) foi identificado o WULDWRPLQHR�&DUYHQLFROD�SLORVD 
(Atzingen, 2005) em grande quantidade, associado à colônia de quiróptera 3WHURQRWXV�SDUQHOOLL. No abrigo Neblina, na região da Casa de Pedra (área 3), foram coletados e 
identificados 3KOHERWRPLQHRV das seguintes espécies: /XW]RP\LD�VKDQQRQL, /��IODYLVFXWHOODWD,/�� LQWHUPHGLD, /�� ORQJLSDOSLV, /�� VKHUORFNL, determinados pela Dr.ª Eunice Bianchi da 
Faculdade de Saúde Pública da USP, em 1994. 

�
Tabela 31. Cavidades Geológicas Naturais da Serra das Andorinhas, com ocorrência de 
fauna (invertebrados). 

*UXSRV�HVSpFLHV� &DYLGDGHV�*(0�1��
Gastropoda: Stylommatophora 00300/004/006/017/020/024/025/058/059/060/070/073/077/

644/645 
Diplopoda 027/591/592 
Arachnida Acarina: $UJDV�VS� 001 
Arachnida: Araneae 001/002/003/004/005/006/007/008/009/013/014/015/016/01

7/018/019/020/021/022/023/024/025/027/053/056/058/059/0
60/061/066/067/068/069/072/073/074/076/077/078/079/081/
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*UXSRV�HVSpFLHV� &DYLGDGHV�*(0�1��
090/094/096/100/102/105/113/114/120/121/135/143/369/37
0/ 
378/421/423/426/549/569/570/571/575/592/600/643/644/64
5

Arachnida: Amblypygi 1/27/89/368/373/377/600 
Arachnida: Opiliones� 001 
Arachnida:Scorpionida 2SLVWDFDQWKXV�VS 7\WLXV�VS�

001/027 

Arachnida: Pseudoscorpionida 002/014/027/072/078/121 
Insecta:  
Diptera culicinae 001/020/575/597/599 
Diptera Phlebotominae 001/430 
Diptera: Phlebotominae:  /XW]RP\LD�ORQJLSDOSLV���/��LQWHUPHGLD��/���VKHUORFK�

092 

Diptera�psychodidae� 001 
Hemiptera: Reduviidae &DYHUQLFROD�SLORVD�� 430 

Hymenoptera: Apidae 365 
Hymenoptera: Formicidae 004/05/006/007/008/011/015/017/018/020/021/022/023/027/

035/046/049/050/051/ 
056/058/064/065/070/071/073//074/075 
/081/093/100/120/410/415/416/417/  
428/430/439/548/551/552/569/570/571/572/573/574/575/57
6/577/578/579/580/581/582/585/587/588/589/591/592/593/ 
594/595/596/597/598/600/638/641/ 

Hymenoptera: Vespidae 001/002/004/005/006/007/008/009/011/013/015/016/017/01
8/019/020/021/022/023/024/025/027/035/047/053/056/058/0
59/061/065/066/067/070/072/073/074/075/076/077/078/079/
081/090/092/093/095/096/097/100/105/114/120/143/420/42
1/423/ 549/550/573/578/579/580/598/644/645 

Hymenoptera:Melliponidae 016/026 
Isoptera 001/003/004/005/006/007/008/009/011/013/014/015/016/01

7/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/035/040/0
46/049/051/053/056/058/059/060/061/064/065/066/067/068/
069/070/071/072/073/074/075/076/077/078/079/081/090/09
1/092/093/094/095/096/ 
097/098/100/102/105/113/114/120/135/143/551/552/569/57
0/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/585/5
86/587/588/589/591/593/594/595/596/597/598/599/600/ 
638/644//645 

Lepidoptera:Heterocera 001/002/005/007/13/17/21/22/113/120/121/143/365/366/377
/378/570 

Neuroptera: Myrmeleontidae 001/003/004/005/006/007/008/009/010/013/016/017/020/02
1/023/024/025/058/059/060/061/066/067/070/072/076/077/0
78/081/091/093/094/095/096/097/100/102/105/113/114/121/
135/143/589/644/645 

Orthoptera: Blattidae 001/025/027/088/089/121/368/600 
Orthoptera: Grillidae 001/002/006/021/023/028/047/058/072/078/088/089/120/12

1/368/370/391/430/600/638 
Tyzanoptera 007/072/078/587 
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Figura 20.�7\WLXV�sp�na Caverna Serra das Andorinhas 
 

Figura 21. 2SLVWDFDQWKXV�VS�na Caverna Serra das Andorinhas 
 

Figura 22. Exuvia de Amblipygi 
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Figura 23. Blatariae na Caverna Catedral 
 

Figura .24. Ninho de Hymenoptera no teto de cavidade 
 

Figura 25.�Ninho de Hymenoptera na Gruta Cutia �
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����5(6685*Ç1&,$6�
Apenas 06 cavidades apresentam ressurgências perenes: 

• Caverna Serra das Andorinhas (Gem 001); 

• Gruta Cutia (Gem 002); 

• Caverna Casa de Pedra (Gem 037); 

• Caverna Altos Montes (Gem 890); 

• Caverna Cheiro (Gem 600); 

• Caverna Cachoeira (Gem 646). 

A maioria das cavidades apresenta gotejamento no teto e drenagens, que as atravessam 
apenas no período das chuvas (outubro/abril). Algumas cavidades, por estarem no leito do 
Rio Araguaia ou no leito de igarapés, são constantemente inundadas pelas águas destas 
coleções, ficando, muitas vezes, completamente submersas, principalmente no período das 
chuvas.  

����/2&$/,=$d2�'$6�&$9,'$'(6�1$�$3$�(�3$548(�
Estão localizadas 354 cavidades dentro dos limites do PESAM e apenas 45 cavidades estão 
localizadas na APA de São Geraldo do Araguaia. 

����862�'2�$0%,(17(�(1'Ï*(12��
A grande maioria das cavidades não sofre interferências antrópicas permanentes. Algumas 
cavidades são utilizadas esporadicamente por caçadores como abrigos. Cerca de 20 
cavidades da região do Brejo dos Padres apresentam grandes intervenções por serem 
utilizados como moradia, bares e cozinha durante uma semana no período do festejo do 
divino da Casa de Pedra, onde são construídos bancos, mesas, giraus, paredes de madeira, 
esteios para redes. Há pichações, lixo, corte da vegetação do entorno e restos de fogueiras 
dentro das cavidades. No Abrigo Santuário, além desses problemas, o piso da cavidade 
recebeu uma camada de cimento. 

����5(/(9Æ1&,$�
Até que se tenha indicações do CECAV, para melhor equacionamento desta questão, foram 
adotados os seguintes critérios para se determinar a relevância das cavidades: vestígios 
arqueológicos, colônias de morcegos, grande diversidade de fauna, espeleotemas, sua 
importância para estudos de espeleogênese entre outros. Foram sugeridas 4 (quatro) 
categorias para relevância: baixa (quando a cavidade apresenta poucas características 
relevantes); média (quando apresenta alguns indicativos de interesse); alta (quando 
apresenta várias características relevantes) e muito alta (quando apresenta muitas 
características relevantes) 

Entre as cavidades mapeadas foi obtida a seguinte classificação: 

• 316 cavidades foram consideradas como de baixa relevância, pois são geralmente 
pequenas cavidades sem nenhum quesito significativo; 

• 15 cavidades foram consideradas de média relevância por apresentarem alguns 
quesitos que dão a elas certa relevância como, por exemplo, desenvolvimento 
razoável ou existência de espeleotemas; 

• 60 cavidades foram consideradas como de alta relevância. Neste caso, o que levou 
a esta decisão foi a somatória de vários quesitos como: ser sítio arqueológico, 
gênese da cavidade,grande desenvolvimento, fauna diversificada, espeleotemas, 
entre outros; 

• 08 cavidades foram consideradas de relevância muito alta (Figura 26), são elas:  

¾ Caverna Serra das Andorinhas (GEM 001): pelo seu grande 
desenvolvimento; por apresentar dois sítios arqueológicos em duas de 
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suas entradas; por apresentar diversidade de espeleotemas; por ter a 
maior colônia de morcegos da área 3WHURQRWXV�SDUQHOOLL�e por ser a única 
cavidade, entre todas as 890 que o Grupo Espeleológico de 
Marabá/Fundação Casa da Cultura de Marabá já pesquisou no Pará, 
Tocantins e Maranhão, a ter o morcego: 9DPSLUXP� VSHFWUXP�� a maior 
espécie de quiroptera que se conhece no continente americano; 

¾ Abrigo Pedra Escrita (GEM 49): por ter o mais significativo painel de 
gravuras rupestres da área, a famosa “Pedra Escrita”; 

¾ Abrigo Neblina (GEM 092): por apresentar dois painéis de pinturas 
rupestres e ser também um sítio arqueológico lito-cerâminco; 

¾ Cavidade Catedral (Gem 121), por sua gênese, por apresentar 
espeleotemas, colônias de quiróptera, inclusive a única na qual foi 
identificado o hematófago 'HVPRQGXV�URWXQGXV na Serra das Andorinhas�

¾ Abrigo Casa da Cultura (GEM 389) e o abrigo Neblina (GEM 092) também 
estão nesta categoria por apresentarem pinturas rupestres; 

¾ Caverna Célia (GEM 430): foi considerada também com relevância muito 
alta, sendo a única cavidade da Serra das Andorinhas com a ocorrência 
de triatomineos (&DYHUQLFROD�SLORVD - barbeiro); 

¾ Caverna Cheiro (GEM 600): por ter grande desenvolvimento, por ter 
ressurgência perene e por ser a única a apresentar espeleotema em 
tamanho de 1,10 cm; 

¾ Caverna Cachoeira (GEM 549): por ser a única que possui os seus 
condutos e salões permanentemente com água, muitas vezes, 
completamente submersos, sendo atravessada pelo igarapé Gameleirinha. 
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Figura 26 – Mapa com a Localização das Cavidades com Relevância Muito Alta 
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&DYLGDGHV�FRP�SRWHQFLDO�SDUD�XVR�S~EOLFR�
A grande maioria das cavidades não sofre interferências antrópicas permanentes. Algumas 
cavidades são utilizadas esporadicamente por caçadores como abrigos. Cerca de 20 
cavidades da região do Brejo dos Padres apresentam grandes intervenções por serem 
utilizados como moradia, bares e cozinha durante uma semana no período do festejo do 
divino da Casa de Pedra onde são construídos bancos, mesas, giraus, paredes de madeira, 
esteios para redes. Há pichações, lixo, corte da vegetação do entorno e restos de fogueiras 
dentro das cavidades. No abrigo Santuário, além desses problemas, o piso da cavidade 
recebeu uma camada de cimento. 

Considerando características das cavidades como: acesso, desenvolvimento, beleza cênica, 
tamanho dos salões, altura do teto, existência de espeleotemas interessantes, existência de 
pinturas ou gravuras rupestres, sugere-se que as seguintes cavidades podem ter visitação 
pública, desde que com acompanhamento de guia e utilização de equipamentos de 
segurança como: capacetes, roupas apropriadas e iluminação. Será necessária a 
implantação de trilhas para ter acesso às cavidades e o Grupo Espeleológico de Marabá 
(GEM) tem pessoal com condições de guiar os visitantes às cavidades com técnica e 
segurança, sendo necessário um guia para no máximo 15 pessoas. 

As cavernas apropriadas para o uso público são (Figura 27): 

a) Caverna Serra das Andorinhas (GEM 001) - É a maior cavidade das duas unidades 
de conservação, apresentando 1.010 m de desenvolvimento. O acesso é 
relativamente fácil. Apresenta grandes salões, piso plano e microestalactites. 

Restrições: Visitação recomendada para grupos de, no máximo, 15 pessoas. A área 
visitada deve se limitar ao grande salão plano próximo a boca inferior, evitando-se as 
galerias laterais com grandes colônias de morcegos. 

Recomendações: Efetuar salvamento dos vestígios arqueológicos do salão de 
entrada antes de abri-lo à visitação publica. 

Acesso: A cavidade está a 11 km da sede do município, em estrada vicinal bastante 
difícil. Será necessário abertura de trilha com 1,0 km, do último ponto da estrada até 
a cavidade.  

b) Gruta Cutia (GEM 002) - Gruta com 40 m de desenvolvimento, podendo ser 
totalmente aberta à visitação. O acesso à gruta é relativamente fácil, apesar de 
íngreme. Apresenta espeleotemas interessantes. 

Restrições� Visitação recomendada para grupos de, no máximo, 10 pessoas. 

Acesso: Assim como a Caverna Serra das Andorinhas, essa cavidade está 
localizada a 11 km da sede do município, em estrada vicinal bastante difícil. Será 
necessário abertura de trilha com 1,0 km, do ultimo ponto da estrada até a cavidade.  

c) Caverna Araguaia (026) - Interessante cavidade com acesso muito fácil, localizada 
junto à margem esquerda do Rio Araguaia. A cavidade apresenta espaço para 
possível visitação pública, junto à entrada. Apresenta também, sinalizações 
rupestres. 

Restrições� Visitação recomendada para grupos de, no máximo, 10 pessoas. 

Recomendações: O interior da cavidade, por ser muito baixo, não deve ser aberto à 
visitação. Salvamento dos vestígios arqueológicos, antes de abri-la à visitação 
pública. 

Acesso: A cavidade está a 16 km da sede do município, por via fluvial, junto a 
margem do rio Araguaia.  

d) Abrigo Pedra Escrita (GEM 049) - Abrigo com acesso bastante fácil, pois, está junto 
à margem esquerda do Rio Araguaia. Sua maior atração é o grande painel da pedra 
escrita com gravuras rupestres, localizado na face externa do abrigo. 
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Restrições: Por ser pequeno e baixo, a visitação não deverá ser feita no interior do 
abrigo. Deve ser colocado anteparo de proteção para evitar o contato direto do 
visitante com as gravuras rupestres. 

Recomendações: Efetuar salvamento dos vestígios arqueológicos do solo do abrigo 
antes de abri-lo à visitação pública. 

Acesso: Da mesma forma como na Caverna Araguaia, essa cavidade está localizada 
a 16 km da sede do município, por via fluvial, junto à margem do rio Araguaia.  

e) Caverna Remanso dos Botos (GEM 089) - Caverna com acesso que apresenta certa 
dificuldade por ser muito íngreme, apesar da pequena distância da margem do Rio 
Araguaia. A cavidade apresenta um grande e alto salão de entrada com boas 
características para visitação pública.  

Restrições: O grupo de visitantes não deve exceder a 10 pessoas. O acesso à boca 
leste e ao salão norte deve ser impedido, pois há perigo de desabamento. 

Acesso: A cavidade está a 8 km da sede do município, por via fluvial. Será 
necessária a implantação de trilha com cerca de 500 m da margem do rio Araguaia 
até a cavidade.  

f) Abrigo Santuário (090) - Grande abrigo com boa área para visitação. O acesso 
apresenta dificuldades pela distância de 4 km em trilha íngreme. O abrigo foi 
transformado em “igreja” onde é realizado anualmente, durante uma semana, em 
junho, o festejo folclórico/religioso do Divino Espírito Santo.  

Restrições: Construir anteparo junto à boca oeste para evitar acidentes devido à 
altura. 

Recomendações: Recuperação do abrigo com a retirada do piso de cimento. 
Salvamento dos vestígios arqueológicos do solo. Remoção das pichações nas 
paredes e recuperação do ambiente do entorno com coleta de lixo. 

Acesso: para ter acesso a cavidade, seguir pela PA-153 até o km 119, daí seguir a 
pé por trilha com 7km até a cavidade.  

g) Abrigo Neblina (GEM 092) - Abrigo com boa área para visitação. O acesso apresenta 
dificuldades pela distância de 4 km em trilha íngreme. O abrigo apresenta dois 
importantes painéis com pinturas rupestres.   

Restrições: Deve ser colocado anteparo de proteção para evitar o contado direto do 
visitante com as pinturas rupestres. O grupo de visitantes não deve exceder a 10 
pessoas. 

Recomendações: Retirada das estruturas de madeira de um “bar” construído dentro 
do abrigo. Salvamento dos vestígios arqueológicos do solo do abrigo. Remoção das 
pichações nas paredes do abrigo. Recuperação ambiental com coleta de lixo. 

Acesso: Assim como o Abrigo Santuário, o acesso a cavidade, seguir pela PA-153 
até o km 119, daí seguir a pé por trilha com 7 km até a cavidade.  

h) Abrigo Casa da Cultura (GEM 389) - O acesso ao abrigo é muito fácil, pois, o mesmo 
localiza-se junto à margem esquerda do rio Araguaia. Pequeno abrigo com teto 
baixo, apresentando no teto interessante painel de pinturas rupestres. 

Restrições: O grupo de visitantes não deve exceder a 10 pessoas. 

Recomendações: Salvamento dos vestígios arqueológicos do solo do abrigo. 
Construção de anteparo para impedir o contato direto do visitante com as pinturas 
rupestres. 

Acesso: A cavidade está a 12 km da sede do município, por via fluvial. Há uma trilha 
com cerca de 300 m da margem do rio Araguaia até a cavidade.  
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&DYLGDGHV�LQGLFDGDV�SDUD�SURWHomR�
� Todas as 61 cavidades com vestígios arqueológicos (ver Tabela 28). 

� Caverna Serra das Andorinhas (GEM 001) - Parte superior da cavidade por 
apresentar grandes colônias de morcegos, por apresentar a única ocorrência do 
maior quiróptero das Américas (9DPSLULXP� VSHFWUXP) e por apresentar uma 
diversificada entomofauna e também pela sua gênese. 

� Gruta Pintado (GEM 041) - Apresenta painéis com pinturas rupestres que estão 
sendo afetados pelo uso antrópico do fogo em seu entorno. 

� Abrigo Condon (GEM 042) - Apresenta painéis com pinturas rupestres que estão 
sendo afetados pelo uso antrópico do fogo em seu entorno. 

� Caverna Catedral (GEM 121) - Apresenta rica biodiversidade e a única na Serra das 
Andorinhas com uma colônia do morcego hematófago 'HVPRGXV�URWXQGXV�� 

� Abrigo Manoel (GEM 173) - Apresenta painéis com pinturas rupestres que estão 
sendo afetados pelo uso antrópico do fogo em seu entorno. 

� Caverna Célia (GEM 429) - Apresenta rica biodiversidade, é a única que apresenta 
colônia de triatomineos (barbeiros) na Serra das Andorinhas. 

� Caverna Cheiro (GEM 600) - É a única cavidade que apresenta espeleotema em 
tamanho de 1,10 cm. 

� Caverna Cachoeira (GEM 549) - É a única cavidade que permanece parcialmente 
submersa.  

� Cavidades: Araguaia (GEM 026), Pedral (GEM 035), Ladeira (GEM 040), Inajá 
(GEM 046), Capuerana (GEM 048), Carrapato (GEM 050), Ponta (GEM 051), Pau torto 
(GEM 064). Estas cavidades estão sendo afetadas pela realização anual de enduro de 
motociclismo cujo trajeto passa junto às cavidades desde 2001 no mês de novembro. 

�
&DYLGDGHV�LQGLFDGDV�SDUD�UHFXSHUDomR�
� Todas as 37 cavidades da área 3 (Tabela 3); 

Apresentam interferências antrópicas: lixo, construção de barracos, restos de fogueiras, 
pichações e descaracterização do meio ambiente do entorno.  

� Cavidades da área 9 - Brejo dos Padres 

20 cavidades do Brejo dos Padres estão sendo afetadas pelo uso antrópico do fogo em 
seu entorno. Sugerimos a recuperação ambiental do entorno da área do complexo 
espeleológico do Brejo dos Padres. 
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Figura 27 – Mapa com a Localização das Cavidades de Uso Antrópico 
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Figura 28. Abrigo Três bocas – GEM: 095 Onde há uso do ambiente endógeno 
 

Figura 29. Caverna Cheiro – GEM: 600 �
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Figura 30. Salão Superior da Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 �

Figura 31. Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 �

Figura 32. Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 �
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Figura 33. Gruta Roxa – GEM: 055 �

Figura 34. Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 �

Figura 35. Entrada da Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 �
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Figura 36.Caverna Serra das Andorinhas – GEM: 001 �

Figura 37. Toca da Onça – GEM: 368 �
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ANEXOS 
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$1(;2��
Modelo da ficha de coleta de dados de espeleologia 

 

352-(72��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

/2&$/��______________________________________________________ 

),&+$�'(�&$'$6752�'(�&$9,'$'(6�*(2/2*,&$6�1$785$,6�

�
CECAV N° BBBBBBBBB� � �SBE N°�BBBBBBBBBB�� ���GEM Nº� BBBBBBBBBB 

1RPH�GD�&DYLGDGH� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB������������������7LSR�BBBBBBBBBBBBBB�
 

0XQLFtSLR� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB����/RFDO��BBBBBBBBB�������(VWDGR��BBBBBB�
 

&RRUGHQDGDV� %RFD�6�
 

1RPH�H�6LJOD�GR�GRFXPHQWR�FDUWRJUiILFR:

$QR�GH�HGLomR: ÏUJmR: (VFDOD:

____________ 

________   �,%*( '6* 2XWUR 

$FHVVR: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

)RQWH�GH�UHIHUrQFLD� FCCM e GEM 

3URSULHWiULR��
__________________________________________________________________________ 

$OWLWXGH��
__________________________________________________________________________ 

ÈJXD�PDLV�SUy[LPD��GDU�GLVWkQFLD���_______________________________________________. 

)RWRJUDILD: ___________________________________________________________________. 

&URTXL: ______________________________________________________________________ 

5HVVXUJrQFLD: 3HUHQH (   )       6D]RQDO (     )  1mR�Ki�� ) 

E N

Grupo Espeleológico de Marabá 
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'HVFULomR�GD�
5HVVXUJrQFLD�_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8QLGDGH�*HRPRUIROyJLFD� � �&RPSDUWLPHQWR�WRSRJUiILFR�
 Serra        Topo         Planície de 

inundação 

 Planalto       Meia encosta 

 Planície       Base de vertente 

'HVHQYROYLPHQWR: ____________________________________________________________ 

'HVQtYHO� _____________________________________________________________________ 

5RFKD�HQFDL[DQWH� _____________________________________________________________ 

(VSHOHRWHPDV�'HVFULomR�H�ORFDOL]DomR: _____________________________________________ 

9HVWtJLRV�DUTXHROyJLFRV: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6ROR��_________________________________________________________________________ 

)DXQD�GD�FDYLGDGH�9HUWHEUDGRV: _________________________________________________ 

Colônia de morcego� ____________________________________________________________ 

Guano� _______________________________________________________________________ 

Entomofauna� _________________________________________________________________ 

Fauna do entorno�
__________________________________________________________________________ 
)ORUD�GR�HQWRUQR: ______________________________________________________________ 

&RQVHUYDomR��__________________________________________________________________ 

)yVVHLV:__________________________________________________________________ 

'HVFULomR�GD�FDYLGDGH:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________8VR�GR�
VROR�GR�HQWRUQR��____________________________________________________ 

8VR�GR�DPELHQWH�HQGyJHQR�H�LQWHUYHQo}HV�UHDOL]DGDV��
__________________________________________________________________________ 

5HOHYkQFLD�________________________________________________________________ 

(TXLSH: ___________________________________________________________________ 

 

5HVSRQViYHO�SHOR�&DGDVWUR� � � ����������������������������������3UHHQFKLGD�SRU�
 

São Geraldo do Araguaia/PA, _______ de _________ de _________ 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
Levantamento de Espeleologia Básico 

49

$1(;2��
Tabela com as cavidades naturais da Serra dos Martírios/Andorinhas �
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01  C S. Andorinhas Noleto 1.010 PAAT080
PAAT103

FE 
AD X X X MA 423 X B1: 0772871/ 9304960 

02 G Cutia Noleto 40,0  AD X X X M 560 X 22M  E 0771862/N9304990  
03 A Pequeno Brejo dos Padres 8,0  FE N X N B 542 X 22M  E 0776697/ N 9315548 
04 A Cupim Brejo dos Padres 5,5  FE N N N B 542 X 22M  E 0776705/ N 9315578 
05 G Morcego Brejo dos Padres 15,0  FE N N N B 526 X 22M  E 0776573/ N 9315706 
06 A Sapucaia Brejo dos Padres 10,5  FE N X N B 527 X 22M  E 0776486/ N 9315644 
07 A Tucum Brejo dos Padres 9,6  FE N N N B 548 X 22M  E 0776501/ N 9315666 
08 A Igarapé Brejo dos Padres 10,0  FE N N N B 548 X 22M  E 0776501/ N 9315666 
09 A Alto Brejo dos Padres 7,0  FE N N N B 526 X 22M  E 0776573/ N 9315706 

010 A Funil Brejo dos Padres 7,0  FE N X X B 550 X 22M  E 0776522/ N 9315616 
011 A Corredor Brejo dos Padres 9,2  FE N N N B 550 X 22M  E 0776522/ N 9315616 
012 A Cactus Brejo dos Padres 2,3  FE N N N B 524 X 22M  E 0776524/ N 9315592 
013 A Cascavel Brejo dos Padres 12,7 PAAT95 FE N N N A 533 X 22M  E 0776613/ N 9313600 
014 A Árvore Brejo dos Padres 04,0  FE N N N B 536 X 22M  E 0776583/ N 9315628 
015 A Pedra furada Brejo dos Padres 5,5  FE N N N B 550 X 22M  E 0776522/ N 9315616 
016 A Arco Brejo dos Padres 8,0 PAAT105 FE N N N A 531 X 22M  E 0776607/ N 9305490 
017 A Risco Brejo dos Padres 11,0 PAAT94 FE N N X A 514 X 22M  E 0776574/ N 9315502 
018 A Triangular Brejo dos Padres 8,2 PAAT114 FE N X N A 522 X 22M  E 0776620/ N 9315462 
019 A Rocha solta Brejo dos Padres 13,5 PAAT96 FE N N N A 543 X 22M  E 0776510/ N 9315582 
020 A Areia Brejo dos Padres 8,2 PAAT120 FE N X N A 553 X 22M  E 0776542/ N 9315550 
021 A Duplo Brejo dos Padres 20,5 PAAT106 FE N X N A 515 X 22M  E 0776586/ N 9315458 
022 A Tamanduá Brejo dos Padres 9,0 PAAT112 FE N N N A 515 X 22M  E 0776454/ N 9315552 
023 A Lage Brejo dos Padres 27,0 PAAT113 FE N N N A 527 X 22M  E 0776557/ N 9315484 
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024 A Brejo d/ Padres Brejo dos Padres 33,0 PAAT119 FE N N N A 518 X 22M  E 0776559/ N 9315462 
025 C Nascente Brejo dos Padres 71,0 PAAT108 FE X X N A 522 X 22M  E 0776514/ N 9315694 
026 C Araguaia Santa Cruz 87,0 PAAT123 FV N N N A 550 X 06°13’22.0’’S/ 48°26’54.0’’W 
027 G Sucurí Brejo dos Padres 24,0 PÁAT097 FE N X X A 530 X 22M  E 0776618/ N 9315436 
028 A Isidoro  Santa Cruz 7,5 PAAT117 FE N N N A 220 X 06°12’35.0’’S/ 48°27’41.0’’W 
029 A Pedra Armada Santa Cruz 5,0 PAAT102 FE N N N A 420 X 06°13’05.0’’S/ 48°27’09.0’’W 
030 G Coruja Brejão 25,0  FE    B 390 X 06°13’07.0’’S/ 48°27’17.0’’W 
031 G Bela vista Brejão 24,0  FE    B 390 X 06°13’35.0’’S/ 48°26’52.0’’W 
032 G Sucupira Brejão 27,5  FE    B 390 X 06°11’31.0’’S/ 48°31’22.0’’W 
033 C Urubú Brejão 76,0  FE    M 390 X 06°13’12.0’’S/ 48°27’50.0’’W 
034 A Cachoeira Riacho fundo 4,0 PAAT135 FG N N N A 250 X 06°15’22.0’’S/ 48°26’08.0’’W 
035 A Pedral Santa cruz 2,0 PAAT134 FE N N N A 120 X 06°13’29.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
036 A Caju Brejão 3,0 PAAT136 FE N N N A 300 X 06°13’25.0’’S/ 48°26’26.0’’W 
037 C Casa de pedra Sucupira 67,0 PAAT137 FE X  X M 360 X 06°17’09.0’’S/ 48°29’35.0’’W 
038 G Arroz c/ jabá Brejo dos padres 19,0  FE N   B 550 X 06°11’07.7’’S/ 48°30’07.5’’W 
039 G Preguiça Brejo dos padres 18,0  FE N   B 550 X 06°11’02.9’’S/ 48°30’11.9’’W 
040 A Ladeira Santa cruz 5,0 PAAT133 FV N  N A 122 X 06°13’27.0’’S/ 48°25’55.1’’W 
041 G Pintado Condon 16,0 PAAT143 FE N   A 550 X 06°05’19.0’’S/ 48°30’50.0’’W 
042 A Condon Condon 8,0 PAAT195 FE N   A 550 X 06°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
043 G Clarabóia Condon 18,0  FE N   B 550 X 06°05’32.0’’S/ 48°31’27.0’’W 
044 C Fendas Condon 54,0  FE N   M 550 X 06°05’30.0’’S/ 48°31’47.0’’W 
045 F Franco Condon 14,0  FE N   A 550 X 06°05’12.0’’S/ 48°31’02.0’’W 
046 A Inajá Santa cruz 2,0 PAAT132 FV N N N A 120 X 06°13’23.0’’S/ 48°25’55.0’’W 
047 A Pernambuco Santa cruz 8,5 PAAT148 FV N N N A 120 X 06°13’17.0’’S/ 48°25’59.0’’W 
048 A Capuerana Santa cruz 3,8 PAAT142 FV N N N A 120 X 6°13’22.0’’S/ 48°25’55.0’’W 
049 A Pedra escrita Santa cruz 17,0 PAAT100 FV N N N MA 120 X 6°13’25.0’’S/ 48°26’02.6’’W 
050 A Carrapato Santa cruz 1,4 PAAT157 FV N N N A 120 X 6°13’17.0’’S/ 48°25’49.8’’W 
051 A Ponta  Santa cruz 5,3 PAAT078 FV N N N A 125 X 6°13’25.0’’S/ 48°26’26.0’’W 
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052 C Vertical Condon 19,5  FE N   M 550 X 6°05’25,0’’S/ 48°30’37.0’’W 
053 G Passagem Brejo dos Padres 20,9  FE N N N M 520 X 22M  E 0776581/ N 9315458 
054 G Marimbondo Brejão 9,0  FE N   B 390 X 6°13’12.0’’S/ 48°27’50.0’’W 
055 G Roxa Brejo dos Padres 27,2  FE N   B 550 X 6°05’25.0’’S/ 48°30’37.0’’W 
056 A Fora Brejo dos Padres 7,5  FE N X N B 535 X 22M  E 0776595/ N 9315640 
057 G Campo Brejo dos Padres 25,0  FE N   B 550 X 6°11’07.7’’S/ 48°30’07.0’’W 
058 A Escada Brejo dos Padres 13,6  FE N N N B 550 X 6°05’39.0’’S/ 48°31’19.0’’W 
059 A Escondido Brejo dos Padres 11,0  FE N X N B 510 X 22M  E 0776490/ N 9315684 
060 A Parede Brejo dos Padres 7,5  FE N N N B 530 X 22M  E 0776618/ N 9315436 
061 A Pedra verde Brejo dos Padres 9,5  FE N N N B 514 X 22M  E 0776521/ N 9313526 
062 G Ninho Brejo dos Padres 6,0  FE N  N B 550 X 6°11’07.0’’S/ 48°30’07.0’’W 
063 D Juriti Condon 14,5  FE N   B 550 X 6°05’12.0’’S/ 48°31’15.0’’W 
064 A Pau torto Santa Cruz 8,0  FV N N N B 120 X 6°13’17.9’’S/ 48°25’49.8’’W 
065 A Barranco Santa cruz 2,7  FV N N N B 122 X 6°13’27.0’’S/ 48°25’55.0’’W 
066 A Três rochas Brejo dos Padres 8,0  FE N N N B 527 X 22M  E 0776586/ N 9315644 
067 A Bigorna Brejo dos Padres 12,0  FE N N N A 532 X 22M  E 0776633/ N 9315552 
068 A Cipó Brejo dos Padres 5,6  FE N N N B 532 X 22M  E 0776588/ N 9315574 
069 A Raízes Brejo dos Padres 10,6  FE N X N M 517 X 22M  E 0776567/ N 9315546 
070 A Vala Brejo dos Padres 5,1  FE N N N B 533 X 22M  E 0776542/ N 9315550 
071 A Lago Brejo dos Padres 9,9  FE N N N B 521 X 22M  E 0776655/ N 9315430 
072 A Cerrado Brejo dos Padres 10,7  FE N X N B 505 X 22M  E 0776719/ N 9315378 
073 A Bruto Brejo dos Padres 15,4  FE N N N B 510 X 22M  E 0776677/ N 9315408 
074 A Inclinado Brejo dos Padres 7,0  FE N N N B 522 X 22M  E 0776669/ N 9315428 
075 A Beira Brejo dos Padres 11,5  FE N N N B 513 X 22M  E 0776675/ N 9315430 
076 A Piaçava Brejo dos Padres 5,3  FE N N N B 515 X 22M  E 0776638/ N 9315404 
077 A Mesa Brejo dos Padres 5,0  FE N N N B 519 X 22M  E 0776550/ N 9315512 
078 A Samambaia Brejo dos Padres 6,0  FE N N N B 521 X 22M  E 0776507/ N 9315560 
079 A Estreito Brejo dos Padres 5,3  FE N X N B 512 X 22M  E 0776501/ N 9315556 
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080 A Caminho Brejo dos Padres 4,5  FE N  N B 550 X 6°11’03.3’’S/ 48°30’05.4’’W 
081 A Madeira Brejo dos Padres 11,0  FE N N N B 499 X 22M  E 0776456/ N 9315532 
082 A Camelo Sucupira 13,8  FE N   B 370 X 6°12’17.0’’S/ 48°25’37.0’’W 
083 G Escorpião Sucupira 20,0  FE N   B 370 X 6°12’25.0’’S/ 48°31’14.0’’W 
084 G Bode Sucupira 16,3  FE N   B 370 X 6°12’33.0’’S/ 48°31’15.0’’W 
085 A Canela de ema Sucupira   FE N   B 370 X 6°11’39.0’’S/ 48°31’17.0’’W 
086 ‘ A Abelha Sucupira 10,0 PAAT154 FE N  N A 370 X 6°11’39.0’’S/ 48°31’17.0’’W 
087 A Sucupira Sucupira 3,0 PAAT155 FE N  N A 370 X 6°11’39.0’’S/ 48°33’22.0’’W 
088 C Macacos Remanso dos botos 95,0  FM N X X M 230 X 6°22’07.0’’S/ 48°23’38.0’’W 
089 C Rem. dos botos Remanso dos botos 125,0 FM N X X M 230 X 6°22’07.0’’S/ 48°23’38.0’’W 
090 A Santuário Casa da Pedra 26,0 PAAT160 FE N N N A 561 X 22M  E 0770922/ N 9319342 
091 A Fogão Casa da Pedra 6,0 PAAT161 FE N N N A 559 X 22M  E 0770937/ N 9319334 
092 A Neblina Casa da Pedra 14,0 PAAT159 FE N N N MA 556 X 22M  E 0770944/ N 9319306 
093 A Duas pedras Casa da Pedra 5,0  FE N N N B 559 X 22M  E 0770914/ N 9319312 
094 A Besouro Casa da Pedra 7,5  FE N N N B 559 X 22M  E 0770878/ N 9319336 
095 A Três bocas Casa da Pedra 13,0 PAAT167 FE N N N A 561 X 22M  E 0770893/ N 9319368 
096 G Oito Casa da Pedra 48,0 PAAT166 FE N N N A 547 X 22M  E 0770813/ N 9319284 
097 A Arenito Casa da Pedra 6,5  FE N N N B 550 X 22M  E 0770876/ N 9319256 
098 A Romeiros Casa da Pedra 15,3  FE N N N M 507 X 22M  E 0770710/ N 9319326 
099 A Tobogã Casa da Pedra 18,5  FE N   B 570 X 22M  E 0770802/ N 9319316 

0100 A Folha seca Casa da Pedra 8,5  FE N N N B 542 X 22M  E 0770785/ N 9319370 
0101 A Filhotes Casa da Pedra 10,5 PAAT168 FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0102 A Forquilhas Casa da Pedra 21,0 PAAT171 FE N N X A 552 X 22M  E 0770807/ N 9319518 
0103 A Pau de leite Casa da Pedra 5,0 PAAT172 FE N  N A 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0104 A Feio Casa da Pedra 4,0 PAAT170 FE N  N A 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0105 A Vento Casa da Pedra 10,0 PAAT169 FE N N N A 553 X 22M E 0771016/N 9319500 
0106 A Meia lua Casa da Pedra 5,0 PAAT173 FE N  N A 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0107 A Promessa Casa da Pedra 3,6  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
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0108 A Mancha Casa da Pedra 13,0  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0109 A Cama de pedra Casa da Pedra 7,0  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0110 A Largo Casa da Pedra 3,3  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0111 A Bumerangue Casa da Pedra 11,5  FE N  N B 570 X 6°09’28.0’’S/ 48°32’17.0’’W 
0112 A Folha larga Casa da Pedra 5,5  FE N  N B 570 X 22M  E 0770728/ N 9319602 
0113 G Túnel Casa da Pedra 24,0  FE N X N B 534 X 22M  E 0770707/ N 9319604 
0114 G Racha Casa da Pedra 40,0  FE N N N B 570 X 22M  E 0770706/ N 9319596 
0115 A Baixada Agulhas de Pedra 10,0  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0116 G Teia de aranha Agulhas de Pedra 25,6  FE N   B 480 X 6°08’30.0’’S/ 48°32’30.0’’W 
0117 A Suspiro Agulhas de Pedra 11,0  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0118 G Urubú rei Agulhas de Pedra 25,5  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0119 A Machado Agulhas de Pedra 5,0  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0120 C Bonita Agulhas de pedra 63,4 PAAT174 FE N X N A 480 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0121 C Catedral Agulhas de pedra 415,0 FE N X X MA 483 X 6°08’57.0’’S/ 48°32’19.0’’W 
0122 A Piqui Casa da Pedra 33,6 PAAT175 FE N   A 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0123 A Dois furos Casa da Pedra 11,5  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0124 A Pau podre Casa da Pedra 8,5  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0125 A Tombo Casa da Pedra 5,0  FE N  N B 570 X 22M  E 0770788/ N 9319538 
0126 A Terra molhada Casa da Pedra 10,2  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0127 A Cobra Casa de Pedra 17,5  FE N   B 530 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0128 G Esporada Pedral do Paulista 15,0  FE N   B 560 X 6°09’10.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0129 A Carrasco Agulhas de pedra 16,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0130 A Dividido Agulhas de pedra 37,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0131 A Blocos caídos Agulhas de pedra 15,4  FE N   B 480 X 6°09’17.0’’S/ 48°32’03.0’’W 
0132 A Chucalho Agulhas de pedra 35,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0133 A Canário Agulhas de pedra 7,5  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0134 A Cheiro Agulhas de pedra 5,3  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0135 A Pedra grande Casa de pedra 10,5  FE N N N B 534 X 22M E 07701674/N 9319592 
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0136 G Caveira Agulhas de pedra 25,5  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0137 A Camaleão Agulhas de pedra 7,5  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0138 A Escora Agulhas de pedra 5,0  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0139 G Cobra Pedral Igarapé 24,0  FE N   B 530 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0140 A Desabamento Pedral Igarapé 3,5  FE N  N B 570 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0141 A Tucandira Pedral Igarapé 9,7  FE N  N B 570 X 6°09’25.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0142 A Broto verde Casa de Pedra 5,5  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0143 A Camundongo Casa de Pedra 5,5  FE N N N B 541 X 22M  E 0770769/ N 9319356 
0144 A Rolinha Casa de Pedra 5,4  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0145 A Gueroba Pedral Igarapé 5,8  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0146 A Pau queimado Pedral Igarapé 4,5  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0147 A Pedra preta Pedral Igarapé 3,5  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0148 A Lodo Pedral Igarapé 5,5  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0149 A Ravenala Pedral Igarapé 4,3  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0150 G Espinho Pedral Igarapé 42,0  FE N   B 560 X 6°09’53.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0151 G Colunas Pedral Igarapé 31,0  FE N   B 560 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0152 A Frio Agulhas de pedra 5,5  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0153 G Pedra vermelha Pedral Igarapé 15,0  FE N   B 560 X 6°10’00.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0154 A Dois Xis Pedral Igarapé 23,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0155 A Estrela do abismo Pedral Igarapé 5,0  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0156 A Separado Agulhas de pedra 6,5  FE N  N B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0157 A Merin Casa de Pedra 10,0  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0158 A Assento Casa de Pedra 21,0  FE N   B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0159 A Mururé Pedral Igarapé 7,2  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0160 A Bromélia Pedral Igarapé 8,3  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0161 A Quaresmeira Pedral Igarapé 11,0  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0162 A Ovo Pedral Igarapé 10,9  FE N  N B 570 X 6°09’29.0’’S/ 48°32’47.0’’W 
0163 A Ribinha Pedral Igarapé 3,4  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
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0164 A Estrutura Pedral Igarapé 19,6  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0165 A Torre Pedral Igarapé 14,5  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0166 A Gás Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0167 A Fim Pedral Igarapé 10,0  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0168 A Ranieri Pedral Igarapé 8,7  FE N  N B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0169 A Gentil Pedral Igarapé 25,0 PAAT178 FE N   A 560 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0170 A Catasetum Pedral Igarapé 4,5 PAAT180 FE N  N A 560 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’52.0’’W 
0171 G Brassavola Pedral Igarapé 35,9 PAAT174 FE N   A 560 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’52.0’’W 
0172 A Jatobá Brejo dos Padres   FE N   B 550 X 6°11’03.3’’S/ 48°30’05.4’’W 
0173 A Manoel Condon 32,7 PAAT176 FE N   A 550 X 6°05’39.0’’S/ 48°31’19.0’’W 
0174 C Araras Condon 292,0 FE N X X A 550 X 6°05’30.0’’S/ 48°31’19.0’’W 
0175 A Subida Agulhas de pedra 18,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0176 A Geléia Agulhas de pedra 10,5  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0177 A Formiga Agulhas de pedra 9,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0178 A Schomburgkia Agulhas de pedra 22,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0179 A Dúvida Agulhas de pedra 27,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0180 A Bacural Pedral do Paulista 7,5  FE N   B 570 X 6°09’10.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0181 A Chaminé Pedral do Paulista 34,0  FE N   B 570 X 6°09’10.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0182 A Puçá Pedral do Paulista 4,5  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0183 A Lado Pedral do Paulista 9,0  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0184 A Concha Pedral do Paulista 5,3  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0185 A Fogo Pedral do Paulista 16,0  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0186 A Vale Pedral do Paulista 7,0  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0187 A Periquito Pedral do Paulista 18,0  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0188 A Pica-pau Pedral do Paulista 18,5  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0189 A Pipira Pedral do Paulista 21,0  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0190 A Marcação Pedral do Paulista 18,5  FE N   B 570 X 6°09’27.0’’S/ 48°33’35.0’’W 
0191 A Guirajuba Pedral do Paulista 15,0 PAAT187 FE N   A 560 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’52.0’’W 
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0192 A Osso Pedral Igarapé 19,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0193 A Trempe Pedral Igarapé 54,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0194 A Goteira Pedral Igarapé 14,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0195 A Ramo Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0196 A Palha seca Pedral Igarapé 8,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0197 A Novo Pedral Igarapé 52,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0198 A Rolo Pedral Igarapé 25,5  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0199 A Encosto Pedral Igarapé 6,8  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0200 A Mosquito Pedral Igarapé 9,8  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0201 A Engano Pedral Igarapé 10,5  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0202 A Encolhido Pedral Igarapé 15,8  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0203 A Cajuí Pedral Igarapé 7,0 PAAT189 FE N   A 560 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0204 A Savana Pedral Igarapé 11,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0205 A Janela grande Pedral Igarapé 14,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0206 A Mangaba Pedral Igarapé 38,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0207 A Porta Pedral Igarapé 15,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0208 A Encaixe Pedral Igarapé 8,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0209 A Lata Pedral Igarapé 9,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0210 A Ipê Pedral Igarapé 10,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0211 A Epidendrum Pedral Igarapé 16,5  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0212 A Anjinho Pedral Igarapé 17,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0213 A Orelha Pedral Igarapé 16,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0214 A Apache Pedral Igarapé 23,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0215 A Praça Pedral Igarapé 9,5  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0216 A Suspenso Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0217 A Macambira Pedral Igarapé 6,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0218 A Tilandzia Pedral Igarapé 32,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0219 A Arácea Pedral Igarapé 14,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
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0220 A D’paulas Pedral Igarapé 14,0  FE    B   X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0221 A Filodendrum Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0222 A Dólmen Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0223 A Ararinha Pedral Igarapé 6,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0224 A Gobila Pedral Igarapé 14,5  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0225 A Campina Pedral Igarapé 7,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0226 A Buriti Pedral Igarapé 20,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0227 A Quartzito Pedral Igarapé 5,5 PAAT188 FE N   A 560 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0228 A Velozias Pedral Igarapé 28,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0229 A Bem-te-vi Pedral Igarapé 7,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0230 A Bananeira Pedral Igarapé 20,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0231 A Luz Pedral Igarapé 16,5  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0232 A Guano Pedral Igarapé 24,5  FE N  X B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0233 A Cantil Pedral Igarapé 12,0  FE N   B 560 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0234 A Duas coberturas Pedral Igarapé 22,0  FE N   B 570 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0235 A Morgação Pedral Igarapé 16,5  FE N   B 570 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0236 A Fome Pedral Igarapé 14,0  FE N   B 570 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0237 A Aracoã Pedral Igarapé 22,0  FE N   B 570 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0238 A Acampamento Pedral Igarapé 19,0  FE N   B 570 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0239 A Ocre Pedral Igarapé 4,5  FE N   B 570 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0240 A Broque Pedral Igarapé 13,5  FE N   B 570 X 6°10’06.0’’S/ 48°32’40.0’’W 
0241 A Alpercata Pedral Igarapé 10,0  FE N   B 560 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0242 G Roça Pedral da Roça 31,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0243 A Giz Torres de Pedra 4,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0244 A Maria cavaleira Torres de Pedra 38,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0245 A Anta Torres de Pedra 28,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0246 A Trepadeira Torres de Pedra 13,5  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
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0247 A Comprido Torres de Pedra 8,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0248 A Pedra chata Torres de Pedra 5,7  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0249 A Sanhaço Pedral da Roça 10,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0250 A Carvão Pedral da Roça 8,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0251 A Folha vermelha Pedral da Roça 16,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0252 A Embaúba Pedral da Roça 7,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0253 A Vampiro Pedral da Roça 15,5  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0254 C Mogno Pedral da Roça 116,8 FE N   A 560 X 6°08’57.0’’S/ 48°34’04.0’’W 
0255 C Sabiá Pedral da Roça 61,5  FE N   B 560 X 6°08’38.0’’S/ 48°33’43.0’’W 
0256 A Canto Pedral da Roça 10,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0257 G Palmito Pedral da Roça 16,0  FE N   B 560 X 6°08’30.0’’S/ 48°34’38.0’’W 
0258 A Sótão Pedral da Roça 7,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0259 A Assoviado Pedral da Roça 5,0  FE N   B 560 X 6°02’32.0’’S/ 48°34’30.0’’W 
0260 A Tripé Pedral da Roça 5,7 PAAT190 FE N   A 570 X 6°10’25.0’’S/ 48°32’54.0’’W 
0261 A Caracol Agulhas de Pedra 4,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0262 A Marrie Agulhas de Pedra 16,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0263 A Pascale Agulhas de Pedra 5,0  FE N   B 480 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0264 A Cigarra Torres de Pedra 3,5  FE N   B 570 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0265 A Elias Estrut. do Paulista 10,5  FE N   B 550 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0266 A Bacaba Estrut. do Paulista 7,5  FE N   B 550 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0267 A Beija-flor Estrut. do Paulista 3,5  FE N   B 550 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0268 A Beco Estrut. do Paulista 13,0  FE N   B 550 X 6°08’49.0’’S/ 48°32’42.0’’W 
0269 A Igarapé Pedral Igarapé 7,0  FE N   B 570 X 6°11’07.7’’S/ 48°30’07.5’’W 
0284 A Epidendrum Pedral Raimundo 3,0  FE N   B 550 X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0285 A Jutaí Pedral Raimundo 4,0  FE N   B 550 X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0286 G Mangabeira Pedral Raimundo 20,3  FE N   B 550 X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0287 A Bilunga Pedral Raimundo 16,0  FE N   B 550 X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0288 A Dino Pedral Raimundo 5,0  FE N   B 550 X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
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0289 A Zuzeth Pedral Raimundo 5,0  FE N   B 550 X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0290 A Topo Muralhas de Pedra 8,0  FE N   B 550 X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0291 A Bággio Muralhas de Pedra 10,0  FE N   B 550 X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0292 G Trovão Muralhas de Pedra 13,5  FE N   B 550 X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0293 A Alpercata Muralhas de Pedra 6,0  FE N   B 550 X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0294 A Dupla Muralhas de Pedra 11,0  FE N   B 550 X 6°09’54.0’’S/ 48°34’01.0’’W 
0295 A Rosa Muralhas de Pedra 5,0  FE N   B 550 X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0296 A Muralha Muralhas de Pedra 12,0  FE N   B 550 X 6°10’07.0’’S/ 48°33’48.0’’W 
0297 A Longo Pedral Raimundo 4,8  FE N   B 550 X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0298 A Cimento Pedral Raimundo 12,0  FE N   B 550 X 6°10’36.0’’S/ 48°34’06.0’’W 
0299 G André Tira catinga 16,0  FM N B 500 X 6°14’19.0’’S/ 48°34’19.0’’W 
0300 A Curral Pedral Cemitério 6,0  FE N   B 540 X 6°11’24.0’’S/ 48°34’51.0’’W 
0301 A Macaúba Pedral Cemitério 12,0  FE N   B 540 X 6°11’24.0’’S/ 48°34’51.0’’W 
0302 A Varejeira Pedral Cemitério 6,0  FE N   B 540 X 6°11’24.0’’S/ 48°34’51.0’’W 
0303 A Corvo Pedral Cemitério 7,0  FE N   B 540 X 6°11’24.0’’S/ 48°34’51.0’’W 
0304 A Orquídea Tira catinga 2,5  FM N B 500 X 6°14’19.0’’S/ 48°34’19.0’’W 
0305 G Copa Tira catinga 24,0  FM N B 500 X 6°14’22.0’’S/ 48°33’39.0’’W 
0306 A Cemitério Pedral Cemitério 8,6  FE N   B 540 X 6°11’00.0’’S/ 48°34’57.0’’W 
0365 G Daniel Santa Cruz 26,4  FE N N X B 330 X 6°14’37.0’’S/ 48°28’20.0’’W 
0366 G Tombo Santa Cruz 7,8  FE N N X B 320 X 6°14’34.0’’S/ 48°27’13.0’’W 
0371 G Toca da onça Noleto 29,1  FE N N X B 500 X 6°17’10.0’’S/ 48°31’10.0’’W 
0372 G Dez  real Noleto 12,1  FE N N N B 500 X 6°16’53.0’’S/ 48°32’52.0’’W 
0373 A Sem terra Noleto   FE N N N B 400 X 6°17’38.0’’S/ 48°32’38.0’’W 
0375 G Maneta Visagem 17,0  FE N N N B 600 X 6°17’14.0’’S/ 48°32’45.0’’W 
0377 A Cristiane Visagem 15,5  FE N N N B 600 X 6°17’12.0’’S/ 48°33’11.0’’W 
0378 A Max Visagem 11,5  FE N N N B 600 X 6°16’37.0’’S/ 48°33’14.0’’W 
0379 A Santa cruz Santa Cruz 8,0  FE N N N B 158 X 6°14’37.0’’S/ 48°28’20.0’’W 
0380 G taboqui Santa Cruz 20,0  FE N N N B 330 X 6°14’37.0’’S/ 48°28’20.0’’W 
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0381 A All star Santa Cruz 7,0  FE N N N B 280 X 6°13’60.0’’S/ 48°27’25.0’’W 
0382 A Amor Santa Cruz 9,8  FE N N N B 280 X 6°13’60.0’’S/ 48°27’25.0’’W 
0383 A Porca de bobes Santa Cruz 5,0  FV N   B 120 X 6°15’33.0’’S/ 48°25’32.0’’W 
0384 A Ananias Santa Cruz 19,5  FV N   B 120 X 6°15’33.0’’S/ 48°25’32.0’’W 
0385 G Ananás Santa Cruz 11,0  FV N   B 120 X 6°14’02.0’’S/ 48°26’54.0’’W 
0386 G Submersa Santa Cruz 12,0  FV N   B 120 X 6°15’38.0’’S/ 48°25’15.0’’W 
0387 F Quatro pedras Riacho fundo 5,5  FE N N N M 270 X 6°15’21.0’’S/ 48°26’15.0’’W 
0388 A Ratão Riacho fundo 18,5 PAAT253 FE N X N A 270 X 6°15’31.0’’S/ 48°26’46.0’’W 
0389 A Casa da Cultura Baixo Sucupira 3,0 PAAT FE N N N MA 150 X 6°18’30.0’’S/ 48°25’33.0’’W 
0390 A Malária Baixo Sucupira 15,0  FE N N N B 140 X 6°18’33.0’’S/ 48°25’37.0’’W 
0391 A Paixão Baixo Sucupira 6,0  FE N N  B 125 X 6°19’14.0’’S/ 48°26’36.0’’W 
0392 A Fernando Santa Cruz 7,0 PAAT237 FV N N N A 198 X 6°12’35.0’’S/ 48°27’41.0’’W 
0411 A Babaçu Santa Cruz 25,0 PAAT FV N N N A 142 X 6°14’11.0’’S/ 48°25’04.0’’W 
0426 A Caído Santa Cruz 5,0 PAAT238 FV N N N A 120 X 6°13’22.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
0427 A Espaço Santa Cruz 44,5  FV N N N B 110 X 6°13’22.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
0428 A Pé de garrafa Santa Cruz 2,5  FV N N N B 120 X 6°13’20.0’’S/ 48°25’57.0’’W 
0429 A Capelobo Santa Cruz 2,5  FV N N N B 120 X 6°13’24.0’’S/ 48°25’56.0’’W 
0430 A Curupira Santa Cruz 3,5  FV N N N B 120 X 6°13’24.0’’S/ 48°25’57.0’’W 
0431 A/A Boiuna Santa Cruz 15,1  FV N N N B 120 X 6°13’25.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
0432 A Mulher de branco Santa Cruz 4,5  FV N N N B 125 X 6°13’25.0’’S/ 48°25’56.0’’W 
0433 G Pai da mata Santa Cruz 28,0  FV N N N B 120 X 6°13’12.0’’S/ 48°25’55.0’’W 
0434 A Saci-pererê Santa Cruz 31,5  FV N N N B 120 X 6°13’26.0’’S/ 48°25’54.0’’W 
0435 A Anzol Santa Cruz 23,1  FV N N N A 120 X 6°13’28.0’’S/ 48°25’58.0’’W 
0436 A Lobisomem Santa Cruz 14,7  FV N N N B 120 X 6°13’26.0’’S/ 48°25’52.0’’W 
0437 G Mãe d’água Santa Cruz 34,1  FV N N N B 120 X 6°13’25.0’’S/ 48°25’53.0’’W 
0438 G Iara Santa Cruz 35,0  FV N N N B 120 X 6°13’25.0’’S/ 48°25’50.0’’W 
0439 A Aracea Pedral Nobilior 17,0  FE N N N B 350 X 6°17’04.0’’S/ 48°26’18.0’’W 
0440 C Doida Pedral Nobilior 100,2 FE N X N M 350 X 6°17’04.0’’S/ 48°26’19.0’’W 
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0441 C Nobilior Pedral Nobilior 261,0 FE N X S A 360 X 6°17’01.0’’S/ 48°26’18.0’’W 
0442 A Biguá Rem. dos botos 48,0  FV N N N B 135 X 6°22’15.0’’S/ 48°23’44.0’’W 
0443 C Célia Ilha de Campo 58,0  FM N X N MA 300 X 6°21’12.0’’S/ 48°24’18.0’’W 
0444 A/A Marmita Santa Cruz 15,0 PAAT110 FV N N N A 120 X 6°13’28.0’’S/ 48°25’50.0’’W 
0575 A Manoel vaqueiro Gameleirinha 8,5  FG N N N B   X 6°09’14,2’’S/ 48°28’46,6’’W 
0576 A Cachoeira Gameleirinha 13,5  FG N N N B 224 X 6°09’14,2’’S/ 48°28’46,6’’W 
0577 A Tempo de murici Gameleirinha 12,0  FG N N N B 225 X 6°09’15,2’’S/ 48°28’44,6’’W 
0578 A Taboqui II Gameleirinha 11,0  FG N N N B 226 X 6°09’15,4’’S/ 48°28’44,1’’W 
0579 A Poção Gameleirinha 15,0  FG N N N B 220 X 6°09’15,6’’S/ 48°28’44,4’’W 
0580 A Manacus Gameleirinha 6,5  FG N N N B 200 X 6°09’14,9’’S/ 48°28’42,1’’W 
0581 A Bonito Gameleirinha 24,0  FG N N N B 230 X 6°09’19,6’’S/ 48°28’33,9’’W 
0582 A Buriti Gameleirinha 11,5  FG N N N B 230 X 6°09’24,8’’S/ 48°28’30,9’’W 
0583 A Saponária Gameleirinha 19,0  FG N N N B 230 X 6°09’24,1’’S/ 48°28’24,7’’W 
0584 A Baixo Gameleirinha 8,0  FG N N N B 230 X 6°09’23,6’’S/ 48°28’23,4’’W 
0585 A Mizifi Gameleirinha 13,0  FG N N N B 230 X 6°09’23,4’’S/ 48°28’19,9’’W 
0586 A Água Gameleirinha   FG N N B 230 X 6°09’24,8’’S/ 48°28’30.0’’W 
0587 A Mixaria Gameleirinha 6,5  FG N N N B 240 X 6°09’23,6’’S/ 48°28’17,8’’W 
0588 A Jibóia Gameleirinha 7,0  FG N N N B 240 X 6°09’23,5’’S/ 48°28’17,7’’W 
0589 A Branco Gameleirinha 11,5  FG N N N B 240 X 6°09’24,1’’S/ 48°28’16,7’’W 
0590 A Sozinho Gameleirinha 7,0  FG N N N B 270 X 6º09’24,8’’S/ 48º28’30,9’’W 
0591 A Canseira Gameleirinha   FG N N N B 230 X 6°09’14,8’’S/ 48°28’41,8’’W 
0592 A Sarava Gameleirinha 11,0  FG N N N B 240 X 6°09’15,1’’S/ 48°28’41,9’’W 
0593 A Gameleirinha Gameleirinha 11,0  FG N N N B 240 X 6°09’16.0’’S/ 48°28’42,9’’W 
0594 A Arenito Gameleirinha 13,0  FE N N N B 300 X 6°09’33,5’’S/ 48°28’20,8’’W 
0595 A Vista bela Gameleirinha 13,0  FE N X N B 350 X 6°09’33,8’’S/ 48°28’25,6’’W 
0596  A Sarcoglotis Gameleirinha 15,0  FG X N N B 166 X 6°07’06,3’’S/ 48°28’17,9’’W 
0597  A Carrasco Gameleirinha 19,0  FG X N N B 174 X 6°07’06.0’’S/ 48°28’18,8’’W 
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0598  A Engano Gameleirinha 12,0  FG N X N B 184 X 6°07’06.0’’S/ 48°28’19,4’’W 
0599  A Espuma Gameleirinha 19,0  FG N N N B 218 X 6°07’22,4’’S/ 48°28’46,3’’W 
0600  A João Felipe Gameleirinha 15,0  FG N X N B 220 X 6°07’21,1’’S/ 48°28’46,1’’W 
0601  A Lago Gameleirinha 10,0  FG N N N B 215 X 6°07’22,3’’S/ 48°28’46,3’’W 
0602  A Cachoeira II Est. Ruin. gorgos 20,5  FE N X N B 220 X 6°07’21,9’’S/ 48°28’47,8’’W 
0603  A Cyrtopodium Est. Ruin. gorgos 10,0  FE N X N B 279 X 6°07’33.0’’S/ 48°29’08,2’’W 
0604  A Difícil Est. Ruin. gorgos 8,0  FE N X N B 290 X 6°07’34,6’’S/ 48°29’08,6’’W 
0605  G Perigosa Est. Ruin. gorgos 16,0  FE N X N B 303 X 6°07’34,9’’S/ 48°29’08,3’’W 
0606  A Joanice Gameleirinha 9,5  FG N N N B 240 X 6°09’14,2’’S/ 48°28’45,9’’W 
0607  A Hérica  Gameleirinha 5,0  FG N N N B 240 X 6°09’14,2’’S/ 48°28’45,9’’W 
0608  A Bianca Gameleirinha 7,0  FG N N N B 230 X 6°09’14,2’’S/ 48°28’45,9’’W 
0609  A Potira Gameleirinha 7,0  FG N N N B 230 X 6°09’14,2’’S/ 48°28’45,9’’W 
0601  G Cinco eles Visagem 36,0  FE N   B   X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0602  A Sapo Visagem 18,0  FE N N N B 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0603  G Magos Visagem 09,0  FE X X N M 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0604  A Paz Visagem 7,0  FE N N N B 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0605  G Três níveis Visagem 53,0  FE N N N B 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0606  A Torre pizza Visagem 21,0  FE N N N B 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0607  A Diplopoda Visagem 16,0  FE N   B   X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0608  A Dona benta Visagem 15,6  FE N   B   X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0609  A Rogério II visagem 19,0  FE N N N B 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0610  A Flores Visagem 07,0  FE N N N B 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0611  A Cheiroso Visagem 15,0  FE N N N B 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0612  A Coruja branca Visagem 11,0  FE N X N B 450 X 06°16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0613  A Molhado Gameleirinha 21,0  FG N N N B 220 X 6°07’00.0’’S/ 48°28’00.0’’W 
0614  A Araújo Gameleirinha 9,0  FG N N N B 300 X 6°07’00.0’’S/ 48°28’00.0’’W 
0615  A Arqueado Gameleirinha 7,5  FG N N N B 300 X 6°07’00.0’’S/ 48°28’00.0’’W 
0616  A Surra Gameleirinha 17,0  FG N N N B 350 X 6°07’00.0’’S/ 48°28’00.0’’W 
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0617  C Cheiro Gameleirinha 167,1 FG X X X MA 298 X 6°07’04,6’’S/ 48°29’09,3’’W 
0640  A Trocentos Gameleirinha 4,5  FG N N N B 300 X 6°07’38,3’’S/ 48°29’08,2’’W 
0641  A Apertadinha Gameleirinha 15,0  FG N N N B 300 X 6°07’40,4’’S/ 48°29’09,8’’W 
0643  A Fogão Gameleirinha 18,0  FG N N N B 300 X 6°07’33.0’’S/ 48°29’09.0’’W 
0644  A Fajuto Gameleirinha 12,0  FG N N N B   X 6°07’33,1’’S/48°29’09,2’’W 
0645  A Formiga Gameleirinha 6,0  FG N N N B 320 X 6°07’33,3’’S/48°29’09,3’’W 
0646  A Novo Brejo dos Padres 16,4  FE N N N M 528 X 22M  E 0776567/  N 9315650
0647  A Último Brejo dos Padres 25,0  FE N N N B 500 X 22M  E 0776481/ N 9315658 
0648  C Cachoeira Gameleirinha 84,0  FG X N N MA 330 X 6°07’33,3’’S/48°29’09,3’’W 
0892  C Altos Montes Altos Montes 45,0  FE X S  M   X  
0893  A Cristal Visagem 3,0 PAAT242 FE N N N A 450 X 06º16’37’’S/ 48º32’07’’W 
0894  A Josilene Dois Riachos  PAAT198 FM N N N A 250 X
0895  A Dois Riachos Dois Riachos  PAAT199 FM N N N A 250 X

/HJHQGD��
A – Abrigo  A/A – Abrigo Acidental 
D - Dolina   G – Gruta  N – Não 
F – Fenda  C – Caverna 
APA – Área de proteção ambiental de São Geraldo do Araguaia; 
PQ – Parque Estadual Serra dos Martírios/ Andorinhas 
�
�
5HOHYkQFLD��
A- Alta  M- Média 
B – Baixa MA- Muito Alta 
�
�
(FRVVLVWHPDV�GDV�ÈUHDV��
FE – Floresta Esclerófila;     CL – Campo Litológico; 
FM - F. pluvial subperenefólia aberta mista;  FV – F. perenefólia hidófila; 
FN – F. pluvial subperenefólia densa;  FS – Floresta Secundária; 
FD – Floresta Decídua;    PQ – Parque; 
FG – Floresta Ciliar;    AD: Área degradada. 
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Ao longo dos anos 80, os índices de desflorestamento da Amazônia chegaram a 
consumir mais de 21 mil km²/ano de floresta. Na esteira desses desmatamentos, 
identificaram-se as maiores queimadas e incêndios na região. Nos anos seguintes, 
entre o período anterior à Rio-92 e o início do processo de estabilidade econômica, os 
índices de desflorestamento apresentaram queda acentuada, com patamares 
oscilando entre 11.500 e 12.500 km²/ano (PROARCO, 1998).  

Apesar da diminuição dos índices de desflorestamento, os padrões de exploração da 
Amazônia não sofreram mudanças significativas, tanto assim que segundo dados do 
INPE apresentados no trabalho do PROARCO (1998), o desflorestamento na 
Amazônia Legal voltou a apresentar índices ascendentes, atingindo a média de 29.059 
km²/ano no período 1994/95. Com o esforço do governo brasileiro na busca de 
ordenar o setor florestal e aumentar o controle e a fiscalização, esses índices vêm 
sendo reduzidos, gradativamente, tendo chegado a 18.161 km² em 1996 e 13. 037 km² 
em 1997. 

Segundo FIEDLER (2003), no Brasil os incêndios florestais são oriundos 
principalmente da expansão da fronteira agrícola, da larga utilização do fogo no 
manejo ou extinção da vegetação em áreas cultiváveis e nas margens das rodovias. O 
uso da queima controlada, como técnica de baixo custo, sem a observação de 
técnicas adequadas de manejo, períodos mais propícios e sem pessoal e 
equipamentos adequados tem se constituído também em uma enorme causa. Aliado a 
estas causas existem também, em grande proporção, os incêndios florestais 
provocados por piromaníacos, incendiários e, em pequena escala, os de causa 
natural. 

As maiores conseqüências dos incêndios florestais são a redução da biodiversidade, 
extinção de benfeitorias, aumento das internações hospitalares por problemas 
respiratórios, desnudamento do solo, erosão, assoreamento e aumento da turbidez em 
corpos hídricos, diminuição da infiltração de água no solo, danos paisagísticos, 
mortalidade de espécies da fauna; problemas no tráfego aéreo, destruição e 
desligamento de redes de eletricidade e acidentes rodoviários (FIEDLER, 2003). 

De acordo com os resultados do estudo “O Uso do Fogo na Amazônia: Estudos de 
Caso ao Longo do Arco do Desmatamento” realizado pelo IPAM, foi identificada uma 
área bastante alterada pela ação agropecuária, exploração florestal e outras 
intervenções, apresentada como uma região de risco e sujeita à catástrofes de 
grandes proporções. Essa região foi identificada como o "Arco do Desflorestamento" e 
estende-se desde o Nordeste do Estado do Pará, passando pelo Sudoeste do Estado 
do Maranhão, prosseguindo pelo Noroeste do Estado de Tocantins, Norte de Mato 
Grosso, Oeste de Rondônia até o Leste do Estado do Acre. Essa região é constituída 
de uma faixa contínua de cerca de 3 mil quilômetros de extensão, variando até 600 
quilômetros de largura (PROARCO, 1998).  

Entre as três atividades responsáveis pelo desmatamento na Amazônia - pecuária, 
agricultura familiar e, recentemente, a agricultura mecanizada - a conversão da 
floresta em pastagens tem sido a principal causa do desmatamento e uma das 
principais formas de “desmatamento ilegal”, especialmente quando utilizado de forma 
especulativa. A criação extensiva de gado, especialmente em grandes propriedades, 
tem experimentado um contínuo incremento ao longo da última década e é 
responsável por aproximadamente 75% das florestas desmatadas na região. Entre 
1990 e 2001, o rebanho bovino da Amazônia Legal praticamente duplicou, passando 
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de 26 milhões para 52 milhões de cabeças, a uma taxa de crescimento média de 6% 
ao ano (ALENCAR HW�DO., 2004). 

A maioria das florestas primárias da Amazônia não é inflamável durante os anos de 
chuva normal, apesar da típica seca sazonal prolongada que ocorre nas porções leste 
e sudeste da região. Os períodos de secas severas, normalmente associados aos 
eventos “(O�1LxR”, e a extração de madeira aumentam a inflamabilidade de grandes 
áreas de floresta: é provável que mais de 10% das florestas da região sejam 
inflamáveis em anos muito secos, tais como foram 1992 e 1998. Uma vez que já 
tenham sofrido a ação do fogo, as florestas da Amazônia tornam-se mais vulneráveis à 
ocorrência de novos incêndios. Os incêndios florestais não são fenômenos recentes 
na Amazônia. Nos últimos dois mil anos, secas severas podem ter provocado a 
queima da floresta em intervalos de quatrocentos a setecentos anos. O incêndio 
florestal, contudo, é muito mais freqüente hoje, devido à ação antrópica (NEPSTAD HW�DO., 1999). 

A questão das queimadas e incêndios das florestas tropicais, especialmente da 
Floresta Amazônica Brasileira, figura entre os principais problemas que têm origem 
num processo histórico complexo de utilização não adequada de seus recursos 
naturais e que ameaça a sua sustentabilidade.  

A queda acentuada do nível de desmatamento, entretanto, não significa 
necessariamente, também, uma redução dos focos de queimadas e incêndios na 
região. Além dos riscos potencializados pelas alterações climáticas em escala global e 
regional, continuam atuantes na região práticas agrícolas de conversão do uso do solo 
e de exploração madeireira que sujeitam a suscetibilidade da floresta à ação do fogo a 
uma escalada exponencial. 

As queimadas e os incêndios são problemas antigos, ligados principalmente à cultura 
do uso do fogo como prática agrícola no processo de ocupação e limpeza de área 
para eliminação de restos de cultura, pragas e manejo de pastagens. Essa prática 
propicia a concentração de focos de queimadas nos períodos mais secos do ano, 
coincidentes com o momento de preparo do solo para fins agrícolas, com destaque 
para as áreas já ocupadas, de expansão da fronteira, ao longo das rodovias e vias de 
acesso locais.  

Assim, o uso do fogo como prática agrícola é feito geralmente de forma aleatória, sem 
qualquer mecanismo de controle, o que resulta em áreas de queimadas 
significativamente maiores do que o necessário e, muitas vezes, provocando incêndios 
de grandes proporções.  

Analisando dados de focos de calor entre os anos de 2000 e 2005 (Tabela 1) na 
região da APA de São Geraldo do Araguaia, que engloba o PESAM, verifica-se a 
sazonalidade da ocorrência dos focos de calor. Assim como no resto da região do 
Arco do Desflorestamento, o problema dos focos de calor e incêndios florestais são 
concentrados na época de seca, entre os meses de julho e outubro. 
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Tabela 1. Distribuição mensal dos 125 focos de calor detectados na APA São Geraldo 
do Araguaia entre 2000 e 2005. 

0rV�$QR� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Janeiro       

Junho 3    2  

Julho  1  4 4 2 

Agosto  10 1 2 2 6 

Setembro 6 3 9 10 6 24 

Outubro  3 4 10 9 2 

Dezembro   1    

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/bduc.html 

�
Na Figura 1 está apresentada a distribuição espacial dos focos de calor detectados 
entre 2000 e 2005. É observado um grande número de ocorrências na área do Parque 
Estadual (linha amarela) entretanto a maior parte das ocorrências deu-se dentro dos 
seus limites. 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
Estudo Específico de Prevenção e Combate a Incêndios da Unidade e sua ZA 

4

)LJXUD����'LVWULEXLomR�HVSDFLDO�GRV�IRFRV�GH�FDORU�GHWHFWDGRV�QR�3(6$0�H�QD�$3$�GH�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�QR�SHUtRGR�GH������D������



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
Estudo Específico de Prevenção e Combate a Incêndios da Unidade e sua ZA 

5

A ocorrência de focos de calor e queimadas está intimamente relacionada com a ação 
antrópica. Este tipo de situação, via de regra, acontece em locais onde existe a 
presença de propriedades rurais, as quais normalmente utilizam o fogo como 
ferramenta de preparo do solo ou para remoção da floresta. 

� $VSHFWRV� SDUD� D� HODERUDomR� GH� XP� 3ODQR� GH� 3UHYHQomR� H� &RPEDWH� D�,QFrQGLRV�)ORUHVWDLV�
Com a finalidade de reduzir as ocorrências de incêndios florestais e para o combate 
aos que venham a acontecer, é recomendável a elaboração de um Plano de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais na região do PESAM e da APA de São 
Geraldo do Araguaia. 

O trabalho desenvolvido por RAMOS (1995) fornece subsídios para a elaboração de 
um planejamento dividido em 5 programas distintos e complementares: Prevenção, 
Controle, Combate, Pesquisa e Treinamento. Cada programa, por sua vez, é 
constituído por uma série de projetos ou atividades. 

Alguns desses projetos ou atividades acabam não se apresentando viáveis para a 
implementação na região, por particularidades como extensão da área objeto, 
instituições envolvidas no processo, recursos financeiros disponíveis, entre outros. 

���� 3URJUDPD�GH�3UHYHQomR�
No programa de Prevenção estão contidas as ações que permitirão tanto antecipar a 
tomada de decisões sobre um eventual risco de ocorrência de incêndio quanto atuar 
diretamente sobre as potenciais causas que provocam os incêndios. As ações desse 
Programa estão contidas em 5 projetos. 
������ =RQHDPHQWR�GH�5LVFR�
Este zoneamento deverá ser realizado para uma área maior do que apenas o PESAM 
ou a APA, dependendo dos esforços obtidos neste sentido. Leva em consideração 
atividades já desenvolvidas em outro nível de detalhamento, que pode ser estadual, 
municipal, federal, bacia hidrográfica ou qualquer outra forma de agrupamento. 
Através do levantamento de parâmetros, tais como: índice de vegetação, declividade 
de terreno, condições climáticas, histórico do fogo, será possível determinar quais as 
regiões mais críticas em relação ao risco de ocorrência de incêndio. Seu resultado 
possibilitará planejar melhor as ações, intensificando a fiscalização, as campanhas 
educativas, o monitoramento aéreo, por satélite e local, nas áreas mais críticas. 

Uma série de informações úteis ao controle e prevenção dos incêndios florestais estão 
disponíveis de forma bastante prática, ágil e de baixo investimento. Os diversos 
órgãos governamentais tem se dedicado à coleta e disponibilização de uma ampla 
gama de parâmetros. 

Dados meteorológicos podem ser acessados através da página do Instituto Nacional 
de Meteorologia (www.inmet.gov.br), que ainda agrega informações sobre focos de 
calor, riscos de queimadas entre outras informações. 

Outras informações estão disponíveis no Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos (CEPTEC – www.cptec.inpe.br/) do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). 

Mais uma fonte de dados é a Embrapa “Monitoramento por Satélite” 
(www.cnpm.embrapa.br/), que também fornece informações variadas que podem ser 
utilizadas em ações de prevenção e controle a incêndios florestais. 

A obtenção de dados históricos e o cruzamento desses parâmetros, associados a 
outros que indicam a utilização da terra, possibilita estabelecer áreas mais suscetíveis 
a ocorrência de incêndios florestais e direcionar esforços de fiscalização para tais 
locais. 
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O fogo faz parte de nossa cultura, estando presente em muitas das nossas 
manifestações tradicionais e religiosas, e principalmente nas atividades rotineiras do 
homem do campo. Somente um bem estruturado e permanente programa de 
Educação Ambiental, tanto em nível formal quanto informal, pode provocar mudanças 
de atitude e comportamento nas populações rurais (RAMOS, 1995). 

O esclarecimento, tanto do público rural quanto urbano, quanto aos perigos, impactos 
e prejuízos causados pelo uso indiscriminado e irresponsável do fogo em áreas rurais 
e florestais, deverá ser insistentemente perseguido através de campanhas educativas, 
palestras, cursos e outros recursos educacionais, utilizando-se, para tanto, as 
estruturas das redes de ensino, das unidades da EMATER e todos os veículos de 
comunicação disponíveis (jornais, rádio, TV, entre outros).  

Vários órgãos de meio ambiente têm em sua programação anual campanhas voltadas 
para a questão das queimadas e incêndios florestais, sendo desenvolvidas de acordo 
com o objetivo de cada órgão.  

O IBAMA, através do PREVFOGO, anualmente lança campanhas educativas que 
compreende a difusão de informações, treinamento de brigadas de combate a 
incêndios florestais, treinamento de agricultores em técnicas apropriadas para a 
realização de queimadas, fornecimento de cartilhas e outros meios de informação. 

Campanhas semelhantes são desenvolvidas anualmente pelo Ministério do Meio 
Ambiente, SECTAM e outros. 
������ 0RQLWRUDPHQWR�0HWHRUROyJLFR�
Os parâmetros meteorológicos - temperatura, umidade relativa do ar, velocidade e 
direção dos ventos e pluviosidade são variáveis significativas na ocorrência de 
incêndios florestais.  

A atividade de Monitoramento Meteorológico tem por objetivo estabelecer, em áreas 
de interesse específico, um acompanhamento diário dos parâmetros meteorológicos 
que possam determinar um maior ou menor grau de perigo em relação ao risco de 
ocorrência de incêndio. Com este monitoramento é possível prevenir e antecipar as 
ações de combate e minimizar as perdas e danos caso ocorra um incêndio. 

O INMET disponibiliza um extenso banco de dados com informações meteorológicas 
obtidas diariamente. Entretanto para um controle local mais preciso é necessária a 
instalação de estações de observação meteorológicas. Com algumas informações de 
fácil coleta, como temperatura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica é 
possível determinar a possibilidade de ocorrência de incêndio no local, utilizando-se, 
para isso, Índices de Risco de Incêndio Florestal. 

Informações referentes aos Índices de Risco de Incêndio Florestal proporcionam 
subsídios às atividades de prevenção de incêndios, combate aos incêndios, 
dimensionamento de equipes, dimensionamento de infra-estrutura, planejamento de 
ações de manutenção, vigilância e monitoramento de incêndios (DEPPE HW�DO., 2004). 

No Brasil um dos índices mais utilizados é a Fórmula de Monte Alegre. 

O Índice Monte Alegre foi desenvolvido a partir de dados da região central do Paraná 
(SOARES, 1972) e considera o Risco de Incêndio Florestal (RIF) como função das 
variáveis índice pluviométrico diário e umidade relativa do ar às 13:00 horas. O Índice 
Monte Alegre é acumulativo, ou seja, quanto mais longa for a seqüência de dias com 
baixa umidade relativa e sem chuva, maior será o risco climático de incêndio florestal. 
Dependendo da intensidade da chuva ocorrida, o índice sofre abatimentos em seus 
valores. Quando a chuva diária exceder 12,9 mm o IMA volta a zero, e o Risco de 
Incêndio Florestal é nulo.  
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Onde: IMA = Índice Monte Alegre 

 H = umidade relativa do ar em % 

 n = número de dias sem chuva 

Apesar de ter sido criado para uma situação do Sul do Brasil o Índice de Monte Alegre 
acaba sendo utilizado em todo país, pela sua facilidade de uso e pela falta de outros 
índices adaptados às diversas paisagens nacionais. Existem outros índices 
desenvolvidos principalmente na América do Norte, mas esses contam com 
parâmetros ainda menos condizentes com as florestas brasileiras. 
������ 3ODQR�GH�0DQHMR�GH�)RJR�
O Plano de Manejo de Fogo é outro instrumento que contribui para evitar a ocorrência 
e diminuir os impactos provocados por incêndios florestais em áreas controladas. Os 
Planos de Manejo, além de estabelecer regulamentos e rotinas para se evitar 
incêndios nestas áreas, contemplam o uso de queimadas prescritas para diminuir e 
controlar o nível de combustível.  

O Plano de Manejo de Fogo acaba sintetizando todas as informações contidas das 
etapas já descritas, sistematizando as ações e o planejamento da área em relação à 
prevenção e controle de incêndios florestais. 

Com o exposto anteriormente, observa-se que os focos de incêndio são bem 
espalhados pelo PESAM e não são observadas áreas com maior incidência anual. 
Observa-se que as áreas de maior risco são as 117 posses do interior do Parque onde 
os posseiros utilizam com freqüência o uso do fogo em suas áreas agrícolas, por isso 
as atividades de controle devem ser iniciadas com esse público-alvo. 
������ 2EUDV�H�(TXLSDPHQWRV�
Para todas as áreas consideradas de interesse deve-se elaborar planos de manejo de 
fogo, onde está contemplada a execução de obras/serviços e a implantação de uma 
infra-estrutura com o objetivo de prevenir a ocorrência de um incêndio ou mesmo 
diminuir seus efeitos. 

Dentre as principais obras/serviços passíveis de serem utilizados como elementos de 
prevenção destacam-se: 

• Construção ou abertura de aceiros internos e externos: com objetivo de agir 
como uma barreira à propagação do incêndio exatamente pela 
descontinuidade da presença de material combustível. Os aceiros devem ser 
abertos em todo o perímetro da área da UC e separando área de maior 
interesse de preservação, como por exemplos as Zonas Primitivas. Em 
algumas UC do Cerrado, como os Parques Nacionais de Emas, Chapada dos 
Veadeiros, Sete Cidades e Brasília, a execução de aceiros externos e internos 
tem diminuído de modo significativo a freqüência e a extensão das áreas 
atingidas, sendo fundamentais para a quebra dos ciclos de grandes incêndios 
que ocorriam com intervalos de três/quatro anos. Estes aceiros são executados 
através de queima anual de uma faixa de vegetação de largura entre 25 e 60 
metros (MEDEIROS & FIEDLER, 2004); 

• Construção de caminhos internos para facilitar o acesso a pontos estratégicos 
dentro das áreas: também tem a função de bloquear a propagação do fogo, 
mas tem a função primordial de possibilitar o transporte de pessoal e 
equipamentos para combate aos incêndios ou fornecer acesso a locais 
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importantes na ação de combate, como corpos d'água, pontos de apoio para a 
brigada, locais de interesse de preservação, etc.; 

• Construção de pequenas barragens no interior das áreas: em grandes 
incêndios uma das maiores dificuldades é garantir o suprimento de água para 
as ações de combate, com água estocada em pequenas barragens esse 
problema é diminuído, podendo ser usada para reabastecer carros-pipa, 
bombas costais ou dependendo da distância ser bombeada diretamente no 
foco de incêndio; 

• O sistema de detecção deve ter como padrão características que incluam a 
rápida localização dos focos e a precisão dessa localização. Além disso, o 
sistema de detecção deve abranger os períodos diurno e noturno, e a 
localização dos focos idealmente deve ocorrer sob quaisquer condições de 
visibilidade. Torres de observação, guaritas dotadas de goniômetros e rádio 
comunicação e veículos para as rondas são freqüentemente utilizados como 
sistemas de detecção em UC e áreas de reflorestamento. A eficiência e 
complementação do sistema de detecção com torres e guaritas depende de 
observadores treinados para permanência diurna e noturna, equipamentos de 
rádio-comunicação, binóculos e equipamentos para localização precisa dos 
focos (goniômetros e mapas) (MEDEIROS & FIEDLER, 2004); 

• Queimadas prescritas: considerando a necessidade de certas comunidades 
utilizarem o fogo como trato cultural e observando certos critérios e precauções 
é possível realizar queimadas de forma controlada. Deve-se estimular a 
queima solidária ou comunitária, quando mais de um proprietário rural 
participará da atividade, garantindo assim maior número de pessoas 
disponíveis para que saia tudo como planejado. Também é fundamental 
instituir um calendário de queima, onde é permitido o uso do fogo apenas em 
épocas de risco menor, com acompanhamento técnico e pessoal treinado para 
a realização da queimada. 

Estas obras/serviços serão complementadas com equipamentos que permitam um 
eficiente patrulhamento da área e uma capacidade de respostas imediatas às ações 
de ataque inicial. 

���� 3URJUDPD�GH�&RQWUROH�
O Programa de Controle às Queimadas e Incêndios Florestais tem dois grandes 
objetivos: o primeiro visa estabelecer um sistema de Detecção de Focos, e o segundo, 
um sistema de Autorização e Controle de Queimadas. 
������ 6LVWHPD�GH�'HWHFomR�GH�)RFRV�
O êxito de um combate e a minimização dos danos causados por incêndios florestais 
está diretamente relacionado à rapidez com que os mesmos são detectados. Para 
atendimento dessa premissa básica pode-se desenvolver sistemas específicos para 
identificação e monitoramento de focos de incêndios ou queimadas de acordo com as 
condições disponíveis na região.  

�������� 6LVWHPDV�GH�0RQLWRUDPHQWR�SRU�6DWpOLWH�
Informações sobre focos de calor detectados por sensores orbitais estão disponíveis 
para consulta de forma bastante ágil e precisa, sendo necessário para tanto apenas 
acesso a internet e consulta em sítios como do INPE, INMET e EMBRAPA. Um dos 
funcionários deve ficar responsável pela alimentação diária do banco de dados e 
análise dos dados recebidos. Uma proposta pode ser a elaboração de convênio com 
essas instituições para eles mandarem diariamente e no primeiro horário as 
informações analisadas para o PESAM. 
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A identificação dos focos é realizada por meio de sensores térmicos a bordo de 
satélites meteorológicos que estão constantemente na órbita terrestre, promovendo 
normalmente duas passagens diárias sobre qualquer ponto da terra. Assim, são 
disponibilizados dados duas vezes ao dia.  

Apesar de nem todo foco de calor significar uma ocorrência de incêndio florestal ou 
queimada, existe uma estreita relação, uma vez que a partir de certa dimensão todo 
incêndio florestal ou queimada será captado pelos satélites. Essas informações 
servem para iniciar um processo de checagem local da ocorrência, interligando, assim, 
com o sistema de monitoramento local. 

�������� 6LVWHPDV�GH�0RQLWRUDPHQWR�/RFDO�
O Monitoramento Local está voltado principalmente para as unidades de conservação, 
reflorestamento e outras áreas de interesse específico. É realizado por pessoal 
designado especificamente para missão de patrulhamento dessas áreas, integrantes 
da brigada ou pela comunidade vizinha, devendo todos receberem treinamento sobre 
os procedimentos a serem tomados no caso de detecção. 

A UC deverá contar com pessoal treinado para receber os comunicados de 
ocorrências e prontamente partir para a verificação em campo. Alguns equipamentos 
deverão estar sempre disponíveis para a equipe responsável por receber essas 
informações e fazer a verificação do foco: telefone, rádios de comunicação, veículo 
automotor, mapas da região, binóculos, equipamentos de proteção individual e 
ferramentas para um primeiro combate enquanto a brigada não é acionada. 

Uma vez implantado, este sistema poderá ser o responsável pela detecção da grande 
maioria dos incêndios florestais, uma vez que se mostra mais ágil e descomplicado 
que o monitoramento por satélite, que apesar de cobrir todo o território nacional, pode 
levar até seis horas para identificar um foco de incêndio, por causa da periodicidade 
orbital do satélite. 
������ 6LVWHPD�$XWRUL]DomR�H�&RQWUROH�GH�4XHLPDGDV�
Uma das atribuições regimentais do IBAMA é a de disciplinar o emprego do fogo em 
práticas agro-silvopastoris. A autorização para a realização de queimadas controladas 
é muito importante, uma vez que para obter tal autorização o proprietário rural precisa 
adotar uma série de medidas, que acaba por reduzir os riscos do fogo sair de controle 
e tornar-se um incêndio florestal. 

O IBAMA tem estabelecido convênios com órgãos estaduais de meio ambiente e de 
extensão rural no sentido de passar aos estados a atribuição da emissão da 
autorização de utilização do fogo em atividades agrícolas. O cruzamento das 
informações sobre as autorizações emitidas e as demais informações disponíveis para 
a área, possibilitará a identificação das queimadas não autorizadas, possibilitando uma 
efetiva fiscalização e melhor gerenciamento das queimadas na região. 

Para a solicitação de permissão para promover uma queimada controlada o produtor 
rural necessita apresentar uma série de documentos inerentes ao imóvel, recebe 
então uma lista de procedimentos a serem observados e se responsabiliza pela 
execução e controle da queimada, podendo também sofrer fiscalização no momento 
da realização da queima. 

 

Alguns aspectos a serem observados: 

• Somente realizar queimada com autorização do órgão competente (SECTAM); 

• Construir aceiro em volta de toda a área a ser queimada; 

• Ter disponibilidade de pessoal, equipamentos e água em quantidades 
suficientes para o controle da queimada; 
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• Utilizar preferencialmente a queima contra a direção do vento; 

• Estar na hora da queima com a autorização disponível para eventual ação de 
fiscalização. 

���� 3URJUDPD�GH�&RPEDWH�
Um incêndio prevenido não necessita ser combatido e não produz danos. Por isso 
toda a equipe envolvida deverá concentrar esforços em sua missão de prevenir 
incêndios o máximo possível. Esta é a primeira linha de defesa (BROWN & DAVIS, 
1977). 

Nas ações de combate aos incêndios florestais objetiva-se o desenvolvimento de uma 
sistemática que permita, uma vez identificado um foco, que o mesmo seja contido 
dentro de limites adequados. A necessidade de ações de combate é o resultado de 
uma prevenção sem sucesso. 

Pela Constituição Brasileira a competência do combate aos incêndios é do Corpo de 
Bombeiros. Entretanto o Código Florestal Brasileiro assegura que em casos de 
emergências ambientais, onde o fogo está incluído, todo brasileiro poderá ser 
convocado para prestar auxílio. 

Não raro as unidades dos Corpos de Bombeiros não têm pessoal suficiente, não tem 
equipamento apropriado e em quantidade suficiente e nem treinamento adequado 
para atender as ocorrências de incêndios florestais. Atuando em um desses 
parâmetros o IBAMA através do PREVFOGO tem um amplo calendário de atividades 
em relação ao combate a incêndios florestais e principalmente em ações de 
prevenção. 

Atendendo à demanda externa o PREVFOGO ministra cursos de formação de 
brigadas de combate a incêndios florestais assim como cursos de técnicas 
apropriadas para a realização de queimadas controladas. Nas unidades de 
conservação federais participam de ações de combate em incêndios ocorridos, de 
formação e aparelhamento de brigadas. 
������ )HUUDPHQWDV�H�HTXLSDPHQWRV�
O trabalho de combate a incêndios florestais é bastante perigoso e árduo, por isso 
necessita de ferramentas apropriadas, além de equipamentos de proteção individual, 
material de primeiros socorros e veículos. 

��������(TXLSDPHQWRV�GH�FRPEDWH�
Para a realização adequada de um trabalho desta natureza é preciso contar com 
ferramentas apropriadas e ter conhecimento de seu uso e conservação. 

• machado: para cortar árvores em pé ou caídas e abrir linhas de corta-fogo; 

• enxada: para carpir as gramíneas, herbáceas e outros tipos de vegetação 
rasteira, limpar trilhas; 

• enxadão: para cavar valas e buracos, fazer trincheiras; 

• foice: para abrir picadas, cortar galhos; 

• facão: para marcar árvores onde o fogo possa passar, delimitar área para 
posterior aceiro, cortar galhos, podar árvores; 

• serra: para serrar árvores e galhos; 

• motosserra: para serrar árvores em pé, podar galhos, árvores caídas; 

• pás: para cavar terras e jogá-las sobre as chamas; 

• rastelos: para raspar o solo, retirando serrapilheiras e outros tipos de 
combustíveis vegetais; 
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• abafadores: para apagar as chamas, em ação direta contra o fogo; 

• bombas costais: para lançar água sobre as chamas e reduzir a intensidade do 
fogo; 

• moto-bombas: para lançar água ou retardante sobre as chamas, árvores e 
tocos, apagando o incêndio; 

• pinga-fogo e lança-chamas: para conter o fogo, fazendo um contrafogo; 

• carro-pipa: caminhão ou camionete equipados com um reservatório de água ou 
retardante para uso direto sobre o fogo. 

Para a formação e equipamento de uma brigada de 15 homens são necessárias as 
seguintes ferramentas de combate nas quantidades apresentadas. “Para uso” designa 
a quantidade a ser utilizada em uma ocorrência de incêndio florestal, e “Total” inclui as 
ferramentas em uso e mais uma quantidade para reposição, que deve estar 
disponível. 
 

)(55$0(17$6�'(�&20%$7(� 3$5$�862� 727$/�
Machado 1 3 
Enxada 1 3 
Enxadão 1 3 
Foice 1 3 
Facão 15 20 
Serra 2 3 
Motoserra 1 2 
Pás 2 5 
Rastelo 1 3 
Abafadores 6 20 
Bombas costais 3 6 
Moto bomba 1 2 
Pinga-fogo 2 4 
Macleod 1 3 
Pulaski 1 3 

727$/� ��� ���
Da mesma forma é apresentada a quantidade de equipamentos de proteção individual 
que deverão estar disponíveis. 
(48,3$0(1726�'(�3527(d2�,1',9,'8$/� 3$5$�862� 727$/�

Calça 15 45 
Camisa 15 45 
Bota 15 45 
Luvas 15 45 
Capacete 15 20 
Óculos 15 20 

727$/� ��� ����
������ 5HFXUVRV�+XPDQRV�
A Formação de brigadas de combate a incêndios florestais capacitação e treinamento 
de brigadistas teriam atuação local, garantindo uma maior agilidade no atendimento de 
eventuais ocorrências.  

Para a área do PESAM deveriam ser formadas pelo menos duas brigadas, cada uma 
com 15 homens, que seriam sediadas nos postos de apoio da Casa das Pedras e da 
Vila de Santa Cruz e contariam com esquema de comunicação. Portanto, será 
necessária a aquisição de dois kits de combate a incêndios. 
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O PREVFOGO conta com técnicos preparados no treinamento e formação de brigadas 
de combate a incêndios florestais, já tendo treinado mais de cinco mil brigadistas 
pessoas com qualificação técnica para exercer qualquer atividade de prevenção e 
combate aos incêndios florestais (MORAIS, 2004). 

O treinamento conta com material didático específico e abrange os seguintes temas 
relacionados com incêndios florestais: 

1) Comportamento do Fogo; 

2) Formação de Brigadas; 

3) Funções da Organização para o Combate; 

4) Equipamentos e Ferramentas; 

5) Combate Terrestre; 

6) Combate Aéreo; 

7) Exercícios Práticos; 

8) Queima Controlada.  

Os técnicos do PREVFOGO atendem inicialmente as solicitações de formação de 
brigadas em unidades de conservação federais, que é sua missão inicial. Entretanto, 
de acordo com a demanda e atendendo à outras solicitações, promove também 
regularmente o treinamento de brigadistas de outros órgãos, particulares e civis. 
������ 3ODQRV�H�(VWUDWpJLDV�
Os Planos e Estratégias de combate são estabelecidos em função do tamanho do 
incêndio e dos meios disponíveis. No entanto, como o objetivo maior do Programa de 
Combate é que os incêndios possam ser controlados e dominados antes que atinjam 
grandes proporções, insere-se aqui, então, o conceito de Ataque Inicial. Este é 
realizado por equipes pequenas, altamente capacitadas, com equipamentos 
adequados, lotadas junto às áreas de interesse e que darão o primeiro combate. 
Amparado por um eficiente sistema de detecção, a grande maioria dos incêndios pode 
ser dominada por essas equipes com rapidez. 

Quando o incêndio escapa ao controle do Ataque Inicial, o plano prevê a entrada em 
ação de outros recursos - Ataque Extensivo. Nesse caso um contingente maior de 
bombeiros e de equipamentos (terrestre e aéreo) são mobilizados em função do 
comportamento do fogo, dos riscos e danos envolvidos e do tamanho do incêndio. 
Toda a logística de apoio, como por exemplo, comunicação, transporte, alojamento, 
alimentação e combustível, é contemplada no plano. 

���� 3URJUDPDV�GH�3HVTXLVDV�
As pesquisas realizadas por universidades e centros de pesquisa cada vez mais têm 
oferecido respostas a uma série de questões, auxiliando no gerenciamento dos 
problemas relacionados aos incêndios florestais.  As principais áreas de interesse já 
identificadas por esse programa referem-se a: 

1) Estado da Arte do Fogo no Brasil - Atual e Histórico; 

2) Zoneamento das Áreas de Risco de Incêndio; 

3) Desenvolvimento de Índices de Risco; 

4) Desenvolvimento de Modelos de Impactos Ambientais; 

5) Desenvolvimento de Modelos de Propagação de Incêndios; 

6) Reciclagem de Nutrientes; 

7) Inventário e Modelagem de Combustíveis; 
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8) Avaliação e Quantificação de Emissões de Gases e Particulados. 

Um dos aspectos importantes sobre a pesquisa do fogo em alguns ecossistemas é 
saber até que ponto esse fenômeno faz parte do sistema natural daqueles ambientes, 
como por exemplo, o cerrado. Nesse caso, importantes decisões no campo do 
manejo, da prevenção e do combate, poderiam ser totalmente alteradas. A obtenção 
de informações técnicas sobre o comportamento do fogo em áreas de cerrado, seus 
impactos sobre a vegetação, a fauna, a atmosfera, o solo, os recursos hídricos etc., 
fazem parte do escopo das muitas pesquisas que estão sendo realizadas. 

���� 3URJUDPD�GH�7UHLQDPHQWR�
Este programa tem como principal objetivo montar uma estrutura de capacitação de 
Recursos Humanos para atuar na área de incêndios florestais e queimadas, seja 
gerencialmente seja operacionalmente, de modo a oferecer todo o sistema 
oportunidades para elevar o nível de conhecimento e habilidade de seu pessoal. 

A estruturação do programa contemplou desde a formação de treinadores até a 
definição do seu conteúdo programático, a elaboração de material didático e 
estruturação física de alguns centros regionais de treinamento.  

� (GXFDomR�$PELHQWDO�
As atividades preventivas para controle do fogo em áreas rurais têm sido mais 
eficientes quando as comunidades são orientadas em um trabalho local, com contatos 
diretos entre técnicos e produtores. Na Amazônia, algumas comunidades de pequenos 
produtores têm sido orientadas localmente desta forma, com resultados bastante 
positivos (Nepstad HW�DO., 1999).  

A distribuição esporádica de cartazes, cartilhas e “IROGHUV´, divulgando o problema e 
formas de contato com a Unidade, geralmente tem público e alcance limitados, 
considerando a realidade do meio rural brasileiro em relação aos níveis de 
escolaridade. Da mesma forma, campanhas educativas transmitidas pela televisão, de 
custo elevado, também têm alcance limitado, considerando pequenos produtores 
rurais que não tem acesso a esta mídia, como ocorre em várias regiões do país. Além 
disso, as campanhas televisivas não são suficientes para trazer aos produtores 
detalhes sobre como realizar as queimadas, os impactos do fogo, técnicas de 
substituição deste procedimento e as possibilidades de diminuição dos custos 
associadas à execução de aceiros e de equipamentos básicos de combate. As 
atividades de educação ambiental devem ser fundamentadas principalmente em 
palestras e visitas programadas à UC. O investimento neste tipo de atividade 
geralmente é bastante reduzido em relação aos custos das operações de combate aos 
incêndios (MEDEIROS & FIEDLER, 2004).  

A prevenção de incêndios no PESAM deverá ser baseada nos seguintes pontos: 

• Divulgação de informações sobre o problema do fogo: através de cartilhas, 
cartazes e outros materiais de divulgação que deverão ser distribuídos à 
população local; 

• Divulgação de alternativas ao uso do fogo: muitas pessoas utilizam o fogo 
como ferramenta de preparo do solo por desconhecer alternativas, como a 
utilização de adubação verde, plantio direto, seleção de espécies a serem 
plantadas, etc. A Embrapa possui uma cartilha bem completa sobre o assunto 
e que deverá ser utilizada como base para essa ação; 

• Antes de iniciar a época mais seca e com maior risco de incêndio, o 
coordenador ou o funcionário responsável pela coleta das informações 
referentes ao fogo na internet deve participar de um programa de rádio para 
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falar sobre o risco e os problemas causados pelo fogo, bem como das formas 
de prevenção; 

• Inserção no currículo escolar local de noções de meio ambiente e a questão do 
fogo; 

• Treinamento dos agricultores em técnicas de queima controlada; 

• Engajar os moradores locais nos problemas do parque e com isso torná-los 
companheiros na luta pela preservação do mesmo. 
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Equipamentos de Combate 

�

0DFKDGR: para cortar árvores em pé ou 
caídas e abrir linhas de corta-fogo 

(Q[DGD: para carpir as gramíneas, 
herbáceas e outros tipos de vegetação 
rasteira, limpar trilhas 

(Q[DGmR: para cavar valas e buracos, 
fazer trincheiras 

)RLFH: para abrir picadas, cortar galhos�

)DFmR: para marcar árvores onde o fogo 
possa passar, delimitar área para 
posterior aceiro, cortar galhos, podar 
árvores�

6HUUD: para serrar árvores e galhos�

0RWRVVHUUD: para serrar árvores em pé, 
podar galhos, árvores caídas� 3iV: para cavar terras e jogá-las sobre as 

chamas�
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5DVWHORV: para raspar o solo, retirando 
serrapilheiras e outros tipos de 
combustíveis vegetais�

0FOHRG� ferramenta combinada de 
rastelo e enxada�

3XODVNL� ferramenta combinada de 
enxada e machado� $EDIDGRUHV: para apagar as chamas, em 

ação direta contra o fogo�

%RPEDV�FRVWDLV: para lançar água sobre 
as chamas e reduzir a intensidade do 
fogo�

3LQJD�IRJR�H�ODQoD�FKDPDV: para conter 
o fogo, fazendo um contrafogo 

�
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Equipamentos de Proteção Individual 

�

&DSDFHWH� /XYDV�

%RWDV� ÏFXORV�GH�SURWHomR�

5RXSD�FRP�SURWHomR�UHWDUGDQWH�GH�FKDPDV� 0iVFDUD�FRQWUD�IXPDoD�

6LVWHPD�GH�KLGUDWDomR�RX�FDQWLO� .LW�GH�SULPHLURV�VRFRUURV�
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��� 0pWRGRV�H�WpFQLFDV�GH�WUDEDOKR�
As informações constantes deste relatório foram extraídas, primeiramente, de dados 
secundários, mas também de dados primários. Os dados secundários permitiram identificar 
as principais características socioeconômicas do município de São Geraldo do Araguaia, 
bem como realizar análises quantitativas, comparação de dados e estabelecimento de 
indicadores de qualidade de vida da população. 

Os referidos dados foram coletados em fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Secretarias de Governo do estado e município, prefeitura local, além de 
material de mídia, documentos fornecidos pela MRS Estudos Ambientais e demais fontes 
existentes.  

Os dados primários resultaram da primeira visita ao campo, realizada pela equipe de 
socioeconomia, entre os dias 10 e 15 de junho de 2005 e foram levantados através da 
aplicação de questionários e realização de entrevistas.  

Alguns dados foram interpretados com base na classificação estabelecida pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, uma derivação do Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH, este último criado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – 
PNUD. O IDH-M utiliza indicadores não apenas econômicos, mas de educação 
(alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda 
(Produto Interno bruto – PIB SHU�FDSLWD). O IDH-M foi criado a partir do estudo feito em 1996, 
pela Fundação João Pinheiro e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que 
adaptou para a realidade dos municípios brasileiros o método contemplado desde 1990 nos 
relatórios de desenvolvimento humano do PNUD.  

O IDH-M varia de 0,0 a 1,0 e considera a qualidade de vida da população dos municípios. 
Quanto mais próximo de 1,0 for o valor do IDH-M, melhor a qualidade de vida da população 
analisada. Assim, considerando a escala de IDH-M, os itens levantados no diagnóstico 
foram classificados apontando para uma situação de baixo, médio ou alto nível de 
desenvolvimento humano. 

 

��� 'LQkPLFD�'HPRJUiILFD�
����� 6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD��KLVWyULD�H�RFXSDomR��

O Município de São Geraldo do Araguaia encontra-se no estado do Pará, região Norte, e 
pertence à microrregião de Redenção, no sudeste do estado.  

Teve sua emancipação em 1988, a partir da Lei nº 5.441 de 10 de maio do referido ano, 
sendo anteriormente integrante do município de Xinguara, este por sua vez, desmembrado 
de Conceição do Araguaia. Por não possuir legislação própria à época, foi integrado a esse 
último. A lei orgânica do município de São Geraldo do Araguaia foi promulgada em cinco de 
abril de 1990. 

Inicialmente o município era formado pelo distrito São Geraldo do Araguaia, adotado como 
sede municipal, além de algumas vilas, as quais, em 1995, deixaram de fazer parte de seus 
limites territoriais para constituir o município de Piçarra. Atualmente sua área territorial é de 
3.269,54 Km². 

A ocupação da região remonta às décadas de 40 e 50, sendo mais intensa a partir de 1953. 
A primeira atividade praticada no local foi a do garimpo, que começou a perder lugar para o 
extrativismo que se firmou na região. Também a agricultura passou a ser utilizada como 
meio de sobrevivência pelos habitantes da região. 
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Sua localização é justificada pela proximidade com a foz do rio Xambioá, afluente do 
Araguaia, uma importante via de transporte da produção agrícola e extrativista da população 
local, tornando interessante a implantação de uma espécie de entreposto comercial na 
localidade, o que, por sua vez, atraiu um maior contingente de pessoas que se instalaram na 
região. Esse fluxo de pessoas e mercadorias possibilitou a criação da Vila São Geraldo. 

As atividades econômicas exercidas na região sofreram alterações durante sua fase de 
ocupação, identificando-se processos históricos distintos, marcados pela decadência de 
uma atividade e conseqüente ascensão de outra. A principal atividade identificada 
inicialmente foi o garimpo, que deu lugar à agricultura e ao extrativismo. Ao mesmo tempo, 
observa-se um crescente aumento na pecuária, atividade que predomina na região nos dias 
atuais. 

As características hidrográficas desse povoamento fizeram com que a população 
desenvolvesse uma relação de dependência e regularidade com os eventos associados ao 
rio, como mostram dois momentos de enchentes. Na cheia de 1980, umas das maiores 
verificadas, o povoado ficou todo submerso e foi transferido para uma cota mais elevada, 
quando se tornou vila, mas as margens do rio voltaram rapidamente a ser ocupadas pela 
população de baixa renda. Em 2003 houve outra grande enchente, que inundou novamente 
toda a parte baixa da cidade, levando famílias inteiras a se alojar em casas de parentes e 
amigos, ou em abrigos da Prefeitura.  

Desde o início do processo de ocupação, o rio Araguaia exerceu grande importância para o 
desenvolvimento da região, especialmente nas frentes de povoamento, constituindo-se na 
principal via de acesso ao local e funcionando como elemento essencial na organização 
espacial da área. Inicialmente, durante o período do garimpo, a ocupação e o assentamento 
na área ocorreram às margens do rio Araguaia e seus afluentes, surgindo vários municípios, 
a exemplo de São Geraldo do Araguaia. 

A situação fundiária se mostra preocupante, com diversos conflitos pela posse da terra, 
desde os primórdios de sua ocupação até a atualidade. O próprio surgimento do povoado de 
São Geraldo do Araguaia, que originou a vila de mesmo nome e posteriormente o município, 
teve sua origem em uma situação de conflito, durante a Guerra do Araguaia, o mais 
importante conflito político da região. Quase quatro décadas depois, o acontecimento ainda 
está registrado no imaginário da população local e lembranças do episódio são comuns na 
região. 

Neste contexto diversas estradas foram abertas no interior da região pelo Exército, que 
também doou terras àqueles que colaboraram com a repressão aos guerrilheiros. Além 
disso, a assistência social e médico-odontológica prestada à população, com o intuito de 
angariar a simpatia dos moradores, tanto pelos guerrilheiros quanto pelo Exército, foram 
ações que naquele período contribuíram para o aumento da ocupação antrópica na região 
de São Geraldo do Araguaia. 

Relatos de pessoas que participaram ou vivenciaram a guerrilha demonstram o apoio da 
população local aos guerrilheiros e a reação do Exército, que revidava com violência1. Os 
trechos a seguir reproduzem fragmentos de uma entrevista do jornalista Fernando Portela 
com oficial do Exército (não identificado), evidenciando a relação da população com os 
guerrilheiros e a postura adotada pelo Exército diante de tal fato:  

�$� SRSXODomR� GDYD� JXDULGD� DRV� JXHUULOKHLURV� SRUTXH� WLQKD� VLGR�PXLWR�EHP�DVVLVWLGD�DQWHULRUPHQWH��(OHV�IL]HUDP�XP�WUDEDOKR�GH�FRQTXLVWD�GR�SRYR��XP�WUDEDOKR�TXDVH�SHUIHLWR��R�SRYR�JRVWDYD�GHOHV��(QWmR�R�SRYR�DFKDYD�TXH�GHYLD� GDU� SURWHomR�� ������ 'DYDP� FRPLGD� RX� YHQGLDP� FRPLGD�� GDYDP�

1 http://www.desaparecidospoliticos.org.br/araguaia/11.html, acesso em 22/07/2005 
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DORMDPHQWR�� HVFRQGLDP� SHVVRDO�� PDV� QXQFD� VRXEH� GH� QHQKXP� QmR�JXHUULOKHLUR�TXH�WLYHVVH�HQWUDGR�HP�FRPEDWH�RX�������OyJLFR��R�SRYR�FDUUHJDYD�R SHVVRDO�TXH�HVWDYD�IHULGR��DWHQGLD��SURFXUDYD�UHDOPHQWH�DMXGDU��PDV�QXQFD�KRXYH� SDUWLFLSDomR� GLUHWD�� H� QHP� DSRLR� PDLV� RVWHQVLYR� DR� SHVVRDO�� 2�$UDJXDLD�QmR�HUD�QDGD�PDLV�QDGD�PHQRV�TXH�XP�FDPSR�GH�UHIUHVFDPHQWR�GH�SHVVRDO�� TXHUR� GL]HU�� R� SHVVRDO� HVTXHUGLVWD� TXH� HVWDYD� PXLWR� TXHLPDGR��PXLWR�YLVDGR�SRU�Dt��QDV�FLGDGHV�PDLRUHV��VXPLD�GH�FLUFXODomR�H�SDVVDYD�XPD�WHPSRUDGD�SRU� Oi��/RJLFDPHQWH�QmR� ILFDYD�VHP�ID]HU�QDGD��(OHV� WLQKDP�VHX�DGHVWUDPHQWR�������H�HOHV�SURFXUDYDP�DOLFLDU�D�SRSXODomR�SDUD�D�JXHUULOKD��PDV�HOHV� QLVVR� QmR� IRUDP� IHOL]HV�� QmR� DOLFLDUDP� TXDVH� QLQJXpP�� 1mR� HUD� Vy�DWHQGLPHQWR�PpGLFR�� WLQKD�DWHQGLPHQWR� MXUtGLFR�� QDV�TXHVW}HV� GH� WHUUD��HOHV�LQFOXVLYH�HQVLQDYDP�D�OHU�H��QR�PHLR��LDP�VROWDQGR�VXDV�LGpLDV������
� ³3ULPHLUR�IRUDP�RV�tQGLRV�6XUXtV��XPD�DOGHLD�GH����SHVVRDV�FLYLOL]DGDV�H TXH�QmR� IRUDP�SRXSDGDV�GXUDQWH�R� µWHPSR�GD�JXHUUD¶��$OpP�GH�WHUHP�VXD�DOGHLD� FRUWDGD� SRU� XPD� HVWUDGD� RSHUDFLRQDO�� SRU� RQGH� DV� WURSDV� VH�ORFRPRYLDP� QR� FRPEDWH� j� JXHUULOKD�� HVWUDGD� TXH� VDL� GR� .P� ��� GD�7UDQVDPD]{QLFD�H�DWLQJH�R�PXQLFtSLR�GH�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD��RV�6XUXtV�IRUDP� WDPEpP� µUHFUXWDGRV¶� SDUD�JXLDV�GDV� IRUoDV�GR�JRYHUQR�QD� VHOYD���Mi�D�SRSXODomR� GRV� OXJDUHMRV� FRQWLQXDYD� DSRLDQGR� D� JXHUULOKD�� PDV� FRP� PXLWD�GLILFXOGDGH��4XDQGR�XP�FDVWDQKHLUR��RX�KDELWDQWH�GH�SRYRDGR��ID]LD�FRPSUDV�FRQVLGHUDGDV�µVXVSHLWDV¶�HP�0DUDEi�RX�;DPELRi��XP�JUXSR�R�VHJXLD�H��DQWHV�GH�SHUJXQWDU�SDUD�TXHP�LULDP�RV�PDQWLPHQWRV��H�QD�PDLRULD�GDV�YH]HV�LULDP�PHVPR�SDUD�D�JXHUULOKD���PHWUDOKDYDP�DV�FDVDV��FRP�DV�IDPtOLDV�GHQWUR��PDV�QmR�VH�WHP�UHJLVWUR�GH�PRUWHV�QHVVDV�RSHUDo}HV���´�

Alguns grupos de pequenos agricultores apoiaram o Exército durante a guerrilha e foram 
recompensados por esse, através da doação de terras em regiões denominadas vilas, 
localizadas nas imediações do distrito de São Geraldo do Araguaia. Desse processo de 
doação de terras também participou o Grupo Executivo de Terras do Araguaia Tocantins – 
GETAT. 

Diante do exposto, a compreensão do processo histórico de ocupação da região se faz 
mister para assimilar as características locais, principalmente no que tange à dinâmica 
populacional, aos aspectos de infra-estrutura e à estrutura produtiva e serviços do 
município. 

����� &DUDFWHUtVWLFDV�3RSXODFLRQDLV�
Para se analisar a dinâmica populacional do Município de São Geraldo do Araguaia é 
interessante realizar uma breve apreciação dessa dinâmica no Estado do Pará. Na década 
de 70 a população do estado era de 2.197.072 habitantes, saltando para 6.192.307 
habitantes em 2000 (Tabela 1), fruto de um intenso processo de crescimento populacional, 
puxado, na sua maioria, pela imigração de outros estados do Brasil, principalmente da 
região Nordeste, frente às políticas de desenvolvimento implementadas na região. 

Esse incremento populacional foi intencional, embora mal planejado. A região norte era 
pouco povoada e havia a constante preocupação em se ocupar as terras da região 
amazônica, a fim de se evitar a invasão e ocupação dessa região por estrangeiros. Embora 
a ocupação da região amazônica tenha tido início ainda no século XVI, por parte dos 
europeus, a intensificação da ocupação se deu principalmente em função da preocupação 
com a internacionalização da região, mas também pela existência de fortes tensões na 
região nordeste pela posse de terra. Partindo-se desse pressuposto, o então presidente 
Emílio Garrastazu Médici incentivou a ocupação da região na década de 70, através de 
políticas de doação de terras, organizadas e controladas pelo Instituto Nacional de 
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Colonização e Reforma Agrária – INCRA, principalmente para a população do nordeste do 
país. Dessa forma se procederia a uma ocupação da região, para sua defesa contra 
interesses estrangeiros, ao mesmo tempo em que se diminuiriam as tensões por posse de 
terras, existentes na região nordeste. 

A tabela 1, a seguir, contém dados da população do Brasil, da região norte, do estado do 
Pará e, finalmente, do município São Geraldo do Araguaia, sempre indicando a distribuição 
entre as áreas rural e urbana, bem como por sexo, além de apresentar a taxa de 
urbanização e densidades demográficas. Os dados a seguir encontram-se disponíveis no 
endereço eletrônico referido na tabela, através do OLQN desenvolvimento humano e social, 
seguido do OLQN demografia.  

 

7DEHOD����3RSXODomR� UHVLGHQWH�SRU�VLWXDomR�GH�GRPLFtOLR��VH[R�� WD[D�GH�XUEDQL]DomR��GHQVLGDGH�GHPRJUiILFD�H�UD]mR�GH�GHSHQGrQFLD�GR�(VWDGR�GR�3DUi��GD�5HJLmR�1RUWH�H�QR�%UDVLO��QR�DQR�GH�������
3RSXODomR�UHVLGHQWH�

8QLGDGH�GD�
)HGHUDomR�

7RWDO�
8UEDQD�

5XUDO� +RPHP� 0XOKHU�

7D[D�GH�
8UEDQL]DomR�

����

'HQVLGDGH�
'HPRJUiILFD�
�KDE�NP���

Brasil 169.799.170 137.953.959 31.845.211 - - 81,3 19,92 

Região Norte 12.900.704 9.104.365 3.886.339 - - 70,5 3,35 

Pará 6.192.307 4.120.693 2.071.614 ��������� ��������� 66,5 4,96 

São Geraldo do 
Araguaia 

27.646 11.933 15.713 14.383 13.263 43,2 8,45 

Fonte: http://www.sepof.pa.gov.br/seplan/paraemnumeros.htm

Várias políticas de desenvolvimento foram adotadas para a região e um dos principais 
exemplos disso, ocorrido durante a fase de expansão da ocupação, foi o Plano de 
Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia/Tocantins – PRODIAT, de 1987. Apesar 
de ser um plano diretamente voltado à implementação da navegação fluvial, serviu como 
incentivo ao desenvolvimento da região, com melhoria de vários aspectos e também para 
estimular a implementação de outros projetos que visassem o desenvolvimento regional. Na 
ocasião, São Geraldo do Araguaia, então distrito de Xinguara, recebeu inúmeros projetos de 
desenvolvimento, culminando no incremento da sua população. Emancipado em 10 de maio 
de 1988, por meio da Lei nº 5.441, o município de São Geraldo do Araguaia possuía 38.540 
habitantes em 1991. Em 1995 seu distrito de Piçarra foi emancipado, fazendo com que a 
população de São Geraldo decrescesse. Em 2000 a população do município era de 27.646 
habitantes, tendo densidade demográfica de 8,45 hab/Km². O gráfico 1 permite visualizar as 
alterações demográficas do município. Segundo dados do Ministério da Saúde, a população 
do Estado do Pará em 2005 era de 6.970.591 habitantes e do município de São Geraldo do 
Araguaia de 27.301 habitantes, o que corresponde a menos de 0,4% da população total do 
estado. 
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Gráfico 1. Evolução populacional de São Geraldo do Araguaia entre os anos de 1991, 1996, 2000 e 
2004 

 
Fonte: IBGE, 2005 (www.ibge.gov.br – consulta em julho de 2005). 

 

É importante considerar que as correntes migratórias para a região de São Geraldo do 
Araguaia, compostas principalmente por nordestinos, estiveram associadas aos levantes 
políticos, aos ciclos econômicos e às políticas públicas implementadas na região. 
Entretanto, todo o sudeste paraense, onde se encontra São Geraldo do Araguaia, que 
apresentou crescimento tão elevado na década de 70, teve grande arrefecimento em seus 
percentuais nas décadas posteriores. Durante os anos 70 a população do eixo Araguaia 
cresceu em 5%, tendo São Geraldo do Araguaia registrado uma das maiores taxas, da 
ordem de 8,37% ao ano. Essas informações podem ser constatadas no sitio do IBGE, nos 
dados censitários dos anos em questão. 

No início da década de 2000 a taxa de crescimento médio anual do município era da ordem 
de 1,5% ao ano (IBGE, 2000). Entretanto, a despeito da possibilidade de construção da 
Usina Hidrelétrica (UHE) Santa Isabel, é possível que este fator possa influir no incremento 
populacional e conseqüentemente, na expansão da área urbana do município, elevando as 
taxas de crescimento populacional que hoje se verificam. Estudos da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) indicam que quando da construção de usinas hidrelétricas, dado o número 
expressivo de empregos gerados, para cada trabalhador alocado afluem à área cerca de 
cinco pessoas a mais. Há que se destacar que isso afeta não só o quantitativo populacional, 
mas também os fluxos financeiros da região com aumento da arrecadação municipal, 
aumento do Impostos Sobre Serviços – ISS também conhecido como Impostos Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e do Fundo de Participação Municipal – FPM, uma 
vez que os valores arrecadados estão diretamente ligados ao número de habitantes do 
município. A construção da UHE também gera uma expansão do setor terciário, com maior 
demanda pelos serviços e mercadorias oferecidas por esse setor. Por outro lado, um 
aumento do contingente populacional pode acarretar impactos para o meio ambiente, 
principalmente pela inexistência de programas de educação ambiental que orientem a 
população local quanto às atitudes corretas em relação ao meio ambiente. 

Importante fazer o seguinte paralelo: nas estatísticas apresentadas para geração de 
empregos advindos de usinas hidrelétricas, para cada 250 MW de potência gerada são 
criados 1 mil empregos diretos2. No caso específico da UHE Santa Isabel, cuja capacidade 
de geração de energia esperada é de 1.080 MW, espera-se que cerca de 4 mil empregos 

2
Estes números podem ser verificados nas estatísticas de emprego apontadas em projetos como UHE Belo Monte (PA), UHE 

Estreito (MA) e UHE Couto Magalhães (MT/GO). 
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diretos sejam gerados, o que representaria um afluxo adicional de migrantes para região da 
ordem de 20 mil pessoas. 

No que diz respeito à densidade demográfica média no estado do Pará, esta é de 
4,96 hab/km². São Geraldo do Araguaia se destaca por possuir uma das maiores 
densidades demográficas da sua região, na ordem de 8,45 hab/km², conforme demonstrado 
na Tabela 1. Explica-se essa maior concentração demográfica pela localização do 
município, na margem do rio Araguaia e de seu afluente Xambioá. O município de mesmo 
nome do referido afluente, vizinho à São Geraldo do Araguaia, possui densidade 
demográfica similar. O Rio Araguaia define a divisa entre os dois municípios, o que faz com 
que o transporte de passageiros e mercadorias entre ambos seja feito por balsa.  

Com 15.713 habitantes residindo na zona rural, o que representa 56,8% do total, o 
Município de São Geraldo, a exemplo de muitos outros da região norte do país, apresenta 
um cenário diverso da maioria dos municípios brasileiros, que se caracteriza pela elevada 
população urbana frente a rural. A taxa de urbanização de São Geraldo do Araguaia é de 
43,2%, inferior à média da Região Norte que é de 70,57%. 

A razão de sexo possibilita verificar que o estado do Pará, bem como a Região Norte, 
apresentam maior contingente de pessoas do sexo masculino do que feminino, 
diferentemente da média brasileira. Este fato é explicado pelo modelo de ocupação baseada 
na migração maciça de homens para frentes de trabalho nos vários ciclos econômicos, a 
exemplo da atividade de garimpo e mineração. 

Na tabela 2 está a distribuição da população de São Geraldo do Araguaia, por faixa etária. 
Ao analisar o padrão de distribuição da população estadual e do município percebe-se que a 
população com idade entre 10 e 19 anos é a que se apresenta em maior número, 
representando aproximadamente 25% da população, enquanto a terceira idade representa 
5% do total do estado e do município. Na média acumulada verifica-se que 50,8% da 
população têm até 19 anos de idade. Tal concentração populacional nesta faixa etária 
implica em maiores demandas por estruturas de ensino e qualificação. Ao mesmo tempo, 
indica que há maior concentração da população em idade de trabalhar. Também pode-se 
apreender a partir da tabela que a expectativa de vida não é muito alta, uma vez que a 
parcela menos significativa da população é justamente a que compõe a terceira idade (a 
partir dos 60 anos de idade). 

 

7DEHOD� ��� 3RSXODomR� UHVLGHQWH�� SRU� JUXSRV� GH� LGDGH� HP� SRUFHQWDJHP�� VHJXQGR� R�%UDVLO��5HJLmR�1RUWH��(VWDGR�GR�3DUi�H�0XQLFtSLR�GH�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�QR�DQR�GH������
3RSXODomR�UHVLGHQWH�

*UXSRV�GH�LGDGH�

/RFDOLGDGHV�
7RWDO�

��D���
DQRV�

��D���
DQRV�

���D����
DQRV�

���D����
DQRV�

���D����
DQRV�

���D����
DQRV�

���D����
DQRV�

���DQRV�
RX�PDLV�

Brasil 169.799.170 16.386.239 16.576.259 35.302.972 29.904.434 25.289.921 19.273.412 12.514.632 12.751.381 

Região 
Norte 

12.900.704 1.644.615 1.608.594 3.084.427 2.357.297 1.689.068 1.142.743 677.784 623.334 

Pará 6.192.307 778.346 767.542 1.492.207 1.120.152 793.981 550.427 336.827 312.214 

São Geraldo 
do Araguaia 

27.646 3.656 3.474 7.009 4.665 3.377 2.347 1.524 1.594 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. 
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A população do município com idade superior a 10 anos era, em 2001, de 20.516 
habitantes, segundo dados constantes no IBGE. Desse total, mais de 52% não possuem 
nenhuma fonte de renda registrada e 23,75% recebiam até um salário mínimo. A parcela da 
população que tem renda mensal superior a 20 salários mínimos corresponde a apenas 
0,62% da população total acima de 10 anos de idade. Essa relativa concentração de renda 
pode ser associada à atividade pecuária extensiva. 

������ ËQGLFH�GH�'HVHQYROYLPHQWR�+XPDQR�0XQLFLSDO�
O IDH qualifica o nível de vida da população. O IDH-M é o IDH adaptado à realidade dos 
municípios. Em ambos os casos, esse índice varia de 0,0 a 1,0 e quanto mais próximo de 
1,0 o IDH-M, melhor a condição de vida encontrada no município. Para definição da 
qualidade, o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, de 20033, classifica o 
desenvolvimento humano em três esferas: baixo desenvolvimento (IDH-M até 0,499); médio 
desenvolvimento (IDH-M entre 0,500 e 0,799) e alto desenvolvimento (IDH-M acima de 
0,800). 

A Tabela 3 mostra a variação de IDH-M entre os municípios do Pará, com informações 
sobre os valores de IDH-M encontrados e a quantidade de municípios em cada seqüência, 
para os anos de 1991 e 2000, extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano do PNUD, 
2003. 

 

7DEHOD� ��� ËQGLFH� GH� 'HVHQYROYLPHQWR� +XPDQR� 0XQLFLSDO� �,'+�0�� SDUD� R� HVWDGR� GR�3DUi�������������
����� �����

0XQLFtSLRV� 3RSXODomR� 0XQLFtSLRV� 3RSXODomR�,'+�
1�� � 1�� � 1�� � 1�� �

0,200 a 0,350 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

0,350 a 0,500 5 3,50% 71.671 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 

0,500 a 0,650 122 85,30% 2.803.548 56,60% 40 28,00% 983.905 15,90% 

0,650 a 0,800 16 11,20% 2.074.847 41,90% 102 71,30% 3.927.788 63,40% 

0,800 a 1,000 0 0,00% 0 0,00% 1 0,70% 1.280.614 20,70% 

Total 143 100,00% 4.950.066 100,00% 143 100,00% 6.192.307 100,00% 

Fonte: OMS/OPAS - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2003 

Conforme ilustrado na Tabela 3, o IDH-M dos municípios do Estado do Pará em 2000 sofreu 
um aumento em relação ao IDH-M registrado em 1991. 

Para fins comparativos, em 1991 o IDH do Brasil foi de 0,696. Dentre os municípios do 
Estado do Pará, no ano de 1991 a média predominante variava de 0,500 a 0,650, 
configurando situação de médio desenvolvimento e estando pouco abaixo do valor 
encontrado para o IDH do Brasil. No ano de 2000 observa-se considerável melhora nos 
índices dos municípios paraenses, que passam a variar entre 0,650 e 0,800. mesmo com 

3 Disponível em: http://www.pnud.org.br/atlas/PR/Calculo_IDH.doc. Acesso em 30 jun. 05.  
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essa melhora dos índices, cumpre lembrar que os municípios do Pará continuaram 
classificados como de médio desenvolvimento, pois para alto desenvolvimento considera-se 
apenas os municípios com IDH-M a partir de 0,800 e nesse caso foi identificado apenas um 
município. 

No caso específico de São Geraldo do Araguaia, em 1991 o IDH-M era de 0,546. Em 2000 
percebe-se elevação em todos os indicadores de desenvolvimento do município, que teve 
IDH-M de 0,691, impulsionado em especial pela educação (IDH-E) que se elevou de 0,525 
em 1991, para 0,732 em 2000, conforme Tabela 4. 

 

7DEHOD����ËQGLFH�GH�'HVHQYROYLPHQWR�+XPDQR�0XQLFLSDO��,'+�0��SDUD�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�������±������
IDHM IDHM–Renda IDHM–Longevidade IDHM–Educação 

Município 
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

São Geraldo do Araguaia 0,546 0,691 0,480 0,593 0,632 0,748 0,525 0,732 

Fonte: IPEA/ PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal, 2002 

 

Em 2003, de acordo com o IBGE, o rendimento nominal médio mensal de uma pessoa com 
10 anos ou mais de idade era de 385,74 reais. Este rendimento enquadra a população do 
município na classe E, de acordo com a classificação feita pela ABEP/Gismarket4, expressa 
na Tabela 5. É importante salientar que cerca de 77% dos domicílios brasileiros estão nas 
classes C, D e E. As classes A e B correspondem a 23% da população, apenas. 

 

7DEHOD����$V�VHWH�FODVVHV�VRFLDLV�GR�%UDVLO�HP�������
�&/$66(

6��
,QWHUYDOR�GH�UHQGD��5��� 5HQGD�PpGLD�PHQVDO�GRPLFLOLDU��5���

A1 Acima de 10.190 17.403 

A2 De 6.210  a  10.190 7.846 

B1 De 3.822  a  6.209 4.461 

B2 De 2.150  a  3.821 2.397 

C De 1.036  a  2.149 1.370 

D De 479  a  1.035 776 

E Até 478 401 

Fonte: http://www.ai.com.br/pessoal/indices/CLASSES.HTM

4 http://www.ai.com.br/pessoal/indices/CLASSES.HTM, acesso em 19/07/2005
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��� (VWUXWXUD�3URGXWLYD�
����� 6HWRU�3ULPiULR�

São Geraldo do Araguaia tem sua estrutura produtiva baseada nas atividades 

agropecuárias. Não por acaso o setor primário era responsável por 67,25% do PIB do 

município, em 2002, segundo dados do IBGE (Tabela 6).  

O estado do Pará tem PIB anual da ordem de 15 bilhões de reais, o que representa cerca de 

1,5% do PIB brasileiro. São Geraldo do Araguaia tem participação de pouco mais de 0,65% 

no PIB paraense. 

 
7DEHOD����3URGXWR�,QWHUQR�%UXWR�GH�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD��PLO�5���±������

�����/RFDOLGDGH�

3ULPiULR� �� 6HFXQGiULR� �� 7HUFLiULR� ��

7RWDO�

Pará 2.687,220 24,5 3.708,360 29,3 8.223,080 46,2 14.618,650 

São Geraldo do 
Araguaia 

78.702 67,26 3.787 3,24 30.211 25,82 117.014 

OBS: o valor agregado com impostos em 2002 correspondia a 3,68% do PIB municipal 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/, 2002 
 

No município, o histórico de ocupação, bem como as características naturais da região, 
fortaleceu a pecuária bovina. Assim, dispondo de créditos e incentivos, além de extensas 
áreas rurais, diversos produtores se instalaram na região e criaram áreas de pasto, em 
sistemas extensivos e semi-extensivos de criação de gado. Este modelo de uso do solo 
favoreceu a concentração fundiária e fez de São Geraldo do Araguaia um dos principais 
produtores de gado de toda a região sul do Pará. Em contrapartida, diminuiu a produção 
agrícola e o extrativismo, uma vez que passou a ocupar áreas antes utilizadas por essas 
atividades. O principal problema gerado com a expansão da atividade pecuária diz respeito 
ao avanço no desmatamento da vegetação nativa, além do aumento nas queimadas, 
ocasionados com o intuito de preparar o solo para receber o pasto.   

A Tabela 7 a seguir mostra o efetivo da pecuária local em 2003, segundo dados do IBGE, no 
município de São Geraldo do Araguaia. Conforme consta, o efetivo bovino é o que mais se 
destaca, com 255 mil cabeças, o que significa quase 2% de todo o efetivo bovino do estado 
do Pará. 

 

7DEHOD����(IHWLYRV�GD�SHFXiULD�GH�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�±������
0XQLFtSLR� $VLQLQRV� $YHV� %RYLQRV� %XEDOLQRV� &DSULQRV� (T�LQRV� 0XDUHV� 2YLQRV� 6XtQRV�

São 
Geraldo do 
Araguaia 

750 72.000 255.000 50 950 2.900 2.300 3.200 6.500 

Fonte: IBGE. Cidades. Produção Pecuária Municipal, 2003.  

 

Dentre os principais produtos agrícolas cultivados em São Geraldo do Araguaia estão a 
mandioca e a banana, seguidas pelo cultivo de milho, arroz em casca, cacau em amêndoas 
e feijão em grão, conforme  
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Tabela 8.  

Vale lembrar que os produtos referidos na tabela compõem a lavoura temporária (banana e 
cacau) e a lavoura permanente (arroz, mandioca, feijão e milho) do município. 

�7DEHOD����3ULQFLSDLV�SURGXWRV�DJUtFRODV�FXOWLYDGRV�HP�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD��HP�WRQHODGDV�±�������
0XQLFtSLR�

$UUR]�HP�
FDVFD�

�7RQHODGD��

Banana 
(Tonelada) 

Cacau em 
amêndoa 

(Toneladas) 

Feijão 
(em grãos) 

0DQGLRFD�
�7RQHODGD��

0LOKR�HP�JUmR�
�7RQHODGD��

São Geraldo 
do Araguaia 

4.800 22.500 528 103 63.000 7.800 

Fonte: IBGE. Cidades. Produção Agrícola Municipal. 2003.  

A estrutura fundiária local é composta de pequenos, médios e grandes proprietários, com 
altos índices de concentração de terras, o que gera conflitos agrários. Os pequenos 
produtores ou posseiros têm na propriedade rural a principal fonte de subsistência familiar. A 
exemplo da dinâmica dos pequenos proprietários rurais de grande parte do Brasil, a renda 
auferida é obtida tanto com o trabalho na propriedade, quanto pela venda de mão-de-obra 
em propriedades vizinhas e pelo trabalho assalariado, na zona urbana de São Geraldo do 
Araguaia. Já os grandes produtores, em geral, não moram nas propriedades rurais e 
desenvolvem atividades de pecuária extensiva ou produção de soja utilizando mão-de-obra 
local. 

Além das atividades agropecuárias acima citadas, há forte presença na região de atividades 
econômicas tradicionais tais como o extrativismo de babaçu, castanha-do-pará, pesca e 
extração de argila e areia.  

No caso da pesca, há várias colônias de pescadores na região, para onde são levados os 
pescados a serem comercializados. Os municípios São Geraldo do Araguaia e Piçarra 
possuem uma colônia que engloba moradores de ambas as localidades. A colônia Z-55 
abrange desde São Geraldo até o povoado de Itaipavas, em Piçarra. A pesca realizada por 
essa colônias é uma atividade legalizada e as colônias possuem uma associação para 
organizar as atividades. 

A pesca é rudimentar, praticada em barcos sem motor e com redes de até 300 metros e 
complementa, muitas vezes, a renda das famílias. A comercialização é feita na própria 
região, onde existe uma feira (Figura 1), existindo alguns atravessadores que percorrem as 
colônias com caminhões refrigerados.  

 

Figura 1 – Feira do Peixe no município de São Geraldo do Araguaia 
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A pesca como atividade comercial, no entanto, gera graves problemas para a população 
ribeirinha do estado. Isso porque é proibida em Tocantins, na margem direita do Araguaia. 
Dessa forma, os pescadores atravessam o rio até a margem esquerda, localizada no Pará, 
com o intuito de exercer essa atividade, o que cria uma situação de conflito entre esses, os 
pescadores locais e as autoridades do estado do Pará.  

A extração de argila e areia em São Geraldo do Araguaia são práticas comuns e 
importantes economicamente. Há expressivo número de olarias em funcionamento no 
município, nas margens do Rio Araguaia. Esta é uma das muitas atividades reguladas pelo 
ciclo hidrológico do rio Araguaia: os oleiros costumam parar as atividades durante o período 
das cheias, podendo perdurar por dois, três ou quatro meses. Há áreas em que o nível da 
água chega 1,5 m. Importante considerar que esta é uma atividade familiar e, como tal, 
imprescindível para a sobrevivência de muitas famílias no município. Já a extração de areia, 
diferentemente da extração de argila, é realizada ao longo de todo o ano e representa fonte 
de renda local, principalmente por complementar na renda familiar. 

����� 6HWRUHV�6HFXQGiULR�H�7HUFLiULR�
A industrialização em São Geraldo do Araguaia é incipiente. As poucas indústrias instaladas 
no município estão voltadas para a transformação dos produtos extrativistas. Segundo o 
Cadastro Central de Empresas, do IBGE, em 2003 havia em São Geraldo do Araguaia três 
indústrias extrativas, 19 indústrias de transformação, três empresas de agricultura, pecuária, 
silvicultura e exploração florestal e sete empresas de construção civil.  

Já o setor terciário, diante de um mercado interno restrito devido ao baixo poder aquisitivo 
da população, limita-se ao atendimento de gêneros e serviços básicos, provenientes das 
mesmas metrópoles que abasteciam a região desde seu processo inicial de ocupação, 
como Goiânia, Anápolis e Belém. De acordo com o IBGE5, existiam 216 estabelecimentos 
de comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos.  

Além disso, o município conta com outras empresas que prestam serviços à população nas 
mais diversas áreas como, por exemplo, comércio, alojamento, alimentação, transporte, 
comunicações, educação, saúde, serviços coletivos, etc. 

Mais recentemente, a atividade turística tem se configurado como elemento de dinamização 
no setor terciário. A pesca esportiva, o ecoturismo e as praias constituem-se em atrativos 
naturais reconhecidos em todo o Brasil. Outra dinamização econômica plausível para o 
município pode advir da construção da UHE Santa Isabel. Entretanto, esse aspecto ainda 
não se faz presente e há uma incerteza se virá a se concretizar, pois o consórcio que tem a 
concessão para iniciar os estudos de viabilidade desistiu do empreendimento já que o 
mesmo ainda não obteve licenciamento ambiental. 

 

��� ,QIUD�HVWUXWXUD�%iVLFD�H�GH�6HUYLoRV�
����� 6D~GH�

A infra-estrutura de saúde encontrada em São Geraldo do Araguaia inclui postos dos 
setores público e privado. São 12 estabelecimentos, dos quais 10 são do setor público.  
Além dos 10 estabelecimentos públicos, um hospital particular presta serviços ao Sistema 

5
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php, acesso em 23/07/2005 
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Único de Saúde – SUS. Importante salientar que os estabelecimentos, em geral, são postos 
de saúde na sede municipal e nos distritos pertencentes ao município. Apenas dois hospitais 
do município possuem estrutura para internações, sendo um público e o outro privado. Ao 
todo são 70 leitos, mas 10 deles não estão disponíveis ao SUS. No ano de 2001, segundo 
dados do IBGE, foram registradas 3.189 internações. O setor de saúde do município não 
possui uma infra-estrutura de equipamentos completa e os hospitais contam apenas com os 
equipamentos básicos para manutenção da saúde dos pacientes. Na Tabela 9 é 
apresentado o sistema de saúde no município. 

7DEHOD����6LVWHPD�GH�VD~GH�QR�0XQLFtSLR�GH�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�
'HVFULomR� 4XDQWLGDGHV�

Postos de saúde 8

Ambulatório de unidade hospitalar geral 2

Unidade de saúde da família 3

Unidades não especificadas 1

Prestador público municipal 13 

Prestador privado com fins lucrativos 1

Consultórios médicos 16 

Equipe odontológica 2

Hospital público 1

/HLWRV� 41 

&LU~UJLFR� 8

2EVWpWULFR� 8

&OtQLFD�PpGLFD� 17 

3HGLiWULFR� 8

Hospital privado 1

/HLWRV� 45 

&LU~UJLFR� 7

2EVWpWULFR� 14 

&OtQLFD�PpGLFD� 12 

3HGLiWULFR� 12 

Fonte: SAI/SUS - http://portal.saude.gov.br
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Em São Geraldo do Araguaia inexiste atendimento hospitalar de alta complexidade, 
restringindo-se a assistência aos serviços gerais de saúde. Os casos mais graves são 
encaminhados à Marabá ou à Belém. Isso se deve à atual formulação do SUS, onde o 
provimento dos serviços de saúde se dá de acordo com a complexidade. O atendimento é 
dividido em três pólos, de baixa, média e alta complexidade. Nesse aspecto o Município de 
São Geraldo do Araguaia se enquadra dentre os municípios com atendimento de baixa 
complexidade, também identificados como aqueles municípios preparados apenas para 
atendimentos básicos do setor. Os municípios de média e alta complexidade são 
responsáveis por atender aos pacientes encaminhados dos municípios de baixa 
complexidade que se encontrem na mesma divisão regional que estes. 

No tocante à infra-estrutura de saúde e recursos humanos para atendimento da população, 
São Geraldo do Araguaia possui taxa de um leito para cada 460 habitantes. Segundo a 
OMS, o padrão básico recomendado é de, pelo menos, um leito para cada 200 habitantes. 
Com respeito ao número de médicos, o PNUD afirma que para uma comunidade obter um 
Alto Desenvolvimento Humano - ADH é necessário 01 médico para cada 1.385 habitantes e 
São Geraldo do Araguaia possui 01 médico para cada 1.500 habitantes. 

Os problemas da saúde do município provêm da deficiência de infra-estrutura, da falta de 
saneamento básico, dos parcos recursos disponíveis e da insuficiência de pessoal e 
equipamentos. A verba municipal disponível para saúde é de R$ 22.000,00 mensais. Além 
disso, a Norma Operacional Básica de 1996, do Ministério da Saúde, transferiu as 
responsabilidades de algumas tarefas para o município, tais como vigilância sanitária. A 
verba daí proveniente está vinculada ao tamanho da população municipal e não do número 
de atendidos, mascarando o atendimento de outras regiões por esse município. Como 
resultado tem-se a insuficiência de recursos para os fins a que são destinados e a 
ineficiência do atendimento do sistema público de saúde. 

����� (VFRODULGDGH�
De acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Educação do município, em São 
Geraldo do Araguaia existem escolas apenas na área urbana (sede municipal)que vão da 
pré-escola ao ensino médio. São 7 escolas municipais, 1 estadual, 2 creches e 2 escolas 
particulares conveniadas à Prefeitura Municipal. Não há estabelecimento de ensino superior 
e o mais próximo é em Marabá, onde existe um Campus Avançado da Universidade Federal 
do Pará – UFPA. 

No que diz respeito à taxa de alfabetização, como importante indicador das condições 
sociais de uma localidade, na Tabela 10 estão comparadas taxas do Brasil, Região Norte, 
Pará e São Geraldo do Araguaia. Pode-se observar que a taxa de alfabetização da 
população acima de 10 anos de idade de São Geraldo do Araguaia é inferior à média do 
país, inclusive do estado do Pará, ficando na ordem de 76,41%, segundo dados do Censo 
Demográfico do IBGE de 2000. O IDHM-E é de 0,732, o que classifica o município como de 
médio desenvolvimento referente à educação. 

 

7DEHOD� ���� 3RSXODomR� GH� ��� DQRV� RX� PDLV� GH� LGDGH� UHVLGHQWH� HP� GRPLFtOLRV�SDUWLFXODUHV� WRWDO�H�DOIDEHWL]DGD�QR�DQR�GH������QR�%UDVLO��5HJLmR�1RUWH��3DUi�H�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD��
População de 10 anos ou mais de idade, residente em 

domicílios particulares permanentes Localidades 

Total Alfabetizadas Taxa de alfabetização 

Brasil 136.881.115 119.328.353 87,18 

Região Norte 9.658.963 8.148.175 84,36 
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Pará 4.650.618 8.148.175 83,67 

São Geraldo do Araguaia 20.516 15.677 76,41 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000 

O IBGE classifica de analfabetos aqueles que não sabem ler nem escrever um texto 
simples, semi-analfabetos aqueles que sabem ler e escrever sem qualquer escolaridade 
alcançada, alfabetizados rudimentares aqueles que completaram apenas uma série escolar 
e alfabetizados básicos os que completaram o ciclo básico de 2 ou 3 séries. 

O problema é que ao se considerar, como sugere Ronaldo Conde Aguiar6, que há uma 
grande parcela da população brasileira, considerada alfabetizada, mas com “grande 
dificuldade de leitura e expressão escrita” e “cidadãos que apenas desenham o nome, mas 
são incapazes de transmitir uma informação mais elaborada por escrito”, é plausível 
considerar que um número maior de pessoas, mesmo consideradas alfabetizadas pelo 
órgão oficial, dificilmente encontram-se preparadas para um mercado de trabalho mais 
exigente e seletivo ou para a realização plena das suas condições de cidadãos 
consumidores, produtores e participantes da vida do país.7

Considerando que a População Economicamente Ativa – PEA tem crescido no Brasil acima 
da capacidade de absorção do mercado e que o mercado retém mais, em termos 
proporcionais, aqueles que possuem maiores níveis de escolaridade, analfabetos funcionais 
que, segundo definição do IBGE adotada desde 1990 são pessoas que têm menos de 
quatro anos de estudo, estão fadados ao desemprego ou, quando muito, ao subemprego. 
Essa situação pode ser observada mesmo considerando a definição da United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a 
educação, a ciência e a cultura) – UNESCO para esse termo: “uma pessoa funcionalmente 
analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a 
alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade, e que lhe 
permitem, também, continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço de seu próprio 
desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade." Segundo a definição do 
Ministério da Educação – MEC, “pessoas com mais de 15 anos que não sabem ler ou 
interpretar frases inteiras escritas são considerados analfabetos funcionais”. Pode-se 
observar que o termo analfabetismo funcional possui definições distintas para órgãos 
distintos, sendo a definição adotada pela UNESCO (BECKER, 1992) a que melhor se aplica 
para justificar a questão do desemprego ou subemprego que aflige a população com 
menores níveis de escolaridade. 

Na Tabela 11 está ilustrada a distribuição de alunos matriculados, por instituição de ensino, 
no ano de 2004, em São Geraldo do Araguaia. Pode-se observar que o número de 
matrículas em escolas públicas cai consideravelmente, do nível fundamental para o médio, 
ficando reduzido a menos de 10% do total e demonstrando o fenômeno da seletividade ou 
evasão escolar, que exclui da escola as pessoas que atingem a idade economicamente 
ativa e vão à busca dos postos de trabalho, em detrimento da educação.  

 

7DEHOD�����1~PHUR�GH�DOXQRV�PDWULFXODGRV��SRU�LQVWLWXLomR�H�QtYHO�GH�HQVLQR��QR�DQR�GH�������
Localidades Nível de ensino Tipos de instituições Matrículas 

Pará Fundamental Público 502.839 

6 Texto preliminar do Pré-Diagnóstico Social do Estado de Rondônia para o Projeto Úmidas, Brasília, 1996, p.6. 

7 Cf. SOUZA, Paulo Renato. Globalização e Educação: Rumos e Perspectivas. In: +XPDQLGDGHV� Brasília:Ed. UnB, 1997, p. 10 
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Particular 117.080 

Público 1.397.613 
Médio 

Particular 37.398 

/RFDOLGDGHV� 1tYHO�GH�HQVLQR� 7LSRV�GH�LQVWLWXLo}HV� 0DWUtFXODV�
Particular 247 

Fundamental 
Público 9.869 

Particular 19 

São Geraldo do 
Araguaia 

Médio 
Público 967 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000 

 

Sem dúvida a evasão constitui elemento definidor da situação educacional no Brasil e, por 
conseguinte, nos municípios brasileiros. São Geraldo do Araguaia não foge à regra, visto 
que a evasão foi de 35,8% no ensino fundamental e 23,9% no ensino médio, em 20018. A 
evasão média na rede pública do Pará é de 20,3%9. Estes percentuais são similares àqueles 
verificados para o Brasil como um todo, no final da década de 90, que apresentava taxas de 
evasão 40,7% no ensino fundamental e 26% no ensino médio.  

Alguns fatores colaboram localmente para a evasão. São eles: 

• Inadequação do calendário escolar com o calendário agrícola da região; 

• Irregularidades na distribuição de material didático e merenda escolar; 

• Insuficiência de material de apoio e o baixo nível de renda das famílias dos alunos 
que os obrigam a trabalhar. 

 

����� 6DQHDPHQWR�%iVLFR�
Embora, de um modo geral, os índices de desenvolvimento humano de São Geraldo do 
Araguaia tenham melhorado entre 1991 e 2000 (Tabela 4), no quesito saneamento básico o 
município apresenta baixos índices, se comparados aos mínimos essenciais recomendados 
pelos órgãos competentes. 

São Geraldo do Araguaia possuía, segundo dados do IBGE de 2001, 6.187 domicílios, dos 
quais apenas 8,9% com acesso ao abastecimento de água pela rede pública (Tabela 12), 
coletada do Rio Xambioazinho. Os demais domicílios eram abastecidos por poços ou 
nascentes (77,4%) ou outra forma não informada (13,7%). Atualmente tem-se que 
praticamente toda a sede municipal é suprida por água encanada, o que ocorre desde 2004. 
Esse benefício diminuiu consideravelmente a ocorrência de verminoses.  

Segundo o IDH, os estados brasileiros com média acima de 85% dos domicílios atendidos 
com água tratada, são considerados com ADH. Os estados com Médio Desenvolvimento 
Humano (MDH) possuem entre 66% e 85% dos domicílios atendidos com água tratada. 

8 MEC/Inep. Censo Escolar, 2003 

9
http://www.ufpa.br/prd/informativo_9/n%BA9_pagina2.htm, acesso em 23/07/2005 
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Aqueles com Baixo Desenvolvimento Humano (BDH) têm abaixo de 66% dos seus 
domicílios recebendo água tratada. Essa classificação pode ser feita para os municípios, 
estando São Geraldo do Araguaia, deste modo, com BDH.  O município possui uma estação 
de tratamento de água (Figura 2), responsável pelo abastecimento de uma pequena parcela 
da população. 
 

Figura 2 – Estação de tratamento de água – São 
Geraldo do Araguaia 

 

7DEHOD�����'RPLFtOLRV�SDUWLFXODUHV�SHUPDQHQWHV��SRU�IRUPD�GH�DEDVWHFLPHQWR�GH�iJXD��H[LVWrQFLD�GH�EDQKHLUR�RX�VDQLWiULR��WLSR�GH�HVJRWDPHQWR�VDQLWiULR�H�GHVWLQR�GR�OL[R�QR�%UDVLO��5HJLmR�1RUWH��3DUi�H�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�QR�DQR�GH�������
'RPLFtOLRV�SDUWLFXODUHV�SHUPDQHQWHV�

Forma de abastecimento de água Existência de banheiro ou sanitário Destino do lixo 

Tinham 

(VWDGRV�

Total 

Rede geral Poço ou 
nascente 

Outra 

Total Rede geral 

Não 
tinham 

Coletado Queimado 

Brasil 44.795.101 34.859.393 6.976.877 2.958.831 44.795.101 21.160.735 3.705.308 35.393.331 554.896 

Região Norte 2.809.912 1.349.142 1.106.195 354.575 2.809.912 270.868 383.501 1.621.792 36.545 

Pará 1.309.033 558.213 585.119 165.701 1.309.033 96.890 157.745 699.566 13.968 

São Geraldo 
do Araguaia 

6.187 552 4.791 844 6.187 02 1.963 1.108 2.597 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2000.  

No que diz respeito ao esgotamento sanitário, praticamente inexiste rede coletora no 
município, mas há um sistema em fase de implantação (Figura 3). Em 2000 existiam apenas 
dois domicílios ligados à rede geral. Os efluentes são, via de regra, dispostos em fossas ou 
lançados diretamente nos cursos d’água. Muitos estabelecimentos comerciais e residenciais 
estão ligados clandestinamente à rede de drenagem pluvial, lançando esgotos e resíduos 
sólidos no rio Araguaia e agravando significativamente o grau de poluição nas proximidades 
da área urbana o que, por sua vez, afeta os locais utilizados para recreação e lazer. Este é 
considerado um dos piores problemas ambientais, junto com o despejo de lixo às margens 
do rio, a extração de areia, lavagem de carros e motores no rio. 
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Figura 3 – Estação de tratamento de esgoto em fase de implantação 
– São Geraldo do Araguaia 

 

A aplicação do IDH confere a São Geraldo do Araguaia o mais baixo índice de saneamento, 
na medida em que não dispõe de qualquer rede coletora de esgotos e as fossas sépticas 
são inviáveis ou insuficientes. Este é um problema de saúde pública, evidente na região.  

Quanto à coleta e destinação de lixo, o município apresenta, igualmente, situação precária e 
abaixo das condições mínimas adequadas a um nível de vida satisfatório. O índice de coleta 
de lixo registrado para o Brasil, como um todo, é de 79,01% dos domicílios particulares 
permanentes atendidos. Na Região Norte esse índice cai para 57,71%, enquanto o Estado 
do Pará apresenta 53,44% e, finalmente, o município de São Geraldo do Araguaia possui 
apenas 17,91% dos domicílios particulares permanentes com coleta de lixo, que ocorre 2 
vezes por semana. Boa parte do lixo da cidade disposto a céu aberto ou queimado (Figura 
4).  

 

Figura 4 – Lixo e esgoto a céu aberto em algumas áreas da sede municipal 
São Geraldo  
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A energia elétrica é uma infra-estrutura relativamente recente em São Geraldo do Araguaia 
e começou a funcionar somente no final da década de 90, proveniente da UHE Tucuruí. Em 
2004 havia 4.925 consumidores, dos quais mais de 80% eram consumidores residenciais, 
pouco mais de 6% consumidores comerciais e menos de 0,5% industriais. É um serviço 
fornecido pela CELPA – Centrais Elétricas do Pará. 

 

��� 3DWULP{QLR�+LVWyULFR�H�&XOWXUDO�
O patrimônio histórico e cultural de São Geraldo do Araguaia é amplo e se expressa de 
variadas formas. O primeiro registro remonta à ocupação pré-colonial, onde se aponta pelo 
menos 140 sítios arqueológicos. O município e toda a região são considerados estratégicos 
do ponto de vista da arqueologia, por apresentar variados padrões culturais de adaptação 
das sociedades pré-coloniais ao local. 

A presença indígena também constitui importante patrimônio histórico e cultural e é 
representada pelos Surui Aikewara, que ocupam a terra Sororó, a uma distância entre 45 e 
50 km da sede do município de São Geraldo do Araguaia. Possui extensão de 26 mil 
hectares e foi homologada pelo Decreto Presidencial 88.648, de 20 de agosto de 1983. A 
área é objeto de questionamento por ter excluído antigas aldeias e castanhais usados na 
atividade extrativista da comunidade.  

A Serra das Andorinhas é outro marco significativo da região, assim como o rio Araguaia, 
principal elemento de identidade local e uma das principais fontes de lazer da população. 
Entre suas praias, em São Geraldo do Araguaia, se destaca a praia da Gaivota. Além disso, 
a Cachoeira das Andorinhas, a pesca e os bares situados à beira do rio são atrações 
constantes.   

Existem ainda as festas religiosas, como a Festa do Divino e um espaço cedido pela 
prefeitura local onde são expostas aproximadamente quatro mil peças, nas áreas de 
arqueologia, paleontologia, biologia, zoologia, botânica, etnologia, ornitologia e geologia, 
coletadas nos estados de Rondônia, Tocantins, Pará, Goiás, Mato Grosso e Amazonas, 
além da Bolívia. Segundo o proprietário das peças, Sr. Eduardo Lemos Porto, técnico em 
agropecuária, o espaço pode ser considerado com um museu, que também reúne 
importante acervo sobre a história de guerrilha do Araguaia. 

 

��� 3ODQRV�H�SURJUDPDV�FR�ORFDOL]DGRV�
Estão inicialmente elencados alguns programas co-localizados na região de São Geraldo do 
Araguaia, tanto de âmbito estadual quanto federal. São programas com ênfase no aspecto 
ambiental, mas que também estabelecem ações voltadas ao âmbito social.  

Os programas abaixo listados, embora não tenham sua aplicação diretamente voltada ao 
Parque estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM estabelecem algum tipo de 
relação com este, posto que referem-se à questões ambientais, principalmente ligadas à 
conservação ambiental.  

Além disso, estabelecem atividades importantes para a preservação do parque, como o 
programa de defesa, fiscalização e controle ambiental, que pode ser útil em evitar a 
degradação do parque. O programa de gerenciamento de UC’s também merece destaque, 
uma vez que o PESAM se qualifica como tal. Há também programas ligados à proteção dos 
recursos hídricos, entre outros, que podem, com bons resultados, serem aplicados junto ao 
PESAM. 
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No estado merecem destaque: 

• Programa de Gestão Ambiental Integrada: desenvolvido no âmbito da Secretaria Executiva 
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTAM, tem as seguintes ações:  

Defesa, Fiscalização e Controle Ambiental 

Descentralização da Gestão Ambiental  

Gerenciamento de Áreas Costeiras  

Gerenciamento de Unidades de Conservação 

Implementação do Centro Aplicativo de Tempo, Clima e Recursos Hídricos – 
CATCRH/SECTAM  

Implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos  

Implementação do Sistema Estadual de Informação Ambiental  

Implantação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação – Programa de 
Zoneamento Ecológico-Econômico 

• Programa Compensação Ecológica para Recuperação das Áreas Alteradas da Amazônia 
Oriental – PROECO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER), com 
as seguintes ações: 

Educação Ambiental para o Reflorestamento, Manejo e Sistemas Agroflorestais  

Fomento ao Reflorestamento em Unidades Patronais e Familiares, inclusive em Áreas 
de Reforma Agrária  

Criação de Reservas e Sítios para a Prática de Pesca Esportiva  

• Programa Beija Flor (PARATUR) 

Disponibilização de produtos para o Programa de Desenvolvimento de Ecoturismo da 
Amazônia Legal – PROECOTUR no Estado do Pará 

• Levantamento de Ações de Sensibilização e/ou Projetos de Educação Ambiental 
desenvolvidos por empresas, Secretarias Municipais, Fundações, Institutos, Escolas, 
Igrejas e Organizações Não Governamentais, incluindo Associações e Cooperativas, com 
os seguintes objetivos:  

Constituir um banco de dados sobre Ações de Sensibilização e Projetos de Educação 
Ambiental, bem como, suas conseqüências para o desenvolvimento sustentável do 
Estado; 

Contribuir para troca de experiências e geração de novos projetos de Educação 
Ambiental, a partir da análise das experiências já efetuadas e em realização. 

Do governo, merecem destaque: 

A Secretaria de Coordenação da Amazônia – SCA, criada junto com o Ministério do Meio 
Ambiente e da Amazônia Legal – MMA, em 1993, tem o objetivo de implementar as políticas 
difundidas por esse Ministério para a Região Amazônica e exercer as atividades de 
secretaria-executiva do Conselho Nacional da Amazônia Legal – CONAMAZ, presidido pelo 
Presidente da República e composto por todos os Ministros e Governadores dos 9 estados 
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da Amazônia Legal. 

A reforma administrativa de 1999 deu novo nome MMA e manteve a SCA como uma de 
suas cinco secretarias. A Secretaria da Amazônia tem suas ações voltadas para reverter a 
degradação ambiental da região, valorizando alternativas produtivas e novas tecnologias, 
que geram renda e asseguram melhores condições de vida para a sociedade regional, 
implicando em menores impactos ambientais. Essas atividades fundamentam-se em uma 
conscientização cada vez maior da importância dos princípios do desenvolvimento 
sustentável. 

Do ponto de vista dos instrumentos e meios para apoiar essas idéias, ressalta-se a linha de 
programas e projetos em execução pela Secretaria de Coordenação da Amazônia. Sua 
atuação se dá por meio de dois programas: Programa de Gestão Ambiental Integrada – 
PGAI e Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PP-G7. Um dos 
subprogramas do PP-G7 é o Subprograma de Política de Recursos Naturais – SPRN que 
tem como principal objetivo implementar PGAI’s, inclusive o do Estado do Pará – PGAI/PA. 
Dessa forma, se constitui um intercâmbio entre o PP-G7 e o PGAI/PA. 

Outro programa prioritário é o Programa PROECOTUR, já citado anteriormente, que conta 
com o apoio dos governos dos estados, sociedade civil e do setor privado de turismo.  O 
programa tem como executor o MMA/SCA, em parceria com o Ministério do Turismo – 
MTUR, o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e os nove estados que compõem a 
Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins). Sua coordenação está a cargo da Unidade de Gerenciamento do 
Programa – UGP, no âmbito da SCA, juntamente com os Núcleos de Gerenciamento do 
Programa – NGP, instituídos nos estados e no IBAMA. 

O Programa de Recuperação de Áreas Alteradas na Amazônia é outro que visa fomentar a 
recuperação e a criação ou fortalecimento de alternativas sustentáveis de aproveitamento 
econômico de áreas florestais alteradas na Amazônia Brasileira. 

O programa apóia iniciativas governamentais e da sociedade civil organizada, sistematiza e 
divulga informações relativas à recuperação e ao aproveitamento econômico sustentável, 
além de orientar, planejar, implementar e contribuir para definição de políticas. O projeto 
prioriza ações nos municípios com maior incidência de desmatamento, sobretudo aqueles 
inseridos no chamado Arco do Desmatamento, que se estende do Maranhão e leste do 
Tocantins, passando pelo Pará, Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e leste do Acre. 
Também são prioritários alguns outros municípios considerados estratégicos no contexto da 
ação antrópica. 

Um importante projeto adotado em todo o Estado do Pará, especialmente para regiões com 
existência de UC’s, é o Guia Ambiental do Estado do Pará que tem como principal objetivo 
estimular o desenvolvimento econômico sustentável, alterando a estrutura econômica 
tradicional do estado, que baseia suas atividades na exploração dos recursos naturais, sem 
critérios de conservação. Para tanto, o projeto busca ampliar a noção que se tem acerca da 
biodiversidade, racionalizando o aproveitando dos recursos naturais existentes, de forma 
que a economia possa se desenvolver sem degradar o meio ambiente. Além disso, visa à 
recuperação de áreas alteradas e ao melhor aproveitamento das matérias-primas extraídas 
da natureza, através de beneficiamento e industrialização. 

Além disso, outros programas do governo do Estado do Pará são voltados às questões 
ambientais, como é o caso do Plano Estadual Ambiental – PEA, que tem em sua essência o 
desenvolvimento sustentável, ou seja, busca um equilíbrio entre as necessidades 
econômicas e a preservação ambiental. Em outras palavras, o plano baseia-se na 
implementação de um modelo capaz de promover o convívio harmônico entre o homem, o 
meio e os recursos da biosfera. 
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Todos esses programas, embora de cunho estadual e, por isso, muito amplos e gerais, 
podem ser aplicados ao PESAM. As secretarias citadas também têm poder de ação mais 
específico, que pode ser aplicado ao parque. Além disso, o governo estadual e suas 
secretarias são citados como apoio, mas não se constituem nas únicas alternativas 
disponíveis ao monitoramento e conservação do parque. Nesse aspecto, as secretarias 
municipais também exercem papel de destaque, principalmente Secretaria de Meio 
Ambiente do município de São Geraldo do Araguaia.  

Dessa forma convém lembrar que esses aspectos foram abordados de maneira geral, 
apenas para ilustrar os órgãos e entidades que apresentam potencial para o 
desenvolvimento de ações conjuntas e de parceria junto à unidade, bem como ressaltar 
programas ambientais e iniciativas estaduais e municipais que possam ser aplicados para a 
preservação do parque.  

 

��� $SRLR�,QVWLWXFLRQDO�GLVSRQtYHO�SDUD�R�3(6$0�
A sede do município de São Geraldo do Araguaia dista aproximadamente 10 km do PESAM, 
sendo a única alternativa para os técnicos e funcionários da SECTAM de acesso a alguns 
serviços, tais como: bancário, mecânico, farmacêutico, correio, etc. Futuramente, com a 
instalação da sede e a criação de um quadro de funcionários para o parque, haverá a 
necessidade de serviços especializados, como atendimento médico, oficinas mecânicas, 
entre outros, que muitas vezes não estarão disponíveis no município de São Geraldo do 
Araguaia e sim em Marabá, principal centro urbano da região, distante 190 km da sede do 
PESAM. Na Tabela 13 consta uma relação dos principais serviços e estabelecimentos 
disponíveis no município de São Geraldo do Araguaia. 

 

7DEHOD������3ULQFLSDLV�VHUYLoRV�H�HVWDEHOHFLPHQWRV�SDUD�DWHQGHU�R�3(6$0��
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Hospital H. São Francisco Ltda. 3331.1197 

Oficinas Mecânicas sem informação disponível 

Construção Civil sem informação disponível 

Bancos Banco do Brasil S/A 3532.1222 

Auto Posto Carajás 3331.1194 
Postos Gasolina 

Posto São Geraldo do Araguaia 3331.1209 

Segurança pública- Delegacias e Distritos 

policiais 
Delegacia da Polícia Civil 3331.1336 

Jornal e rádio locais sem informação disponível 

Expresso Mercúrio S.A. (51) 3356.5000 

Multcar Transporte de Veículos LTDa 
Transporte-serviços 

Trip Transporte Aéreo Regional do 

Interior Paulista 
(19) 3743.3010 

Correio 
ECT- Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos 
3331.1157 

Fonte: Lista Telefônica da Listel (2005) – www.listel.com.br.

OBS: há muitas oficinas mecânicas na região e geralmente estas são montadas em quintais de 
residências, dessa forma os nomes e números de telefone não estão disponíveis nas fontes de 
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consulta. 

Atualmente, algumas instituições apresentam possibilidade de colaboração com o PESAM, 
com chances de apoiá-lo em suas atividades. Entretanto, é possível perceber que esse 
apoio ainda não se estabeleceu e o parque ainda não foi implementado. As instituições 
envolvidas estão relacionadas a seguir: 

� Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia; 

� Prefeitura Municipal de Marabá; 

� Câmara dos Vereadores de São Geraldo do Araguaia; 

� Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de São Geraldo do Araguaia; 

� Fundação Casa da Cultura de Marabá; 

� Fundação Serra das Andorinhas; 

� Museu Paraense Emílio Goeldi; 

� Universidade Federal do Pará; 

� Grupo Espeleológico de Marabá; 

� Associação de Produtores e Moradores da Serra; 

� Associação de Produtores e Moradores de Sucupira; 

� Sociedade de Orquidófilos de Marabá – SOM; 

� Sociedade Paraense de Orquidófilos. 

Para a gestão do PESAM existem algumas instituições com grande potencial e por vezes 
interesse em estreitar as relações com o mesmo, por cooperações ou convênios. Na Tabela 
14 está a relação das instituições que, em princípio, têm potencial de cooperação na gestão 
do parque. A Tabela a seguir foi montada a partir de dados coletados durante a campanha 
de campo, na qual foi possível identificar os principais órgãos e entidades com possibilidade 
de cooperação com o PESAM. 
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Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia Funcionário e realização de atividades administrativas 

Mão de obra para serviços gerais 

Funcionário em função 

Funcionário a conveniar 

Prefeitura Municipal de Marabá Funcionário e realização de atividades administrativas 

Mão de obra para serviços gerais 

Funcionário em função 

Funcionário a conveniar 

Câmara dos Vereadores de São Geraldo do Apoio na elaboração, aprovação e execução dos projetos 
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Araguaia Apoio logístico para reuniões 

,167,78,d2� 327(1&,$/�'(�&223(5$d2�
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Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de São 

Geraldo do Araguaia 

Apoio na elaboração e execução dos projetos 

Apoio logístico para reuniões 

Fundação Casa da Cultura de Marabá Financiamento de projetos de pesquisa 

Apoio na gestão da UC 

Fundação Serra das Andorinhas Possibilidade de financiamento de projetos de pesquisa 

Apoio na gestão da UC 

Museu Paraense Emílio Goeldi Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 

Universidade Federal do Pará Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 

Grupo Espeleológico de Marabá Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 

Sociedade de Orquidófilos de Marabá (SOM) Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 

Sociedade Paraense de Orquidófilos Execução de projetos de pesquisa e pós-graduação 

Associação de Produtores e Moradores da Serra Auxílio na implantação do Conselho Gestor da UC 

Participação no Conselho Gestor da UC 

Participação nas pesquisas estabelecidas 

Apoio às atividades de fiscalização do parque 

Associação de Produtores e Moradores de 

Sucupira 

Auxílio na implantação do Conselho Gestor da UC 

Participação no Conselho Gestor da UC 

Participação nas pesquisas estabelecidas 

Apoio às atividades de fiscalização do parque 

Sindicato Rural de São Geraldo do Araguaia Organizar encontros, debates, com proprietário e produtores 

rurais 

,167,78,d2� 327(1&,$/�'(�&223(5$d2�
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CNPq Financiamento de projetos de pesquisa, pós-graduação, 

desenvolvimento gerencial 

Capes Financiamento de pesquisadores e projetos de pesquisa 

FNMA Financiamento de projetos 

Inpe Banco de dados 

GEF Financiamento de projetos 

WWF – Fundo Mundial de Conservação da 

Natureza 

Financiamento de projetos 

CI – Conservation International Apoio na captação de recursos 

Apoio à pesquisa e monitoramento 

Treinamento e capacitação 

Apoio técnico ao manejo 

Avaliações biológicas 

Apoio à criação de redes de cooperação e informação 

Educação ambiental e uso público (apoio aos programas) 
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TNC – The Nature Conservancy Avaliações ambientais 

Captação de recursos 

Pesquisa 

Políticas ambientais 

Monitoramento 

Capacitação 

Financiar a realização de pesquisas científicas 

Ibama - PA Fiscalização do entorno 

Embratur Incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo na região 

Divulgação de potenciais turísticos 

Correios Patrocínio, divulgação do Parque 

Banco do Brasil Patrocínio de programas e projetos do parque 

INSS – Pes (Programa de Estabilidade Social) Palestra para a comunidade do entorno envolvendo a 

SECTAM e divulgando o parque 

Senac Cursos de capacitação para a comunidade do entorno do 

parque 

Ministério da Saúde Palestras e seminários sobre saúde e meio ambiente 

Fundação Boticário de Proteção à Natureza Financiamento de projetos 

Treinamento de pessoal 

Polícia Militar Ambiental - PA Fiscalização 

Fonte: levantamento MRS, 2005 

 

É importante ressaltar que as questões referentes à financiamento de atividades são 
listadas apenas pela existência dessa possibilidade, mas que devem ser amplamente 
analisadas, pois na maioria das vezes o órgão ou a entidade possui verba disponível para 
isso. 

As articulações para gestão do PESAM podem se dar entre diferentes instituições presentes 
no estado, na iniciativa privada e no Terceiro Setor. Podem ser articulações horizontais 
(entre instituições governamentais da mesma esfera), verticais (entre instituições de esferas 
distintas) e transversais (parcerias com Organizações Não Governamentais – ONG’s, 
empresas, universidades, etc.). Dessa forma é possível estabelecer condições para a 
gestão adequada do PESAM, dentro de suas necessidades e respeitando-se suas 
limitações. 

As articulações horizontais estão presentes em programas estaduais com a atuação de 
diferentes secretarias. No Pará o monitoramento de queimadas é um exemplo de atividade 
realizada em parceria entre a SECTAM/PA, diversas instituições estaduais e prefeituras 
municipais. 

Quanto às articulações verticais, observa-se que muitas das ações do Órgão Estadual de 
Meio Ambiente – OEMA, no Pará, estão ligadas ao MMA, IBAMA, INCRA e Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI. 

Em relação às articulações transversais, diversos convênios e parcerias são verificados no 
Estado, com empresas como Furnas e Eletronorte que financiam projetos ambientais, 
apoiando UC’s e realizando atividades de monitoramento dos recursos hídricos. O PGAI – 
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Bico do Papagaio promovido pelo PPG-7/IBAMA é um dos exemplos. 

Outros projetos freqüentes estão relacionados à proteção da fauna e flora do PESAM 
(parceira SECTAM e PARATUR); e manejo florestal e projeto de controle do desmatamento 
e das queimadas no Pará, também pela SECTAM. 

 

��� /HJLVODomR�±�8VR�H�RFXSDomR�GH�]RQDV�UXUDLV�H�VXD�FRQVHUYDomR�
A legislação ambiental aplicável à região é bastante extensa. Não só a legislação pertinente 
ao uso e ocupação do solo em zonas rurais e sua conservação, mas também aquela 
referente à economia sustentável e às UC’s.  

No âmbito Federal, as principais leis referem-se à Política Nacional do Meio Ambiente – 
PNMA, à valorização econômica da Amazônia e às normas para uso e ocupação do solo. 

A Lei N° 4.504 de 30 de novembro de 1964 dispõe sobre o uso e ocupação do solo, a 
reforma agrária e a promoção da política agrícola de forma a manter condições suficientes 
de produtividade ao mesmo tempo em que garanta a conservação dos recursos naturais. 

A Lei N° 5.173 de 27 de outubro de 1966 visa a valorização econômica da Amazônia. A 
principal meta é estabelecer integração entre a economia local e a economia nacional e 
“promover o desenvolvimento auto-sustentado da economia e o bem-estar social da região 
amazônica” (Artigo 3º). 

A Lei N° 6.938, de 31 de agosto de 1981 dispõe sobre a PNMA e “tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (Artigo 2º).  

No âmbito estadual identificou-se a existência de duas leis que merecem destaque, por 
aludirem ao tema específico desse estudo.  A Lei Nº 5.982, de 25 de julho de 1996, que 
dispõe sobre a criação do PESAM e a Lei Nº 5.983, de mesma data de criação, referente à 
Área de Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia, no município de mesmo nome. 

Além dessas duas leis, outras foram analisadas, por apresentarem alguma relação com a 
questão do uso e ocupação do solo: a Lei de Crimes Ambientais e a Lei Ambiental do 
Estado do Pará. 

Também é importante ressaltar, ainda no âmbito estadual, a Lei Nº 5.879, de 21 de 
dezembro de 1994, que dispõe sobre a preservação do solo agrícola e segundo a qual “a 
utilização do solo agrícola será subordinada a um planejamento que levará em conta sua 
capacidade de uso e indicará o emprego de tecnologia adequada” (Artigo 2º). 

A Lei de Crimes Ambientais foi considerada nesse estudo, pois trata em vários artigos de 
questões referentes ao uso e ocupação do solo em UC’s, bem como da utilização de seus 
recursos. Nesse critério identifica-se a importância de análise e compreensão de alguns 
artigos em especial, a saber: arts. 40, 44, 45, 52, 54, 63 e 64, entre outros. 

A Lei Ambiental do Estado do Pará é mais ampla, trata da questão ambiental como um todo. 
Mesmo assim, alguns de seus artigos fazem menção ao tema tratado e à questão de uso e 
ocupação do solo, principalmente em seu capítulo IX, Título IV, que trata dos assentamentos 
rurais. 

No âmbito municipal convém destacar a Lei Orgânica do município São Geraldo do 
Araguaia que dispõe, entre outras coisas, sobre a ordem econômica e ambiental. 
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Este estudo teve por orientação uma conjugação de métodos e técnicas das Ciências 
Sociais, que envolveram coleta de dados primários, cujas principais metodologias adotadas 
foram a aplicação de questionários e realização de entrevistas, nos órgãos e entidades 
atuantes na região e também com membros das comunidades locais, bem como análises 
qualitativas das informações e subsídios socioambientais para implementação do Plano de 
Manejo indicando, entre outros aspectos, o estado atual da antropização na Zona de 
Amortecimento – ZA e na Área Interna do Parque – AIP do PESAM; os prognósticos de 
ocupação futura; as ações e identificação de pessoas físicas ou jurídicas que poderão 
colaborar para a implementação do Plano de Manejo.  

Foram definidas as seguintes áreas de influência, considerando critérios do Termo de 
Referência do estudo.   

• =$: APA São Geraldo do Araguaia e área em que reside a população vizinha ao 
Parque Estadual da Serra das Martírios/Andorinhas; 

• $,3��inclui as ocupações antrópicas no interior do PESAM. 

Os dados primários foram coletados pela equipe de campo, entre os dias 03 e 12 de 
setembro de 2005 e contaram com as técnicas de observação, entrevista, aplicação de 
questionários com membros das comunidades envolvidas, entidades civis e instituições 
públicas (ANEXO 1), conversas com representantes do estado e da sociedade civil, reuniões 
comunitárias, além do registro de material fotográfico. As entrevistas e questionários foram 
aplicados nas residências dos moradores e, em alguns casos, durante as reuniões 
realizadas com as comunidades. O tipo de questionário utilizado foi o questionário misto, 
com perguntas abertas e fechadas se revezando e sempre aplicado pelo entrevistador. 

Foram aplicados questionários com moradores das comunidades de Sucupira, Ilha de 
Campo, Santa Cruz, Projeto de Assentamento – PA Tira Caatinga, moradores de áreas 
próximas ao PESAM (fazenda Nova Vida) e moradores da Serra das Andorinhas (área 
interna do parque). É importante salientar que na época da campanha de campo que 
resultou neste relatório os trabalhos de demarcação da área do PESAM ainda não estavam 
concluídos, o que dificultou a exata localização de algumas ocupações. 

Foram realizadas, ainda, entrevistas com representantes do INCRA, da prefeitura de São 
Geraldo do Araguaia e da Fundação Serra das Andorinhas (FSA).  

Durante o campo ocorreram duas reuniões comunitárias, sendo uma na Vila de Sucupira e 
outra na Câmara de Vereadores de São Geraldo do Araguaia. Na ocasião participaram 
representantes do poder público de São Geraldo do Araguaia, de organizações civis – a 
exemplo da FSA e das comunidades diretamente afetadas pelo PESAM, a saber, Vila 
Sucupira, Ilha de Campo, Santa Cruz, Projetos de Assentamento Tira Caatinga, Jerusalém e 
Boqueirão, moradores da Serra das Andorinhas e de fazendas próximas ao PESAM (ANEXO 
2 e ANEXO 3). 

As reuniões baseadas em métodos participativos objetivaram levantar opiniões, 
expectativas, receios e desejos da comunidade no que diz respeito à implantação do Plano 
de Manejo do PESAM. Estes levantamentos constituíram um diagnóstico situacional rápido 
(ANEXO 4) que possibilitou um diálogo com a comunidade estudada. Para os participantes 
significou oportunidade de discussão sistematizada de sua situação e conseqüente 
mobilização para ações conjuntas que se façam necessárias.  
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A ZA é compreendida pela Área de Proteção Ambiental – APA de São Geraldo do Araguaia 
e pela área onde reside a população vizinha ao PESAM, em especial as comunidades de 
Santa Cruz e Vila Sucupira, identificadas a partir de visita ao campo, em junho de 2005. 
Também podem se enquadrar nessa classificação o povoado Ilha de Campo, PA Tira 
Caatinga, PA Boqueirão, Área da COSIPAR e Fazenda Nova Vida. 

������ 3RYRDGR�6DQWD�&UX]��
O povoado de Santa Cruz fica próximo ao município de São Geraldo do Araguaia. O meio 
de transporte mais indicado para fazer a interligação entre o município e o povoado é uma 
voadeira (pequeno barco a motor que se caracteriza pela rapidez, sendo responsável pelo 
transporte de parte da população ribeirinha, conforme se verifica na Figura 5). A primeira 
parada é numa das várias formações rochosas da Serra das Andorinhas, a Gruta Daniel 
(Figura 6). 

Figura 5. Voadeira transportando ribeirinhos para São Geraldo do Araguaia 
 

Figura 6. Formação rochosa conhecida como Gruta Daniel 
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O povoado de Santa Cruz está situado à cerca de 37 km da sede de São Geraldo do 
Araguaia, na margem esquerda do rio Araguaia. Está inserido na APA de mesmo nome do 
município e ocupa uma área de 21 hectares e possui 60 residências unifamiliares, com uma 
população de aproximadamente 300 moradores, o que lhe confere o posto de segundo 
povoado mais populoso da zona rural do município. Além do transporte fluvial, é possível 
também chegar ao povoado de Santa Cruz por meio terrestre, devido à existência de uma 
estrada que dá acesso ao povoado e que corta ao meio o PESAM. Esta estrada, que foi 
aberta no período da Guerrilha do Araguaia, quando o Exército Brasileiro abria fronteiras à 
procura dos guerrilheiros, não tem boas condições de conservação e as tentativas da equipe 
de campo de chegar ao povoado pela estrada foram abortadas em função do solo arenoso e 
das más condições de tráfego. (Figura 7). 

 

Figura 7. Estrada de acesso Povoado Santa Cruz, no interior do PESAM (terreno arenoso) 
 

Além desta estrada, outra forma de acesso ao povoado é por meio de transporte fluvial, 
como dito anteriormente, realizado em um barco de linha que faz o trajeto Santa Cruz – 
Xambioá duas vezes por semana e pela voadeira anteriormente referida, que pertence ao 
posto de saúde e é utilizada para levar os doentes mais graves para São Geraldo do 
Araguaia (por isso chamada de ambulância fluvial, pois o povoado possui apenas 1 posto de 
saúde. Esporadicamente, a voadeira transporta os moradores ribeirinhos. 

O povoado de Santa Cruz é um dos mais antigos da região. Segundo a historiografia local, o 
General José Vieira Couto de Magalhães, desbravador e historiador e uma das 
personalidades mais marcantes no Brasil do século XVII, que navegou pelo Araguaia 
anotando as vilas e povoados existentes, já apontava nos seus relatos o povoado de Santa 
Cruz. De acordo com a senhora Rita Lopes da Silva, moradora do povoado, a comunidade 
tem mais de 120 anos de existência.  

No povoado existe a escola de ensino fundamental Pedro Gomes da Silva, que atende 
atualmente a 99 crianças, oferecendo turmas de 1ª a 7ª séries e contando com cinco 
professores. A comunidade tem 2 igrejas, uma evangélica e outra católica. 

Famílias de baixa renda residem no local e sobrevivem da aposentadoria dos mais velhos e 
da prestação de serviços em outras propriedades. A subsistência e a complementação de 
renda é obtida com a pesca e pequenos plantios, realizados nos quintais de suas casas ou 
nas cercanias do povoado. O beneficiamento do babaçu gera produtos de boa qualidade, 
principalmente óleo, carvão (a partir do beneficiamento do endocarpo) e sabonete, cuja 
comercialização também auxilia na renda familiar.  
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A pluri-atividade também é característica desta comunidade: aposentadoria, prestação de 
serviços em fazendas próximas, pesca, plantios de subsistência (arroz em especial) e 
beneficiamento do babaçu compõem a renda familiar.  

O padrão construtivo das residências é diferenciado, encontrando-se desde casas 
revestidas de palha de babaçu até casas de pau-a-pique, de madeira e de alvenaria (Figura 
8 e Figura 9). Algumas construções em condições mais precárias são provisórias, uma vez 
que no período das cheias os moradores mudam-se para áreas mais elevadas, retornando 
para suas casas quando o nível do rio baixa. 

 

Figura 8. Residências em Santa Cruz  
 

Figura 9. Residência em Santa Cruz (madeira) 

A energia elétrica é garantida por um motor, que funciona até às 22h, e o abastecimento e 
manutenção são custeados em regime de parceria entre a prefeitura e a comunidade. A 
infra-estrutura de saneamento também é inadequada e insuficiente. Via de regra, não há 
esgotamento sanitário nas residências e tampouco aterro sanitário para destinação dos 
resíduos sólidos. O lixo produzido é queimado ou mesmo lançado em valas. A água que 
abastece as famílias vem de nascentes na Serra das Andorinhas, provavelmente já no 
interior do PESAM, sendo canalizada até torneiras presentes em cada residência. Não há 
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informações acerca da realização de qualquer tipo de tratamento antes de ser distribuída 
para a comunidade. A “água é barrada na beira da serra e canalizada pras casas”, afirma 
um morador. 

O arroz é o produto agrícola de maior destaque na comunidade, ressaltando a importância 
do setor primário para a economia local. O setor terciário, representado pelo comércio, é 
precário, sendo o abastecimento condicionado ao fornecimento de produtos pelas cidades 
próximas.  

Além do rio Araguaia como principal elemento definidor da identidade cultural do povoado 
Santa Cruz, as festas são atrações culturais importantes também. São elas: 

¾ Festejo de Santa Cruz, que consiste em nove noites de festas com roupas e motivos 
temáticos que variam a cada ano; 

¾ A Festa de São João, que se inicia com jogos de futebol contra times de outras 
comunidades, no campo do povoado, e finda à noite com a quadrilha formada pelas 
crianças da comunidade; 

¾ A Festa do Divino, que inclui uma procissão até a “capela de Pedra”, localizada na 
Serra das Andorinhas, mais precisamente no interior do PESAM. 

Em junho de 2005 foi realizada entrevista com o Sr. Raimundo Nonato, representante da 
comunidade, sobre as expectativas com o Plano de Manejo. Segundo esse entrevistado, há 
um acentuado interesse por parte dos habitantes locais quanto à solução de questões como 
a melhoria das vias terrestres de acesso à comunidade; a implantação de sistemas de 
iluminação pública; aumento na qualidade de vida da população pela oferta de novas 
oportunidades de emprego e renda, entre outras.  

A moradora Rita Lopes da Silva, que também participou da entrevista, afirma que não sabe 
exatamente o que dizer, só sabe que é uma “reserva que vão fazer”. Continua ela: “o medo 
é se tiver que sair daqui... porque a gente usa até lá em cima da serra... tem roçado lá em 
cima”. Não é possível precisar, mas há indícios de que a comunidade usa área do PESAM 
para fins agrícolas também. 

Diante do exposto, é essencial realizar uma análise, D SRVWHULRUL, sobre as possíveis técnicas 
adotadas pelo Plano de Manejo do PESAM a fim de se contemplar tais expectativas. 

 

������ 9LOD�6XFXSLUD�
A Vila Sucupira está localizada no Vale do Sucupira e possui cerca de 80 famílias residentes 
totalizado aproximadamente 400 moradores. O surgimento da vila data da década de 1950 
quando um senhor conhecido como Seu Bento veio da Bahia em busca de garimpo e ali, as 
margens da Serra das Andorinhas, instalou-se.  

A comunidade conta com duas escolas de ensino fundamental, a Wildemberg de Oliveira 
Assis, com 70 alunos matriculados e a Santo Reis, com 28 alunos matriculados. A exemplo 
das demais escolas da região, as da Vila Sucupira apresentam deficiências estruturais que 
vão desde a falta de lugares adequados para acomodação das crianças que estudam em 
regime multiseriado, até carteiras quebradas, falta de giz, falta de merenda escolar e 
iluminação deficiente (Figura 10). Não é possível realizar atividades noturnas pela falta de 
energia. A energia elétrica funciona entre 18h e 22h, movida por um motor estacionário 
cedido pela prefeitura de São Geraldo do Araguaia, que cede também o óleo diesel e 
providencia a manutenção do motor.  
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Figura 10. Escola na Vila Sucupira 

 

As residências da Vila Sucupira estão organizadas de forma espaçada, de modo que 
algumas delas se localizam dentro da Serra das Andorinhas, portanto na área do PESAM. O 
padrão construtivo das residências é variado sendo possível verificar casas de alvenaria, 
madeira, palha de babaçu e pau-a-pique. 

Existem na vila lideranças importantes, a exemplo do Sr. Francisco Oliveira Neto, conhecido 
também como “Neto da Serra”.  Uma associação de moradores, a Associação de Moradores 
e Produtores da Serra das Andorinhas - AMPSA conduz as atividades econômicas ligadas 
ao setor produtivo da comunidade. Há uma agente do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde - PACS que atende toda a vila.  

Apesar do fenômeno da pluriatividade também ser característica desta comunidade, a 
produção agrícola aqui é significativa para a renda e subsistência local. A população planta 
mandioca para produção de farinha nos períodos de seca (que vai de abril a novembro) e 
roça de milho e feijão no período de chuva. Alem disso os moradores criam animais como 
ovelha, bode, galinha, porco. 

Com relação à percepção que a comunidade tem dos recursos naturais locais, essa afirma a 
ocorrência de drástica diminuição da fauna e da flora antes existentes na Serra das 
Andorinhas. Depoimento de um jovem de 23 anos ilustra esta realidade: “aqui na chapada 
nem tem mais frutas. Tem umas que nem conheço, só ouço falar, como é o caso do puçá”.  
Alguns moradores afirmam ainda avistar onça pintada. 

A possibilidade da implantação da UHE de Santa Isabel, hora em fase de elaboração dos 
estudos de impacto ambiental, já reflete na dinâmica local e foi citada pelos moradores da 
Vila Sucupira. Segundo depoimento de dois moradores, o preço de terra na região é 
aumentado quando se fala na UHE Santa Isabel. Altera-se também quando se fala na 
implantação do PESAM. Atualmente o alqueire10 desmatado chega a custar R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) na serra. O desmatamento é uma condição que valoriza mais a terra por 
deixá-la “pronta pra plantar”. Nessa perspectiva, o plano de manejo do PESAM serviria para 
desvalorizar as terras da região. É importante atentar para essa situação, a fim de que se 
possa evitar que o receio acerca da desvalorização das propriedades possa servir como 
aspecto negativo em relação à implementação do referido plano, principalmente no que 

10 Um alqueire corresponde a 4,84 hectares 
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concerne à opinião das comunidades locais. Vale lembrar que o plano está voltado para a 
conservação, sendo então considerado como uma ação positiva para a região. Diante do 
exposto é possível perceber que, apesar de ser um aspecto positivo para o parque, o plano 
de manejo desperta nas comunidades locais a idéia de que as terras da região serão 
desvalorizadas pela impossibilidade do desmatamento para preparação da terra para o 
plantio. 

Na primeira visita de campo foi realizada entrevista com Sr. Zé, cujo apelido é Peixe Frito, 
representante da Associação dos Moradores e Produtores da Vila Sucupira. Segundo 
relatos do mesmo, a vila foi instalada há pouco tempo, apresentado um núcleo com poucas 
casas. Na área do vale do Sucupira existem aproximadamente 60 famílias. 

Nessa visita também foi realizada uma reunião com a comunidade e entrevista com o 
presidente da AMPSA, Sr. Guilherme Guimarães (Figura 11).   

 

Figura 11. Seu Guilherme, presidente da AMPSA, concedendo entrevista 

 

A exemplo do Povoado Santa Cruz, há expectativa da comunidade em relação ao Plano de 
Manejo do PESAM. Os lideres locais demonstraram interesse em participar do planejamento 
e querem saber a respeito da desobstrução das áreas ocupadas pelos moradores locais e 
principalmente sobre as atividades atualmente realizadas na região.  

Há uma preocupação por parte dessa população com relação a uma redução da oferta de 
emprego e restrição de algumas atividades responsáveis pela geração da renda local. Uma 
das alternativas sugeridas pelos próprios habitantes diz respeito à atuação como guias 
turísticos para visitação ao PESAM, atividade que possibilitaria conciliar parte da demanda 
por emprego à necessidade de preservação do parque.  

Também se questionou a respeito do aumento na fiscalização ao parque, como forma de 
reduzir o desmatamento, as queimadas e outras formas de utilização predatória dos 
recursos naturais existentes no parque. 

 



Plano de Manejo do PE da Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM/PA 
Estudo Específico de Socioeconomia 

33

5HXQLmR�QD�9LOD�6XFXSLUD�
A reunião foi realizada numa das escolas municipais da Vila Sucupira, no dia 10/09/2005 e 
teve como objetivo apresentar o que era um Plano de Manejo e levantar a opinião da 
população a respeito do PESAM e sua implementação. A reunião contou com a presença de 
62 participantes que assinaram a lista de presença, além de crianças e pessoas analfabetas 
que não assinaram essa lista (Figura 12 e Figura 13). Estima-se que uma parcela 
considerável estava presente na reunião, o que demonstra por um lado o interesse da 
população em relação ao seu futuro e, por outro o bom nível de participação local. 

 

Figura 12. Comunidade da Vila Sucupira em reunião  
 

Figura 13. Comunidade da Vila Sucupira em reunião (participação feminina)
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Inicialmente a equipe de socioeconomia falou para a comunidade sobre os objetivos da 
reunião e lembrou que sua função ali era de apenas levantar as expectativas da população 
em relação ao plano de manejo do parque e sua implementação, além de responder as 
dúvidas passíveis de resposta. 

Em seguida foi questionado à comunidade o que viria a ser um PDQHMR, assim alguns 
moradores responderam: ³WLUDU�D�JHQWH�GH�XP� OXJDU�SDUD�RXWUR”, o que denota a confusão 
conceitual entre manejo e remanejamento. Fez-se necessário uma explicação do que é 
manejar. 

Questionados sobre qual seria a função do parque, as respostas foram várias, entre elas: ³iUHD� GH� SDUTXH� p� iUHD� GH� UHVHUYD� H� QmR� iUHD� TXH� SRGH� ILFDU� XP� WDQWR� GH� JHQWH�GHVPDWDQGR´��³R�SDUTXH�p�SUD�SUHVHUYDU�RV�DQLPDLV�H�DV�SODQWDV´��³D�iJXD�WDPEpP´�� 
Outro questionamento foi se eles sabiam a diferença entre uma APA e um parque. As 
respostas demonstraram que ainda que de forma empírica, os moradores da Vila Sucupira 
conhecem em parte a diferença entre as duas UC’s. 

Perguntou-se: o que é uma APA? Responde um morador: “XPD� WHUUD� GRFXPHQWDGD�� TXH�SRGH� WHU� GRQR´ responde outro: ‘¶H���� iUHD� GH� SDUTXH� QmR� SRGH� WHU� GRQR�� p� GR� JRYHUQR”.  
Complementa outro morador: “DTXL�HP�6XFXSLUD�p�XPD�SDUWH�GHQWUR�QD�$3$�H�RXWUD�GHQWUR�GR�3DUTXH´��
Logo surge a primeira dúvida da comunidade: ³R�SRYR�SRGH� WUDEDOKDU�GH� IRUPD�GLIHUHQWH"�3RGH�ILFDU�H�WUDEDOKDU�GH�IRUPD�GLIHUHQWH�GHQWUR�GR�SDUTXH"�1mR�GHVPDWDQGR"´� 
Daí foi necessário discutir a diferença entre as UC’s definidas no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC, com suas respectivas categorias de manejo. Foi 
explicado que existia UC de Proteção Integral, ou seja, aquela onde é totalmente restrita a 
exploração ou aproveitamento dos recursos naturais, admitindo-se apenas o aproveitamento 
indireto dos seus benefícios.  

Foi explicado em seguida que existe também UC de Uso Sustentável, ou seja, aquela na 
qual a exploração e o aproveitamento direto é permitido, desde que de forma planejada e 
regulamentada. 

Logo surge outra dúvida da população: “D JHQWH� SRGH� WUDEDOKDU� QR� WXULVPR�� FRPR� JXLD?” 
Respondemos que desde que se defina que um dos usos do parque seja educação 
ambiental ou outro uso que possibilite a presença de guias, e desde que estejam habilitados 
para este fim, provavelmente poderão. Contudo a definição ocorrerá durante estas 
discussões para elaboração do Plano de Manejo. Por sugestão de alguns moradores foi 
feita uma breve lista de pessoas que gostariam de receber treinamento de guia turístico11.

Foi discutido o papel de instituições como Embrapa e Sebrae na orientação da população 
acerca do aproveitamento das plantas nativas da região, a exemplo do pequi, babaçu, baru. 
Fala o Sr. Guilherme, em nome da comunidade: ³HX� QmR� VHL���� VREUH� TXHLPDGD� DTXL�� SRU�H[HPSOR��HVWDPRV�VRVVHJDGR��KRMH�HVWDPRV��D�VHQKRUD�QmR�SDVVDYD�DTXL�HVWH�PrV�GH�VHFD�SUD� QmR� YHU� IRJR� GHQWUR� GHVVD� PDWD�� QR� WHPSR� TXH� WLQKD� HVVH� DOHPmR� DTXL� YLQKD� XPDV�PXOKHUHV��YLHUDP�ID]HU�XPD�UHXQLmR�EHP�DTXL��QR�pSRFD�GR�1Rp�ILFDYD�HVVD�EULJD��SRUTXH�R�IRJR�QLQJXpP�Gi� FRQWD�� TXDQGR�GDYD�DJRVWR�H�VHWHPEUR�QLQJXpP�GDYD�FRQWD�� DL� HX� IXL� H�GLVVH�DR�SRYR��ROKD�HX�HQ[HUJR�XPD�FRLVD�TXH�YDL�GDU�MHLWR�Vy�GHSHQGH�D�FRPELQDU��SRUTXH�QyV�WHPRV�DV�iUHDV�GH�FKDSDGD�H�WHPRV�D�iUHD�GH�PDWD�VH�FRORFDU�IRJR�QD�FKDSDGD�VHUYH�H�DVVLP�Mi�QmR�ERWD�QD�PDWD�H�DL�ID]�UHVHUYD�SDUD�SHTXL�����GDt�SUD�Fi�WRGR�PXQGR�TXH�WHP�VXD�iUHD�TXHLPD�FKDSDGD�H�GHL[D�R�PDWR”.   

���)L]HUDP�TXHVWmR�GH�FRORFDU�VHXV�QRPHV��)DELR�GD�6LOYD�*XLPDUmHV��*LOPDU�9LDQD�GH�6RX]D��0DQRHO�0HVVLDV�
)UHLWDV��$XJXVWR�3HUHLUD�GD�6LOYD��5DLPXQGR�GH�0DWRV�H�%RDYHQWXUD�6RX]D�6DQWRV��
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Em seguida foi questionado sobre as expectativas e anseios em relação ao plano de manejo 
do PESAM e sua implementação. Foi facultada a palavras e saíram muitas respostas que 
estão a seguir: 

• ³(X� FRPR� SUHVLGHQWH�� HVWRX� HQWHQGR� EHP� ���� R� SHVVRDO� TXH� HVWD� DTXL� WD� VHQGR�VREUHVVDOWDGR�� YDL� VDLU�� QmR� YDL� VDLU�� HVVH� SHVVRDO� TXH�HVWi� QD�iUHD� R� SHVVRDO� YDL�VDLU�� D� FRQYHUVD� TXH� Wi� Dt� p� TXH� YmR� LQGHQL]DU� DV� SHVVRDV� p� LVVR� TXH� SDVVHL� SUR�SRYR��IRL�LVVR�TXH�HX�VRXEH���´�
• ³+RMH�HX�QmR�VHL��PDV�D�FRQVWLWXLQWH�GL]LD�R�VHJXLQWH�������D�SHVVRD�PRUD�HP�XP�OXJDU�PHQRV� TXH� HOD� VHMD� WLWXODGD�� PDV� VH� R� JRYHUQR� SUHFLVDU� GDTXHOD� iUHD� QyV� QmR�SRGHPRV�GL]HU�TXH�QmR��FRP�WDQWR�TXH�HOH�LQGHQL]H�FRP�D�PRHGD�FRUUHQWH´��
• ³(VWDPRV�SUHRFXSDGRV�R�TXH�YDL�ID]HU�FRP�R�SHmR�GH�URoD"´�
• ³2�TXH�HX�DFKR�UXLP�p�TXH�D�JHQWH�QmR�VDEH�GLUHLWR�R�TXH�YDL�DFRQWHFHU��PXLWD�JHQWH�IDOD��D�JHQWH�Vy�RXYH�IDODU´ 
• ³(X�VRX�GH�DFRUGR�DVVLP��R�SDUTXH�YDL�JHUDU�PXLWR�GLQKHLUR�� Oi�HP�FDVD�PHVPR�D�VHQKRUD�Mi�IRL� Oi""�D�VHQKRUD�YDL�YHU���FDFKRHLUDV�����QDV�FDEHFHLUDV�D�PDWD�YLUJHP�QLQJXpP�PH[H��WD�Oi�SUD�YHU”
• ³6H� p� SUD� VHU� HQWmR� PLQKD� kQVLD� p� SUD� VDEHU� VH� p� SUD� VDLU�� D� ILUPD� WHP� GLQKHLUR�YDPRV� QHJRFLDU� HX� YRX� HPERUD� HX� YRX� FXLGDU� GH� RXWUD� FRLVD� SRUTXH� DL� QmR� WHP�G~YLGD� HX� SRVVR� DXPHQWDU�PHX� VHUYLoR� RX� QmR� SRVVR�� DJRUD� GH� XPD� FRLVD� HX� W{�FHUWR��HQTXDQWR�QmR�FKHJDU�LVVR��QyV�SRGHPRV�WUDEDOKDU�SRGHPRV�SODQWDU�H�SURGX]LU��DJRUD�QR�GLD�TXH�FKHJDU�LVVR�Dt�QyV�Yr�R�TXH�ID]´���
• “É� SRUTXH� HVVH� SDUTXH� QmR� VDL� GR� SDSHO� ���� QHP� QD� WHOHYLVmR� D� JHQWH� RXYH� IDODU��IDODP�GH�SDUTXH�QR�%UDVLO�WRGR�PHQRV�QHVVH�GDTXL”.�
• “7HP�TXH�OHPEUDU�TXH�TXDQGR�KRXYH�R�SDUTXH�Mi�KDYLD�PRUDGRU�DTXL�����GRQD�=X]X�p�PRUDGRUD�YHOKD��WHP����DQRV´��
• ³(X�QmR�SODQWHL�HVVH�DQR�SRUTXH�GLVVHUDP�TXH�QmR�SRGLD�PDLV��TXH�TXHP�SODQWDVVH�LD� SDJDU� XPD�PXOWD���� TXDQGR� IDORX� GD� PXOWD� ILTXHL� GHVFRQILDGR´� [Neste momento 

todos comentam a situação do colega e dizem que ele não deixe de fazer nada até 
que o governo decida o que vai ser feito]. 

• ³$TXL� WRGR�PXQGR� IDOD� GHVVH� SDUTXH�� WRGR�PXQGR� HQWUD� DTXL� ����� RXWUR� GLD� SDVVRX�GXDV�SHVVRDV�GH�FDUUR�H�GLVVH�TXH�HUD�ILVFDO��H�QmR�HUDP�QDGD����D�JHQWH�QmR�VDEH�TXH�SDVVD�SRU�DTXL��H�VH�QmR�VRXEHU�D�JHQWH�SDVVD�D�QmR�UHFHEHU�PDLV��QR�IXQGR�D�SROtFLD� HVWDYD� SURFXUDQGR� HOHV�� LD� HUD� URXEDU� EDQFR” [No momento da visita de 
campo estava havendo problemas de segurança na região e a presença constante 
de pessoas na área do PESAM tem gerado uma certa insegurança na população.  

 

������ 3RYRDGR�,OKD�GH�&DPSR�
A segunda parada da visita ao campo, para levantamento de dados primários é na Ilha de 
Campo. O povoado da referida ilha ganhou este nome numa referência a ilha localizada a 
sua frente, no rio Araguaia. Na verdade, não é necessariamente uma ilha, mas uma 
extensão das terras, uma espécie de praia que na época de cheia fica submersa, deixando 
visível apenas essa área, parecendo uma ilha. Esta dista 25 km da sede do município de 
São Geraldo do Araguaia e ocupa área aproximada de 39 hectares. Possui 13 casas com 
população de cerca de 80 pessoas, onde predominam as relações de parentesco e as 
famílias nucleares. A população da ilha tem decrescido na última década, motivado 
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principalmente pelas limitações de terra para plantio. Este fato induz a saída dos mais 
jovens para centros urbanos e compromete a sobrevivência do grupo parental.   

Há informações controversas sobre o surgimento do povoado. Segundo um dos 
entrevistados, Sr. Paulo Ribeiro Santos, o início se deu por volta de 1957 quando sua avó 
juntamente com outras pessoas chegaram de Croá, em Goiás, vindo em busca de “terra pra 
morar e garimpo pra trabalhar”. Segundo lembranças deixadas pela avó, “ali era só mato e 
índio”.  

A exemplo de várias comunidades da região norte do Brasil, as casas da Ilha de Campo são 
de madeira com cobertura de palha de babaçu, formando uma única rua principal, com ruas 
secundárias mais estreitas (Figura 14). As habitações não possuem instalações sanitárias, 
tampouco rede de abastecimento de água, apenas um poço artesiano serve a população. 
Segundo o entrevistado, uma espécie de representante ou líder comunitário, na época da 
seca a água do poço seca e a captação é feita direto do Rio Araguaia, tarefa esta que cabe 
às crianças e mulheres do povoado (Figura 15).  

 

Figura 14. Rua principal da Ilha de Campo 
 

Figura 15. Criança com balde de água coletada no rio Araguaia 
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O povoado vive economicamente da chamada pluriatividade12, ou seja, da diversificação de 
fontes de renda como estratégia familiar de sobrevivência, o que lhe garante renda familiar 
média mensal de um salário mínimo. Encontram-se plantios de subsistência, em especial a 
mandioca e os plantios ocupam cerca de 5 hectares da área total do povoado. Há também 
criação de pequenos animais e áreas de pastagem, a exemplo do que ocorre em todo o 
entorno do PESAM. Além disso, o pescado do Rio Araguaia (Figura 16) e o óleo de coco de 
babaçu compõem o universo das pluriatividades que garantem a sobrevivência e 
continuação das famílias.  

 

Figura 16. Crianças pescando no rio Araguaia 
 

Atividade tipicamente feminina, a quebra para aproveitamento do babaçu é um importante 
complemento econômico em toda a área de amortecimento do PESAM (Figura 17). A 
produção informada é de 20 litros de óleo/mês, em média, para cada mulher, vendido a R$ 
5,00 cada, o que resulta num valor adicional à renda mensal de R$ 100,00. O óleo 
produzido é vendido na zona urbana de São Geraldo do Araguaia.  

 

Figura 17. Quebra do babaçu 

 

12 $� HVWH� UHVSHLWR� YHU� 6FKQHLGHU�� 6HUJLR��$�SOXULDWLYLGDGH�QD� DJULFXOWXUD� IDPLOLDU�� 3RUWR� $OHJUH�� 8)5*6��
����� 
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O único equipamento público existente no povoado é a escola municipal D. Pedro II, que 
funciona de 1ª a 8ª séries e conta com quatro professores para atender a 63 alunos. A 
energia vem de gerador, sendo o óleo diesel pago pelos próprios moradores locais. 

No que diz respeito à saúde, o acesso da população implica sempre no deslocamento aos 
centros urbanos, seja São Geraldo do Araguaia ou Xambioá. Em que pese haver um agente 
do PACS, o trabalho às vezes é insatisfatório pela sua limitação profissional e carência de 
instrumentos de trabalho. Mas de um modo geral, as condições de saúde da população são 
consideradas satisfatórias e as patologias encontradas estão relacionadas a inadequados 
hábitos higiênicos que ocasionam micoses ou às precárias condições sanitárias, 
ocasionando casos de verminoses, diarréias e doenças respiratórias. 

Questionados sobre a percepção do PESAM, os entrevistados da comunidade afirmaram 
que o parque é ´VREUD�GH� WHUUD´� aquela que não dá para trabalhar. ³$TXLOR�TXH�R�JRYHUQR�VHSDUD�SDUD�RV�ELFKRV�VREUHYLYHUHP´��fala um dos entrevistados. ³&RQFRUGR [com o Parque], SRLV�RV�ELFKRV�ILFDP�PDLV�j�YRQWDGH´� 
Os moradores asseguram que muitos animais estão em número bastante reduzido, como é 
o caso do veado mateiro. Além disso, o parque pode “WUD]HU�EHQHItFLRV�WDPEpP�SDUD�R�ULR������HVVD�VHFD�WRGD”, afirma um jovem morador. Vale lembrar a visita a campo foi num período 
de seca, o que dificultava inclusive o transporte fluvial.  

Com relação ao conhecimento que a comunidade tem dos recursos naturais, fauna e flora, 
dizem os moradores que houve um decréscimo no numero de indivíduos. Uma das 
moradoras diz ³DJRUD�QmR��PDV�DTXL�HUD�ULFR�HP� MDWREi��PRJQR�H�FDVWDQKD� ����KRMH� WXGR�p�SDVWR”. Continua a moradora: “QD� FKDSDGD� DTXL� SHUWR� WHP� JHQWH� TXH� GHVPDWRX� DWp� ����DOTXHLUHV�SDUD�SODQWDU´� 
Essa população, apesar das dificuldades de informação e esclarecimentos acerca de uma 
Unidade de Conservação ou do PESAM em especial, de maneira geral mostra-se favorável 
à implantação de um manejo sustentável.  

������ )R]�GR�ULR�6XFXSLUD�H�SUDLDV�
No percurso entre Ilha de Campo e Santa Cruz se encontram várias praias (Figura 18) 
utilizadas pela população dos municípios da região e até de locais mais distantes, a exemplo 
de Goiânia (GO). O período de alta estação nas praias do Araguaia vai de maio a outubro e 
durante a visita ao campo ainda foi possível encontrar barracas armadas em algumas praias 
(Figura 18). Verificou-se, também, a presença de pequenas fazendas com residências e 
áreas de pastagem.     
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Figura 18 – Praia no percurso entre Ilha de Campo e Santa Cruz 

A foz do Rio Sucupira é uma área de significativa importância e de grande beleza cênica. O 
rio caracteriza-se como uma área de patrimônio arqueológico, espeleológico e ecoturístico: 
cachoeiras, cânions, escritos rupestres, cavernas (Figura 19 e Figura 20). Estão presentes 
durante boa parte de seu curso, indo do interior do PESAM até sua foz.  

 

Figura 19. Foz do Rio Sucupira (deságüe no Rio Araguaia) 
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Figura 20. Rio Sucupira (pequeno cânion) 
 

������ 6HGH�GD�)XQGDomR�6HUUD�GDV�$QGRULQKDV�
Construída em 1993, com recursos provenientes de doações de diversos países e outras 
fontes internacionais, tais como GTZ (Cooperação Técnica Alemã), Amigos da Suíça e 
Greenpeace, além de apoios da prefeitura municipal e pessoas físicas diversas. 

A antiga sede da FSA localizava-se nas proximidades de Santa Cruz, sendo composta por 
dois alojamentos com camas, banheiros e cozinha, tudo num padrão arquitetônico que 
conjuga elementos da natureza local como a palha de buriti e madeira (Figura 21). A antiga 
sede transformou-se em alojamento e a atual Sede da FSA localiza-se em São Geraldo do 
Araguaia (Figura 22). 

 

Figura 21. Antiga sede da Fundação Serra das Andorinhas, na Vila Sucupira
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Figura 22 – Atual Sede da Fundação Serra das Andorinhas em São Geraldo do Araguaia

A FSA já desenvolveu trabalhos de apicultura nas Vilas Sucupira e Santa Cruz (Figura 23 e 
Figura 24), sendo que em Santa Cruz ainda há moradores que mantém uma produção, em 
pequena escala. 
 

Figura 23 e Figura 24 - Capacitação em apicultura e viveiro de reflorestamento. Fonte: Sr. José 
Spanner – Técnico da SECTAM do Pará. 

Além disso a fundação desenvolveu trabalhos de educação para a saúde nas mesmas 
comunidades, conscientizando sobre a importância de filtros de água, o uso de sanitários 
rústicos, adesão a vacinas, destinação e separação do lixo orgânico e seco, além de 
orientações para o estabelecimento de hortas comunitárias e individuais. 
 

A FSA também desenvolveu atividades de educação ambiental tais como: Periódico Pedra 
Escrita – com informações sobre atividades realizadas na Serra das Andorinhas e Cartilha 
Toca Fogo – atentando para o uso responsável do fogo no manejo das roças e pastos. 
Formou uma brigada de incêndio voluntária e incentivou a implementação de aceiros 
margeando as roças.  
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A FSA foi responsável, ainda, por campanhas de reflorestamento de corpos d´água das 
Vilas Santa Cruz e Sucupira com o plantio de mais de 20 mil árvores efetuado por alunos 
das escolas municipais e comunidade (os alunos ficavam cerca de uma semana nas 
localidades realizando o trabalho). A FSA também realizou atividades abordando a questão 
do lixo, a partir da representação de peças teatrais.  
 

Atualmente a FSA celebra convênios com a EDUCOM e Fundação Universidade do 
Tocantins – UNITINS, trabalhando com educação à distância, cursos de contabilidade, 
normal superior, administração, pedagogia e serviço social. 
 

������ 3URMHWR�GH�$VVHQWDPHQWR�7LUD�&DDWLQJD�
Criado em 1998 por meio da Portaria do INCRA 159/98, o PA Tira Caatinga possuía 
inicialmente 40 lotes e ocupava área de 1.455 ha. Esta área, que originalmente pertencia a 
União, foi ocupada irregularmente por um fazendeiro que ao morrer, em 1986, deixou o 
espólio para família. 

Neste período começaram a ocorrer invasões de sem-terras na fazenda que com o passar 
dos anos se agravaram. Os ocupantes reivindicaram então ao INCRA vistoria para fins de 
desapropriação e implementação do projeto de assentamento. Apesar da demanda e do 
clima de tensão social instalado, o Incra estagnou o processo, baseado na Medida 
Provisória nº 2.183/56 de agosto de 2001, que determinava que “R LPyYHO�UXUDO�GH�GRPtQLR�S~EOLFR�RX�SDUWLFXODU�REMHWR�GH�HVEXOKR�SRVVHVVyULR�RX�LQYDVmR�PRWLYDGD�SRU�FRQIOLWR�DJUiULR�RX�IXQGLiULR�GH�FDUiWHU�FROHWLYR�QmR�VHUi�YLVWRULDGR��DYDOLDGR�RX�GHVDSURSULDGR�QRV�GRLV�DQRV�VHJXLQWHV�j�VXD�GHVRFXSDomR��RX�QR�GREUR�GHVVH�SUD]R��HP�FDVR�GH�UHLQFLGrQFLD��H�GHYHUi�VHU� DSXUDGD�D� UHVSRQVDELOLGDGH�FLYLO� H� DGPLQLVWUDWLYD�GH�TXHP�FRQFRUUD� FRP�TXDOTXHU� DWR�RPLVVLYR�RX�FRPLVVLYR�TXH�SURSLFLH�R�GHVFXPSULPHQWR�GHVVDV�YHGDo}HV”. Apenas em 2003 
foi feita a demarcação da área e atualmente muitos dos assentados venderam seus lotes, 
configurando situação bastante conhecida no cenário da reforma agrária brasileira: estudos 
mostram que os lotes são vendidos ou mesmo abandonados em virtude da dificuldade de 
condições de sobrevivência, em especial nas regiões norte e centro-oeste do país. Os lotes 
postos à venda são adquiridos, em sua grande maioria, por grandes proprietários de terras, 
que o fazem com o intuito de ampliar suas propriedades, configurando-se, assim, a 
concentração de terras. 

A atividade pecuária predomina atualmente no PA Tira Caatinga, a exemplo do que ocorre 
em todo o entorno do PESAM, configurando um quadro de desmatamento, queimadas e 
exploração de madeira (Figura 25 e Figura 26).  

 

Figura 25. Queimada em propriedade rural no entorno do PESAM (PA Tira Caatinga)
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�

Figura 26. Área desmatada para pastagem no entorno do PESAM – PA Tira Caatinga 
(ao fundo a Serra das Andorinhas) 

������ 3URJUDPD�GH�$VVHQWDPHQWR�%RTXHLUmR�
O PA Boqueirão está localizado as margens da BR-153 e ocupa área de 2.892 hectares. Foi 
criado pela Portaria do INCRA 161/99, inicialmente com 49 lotes tendo sido retificada em 
2003, indo para 73 lotes. A área onde se instalou o PA era uma fazenda hipotecada a uma 
instituição bancária e foi ocupada em 1974. Apenas em 1998, em função do clima de tensão 
social, a terra foi considerada improdutiva e desapropriada para fins de reforma agrária.  

 

������ ÈUHD�GD�&RPSDQKLD�6LGHU~UJLFD�GR�3DUi���&26,3$5�
Nas imediações do PESAM chama atenção uma área de mineração que pertence, segundo 
informantes, à Companhia Siderúrgica do Pará - COSIPAR. A COSIPAR é uma empresa 
criada pela extinta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e pela 
Companhia Vale do Rio Doce, em junho de 1986, foi a primeira indústria de ferro gusa a se 
instalar no Pará. 

 

������ )D]HQGD�1RYD�9LGD�H�&DFKRHLUDV��
A fazenda Nova Vida, como assim denominam seus proprietários, pertence ao casal Sra. 
Adriana Lopes e Sr. Rosa Lima dos Santos. Trata-se de uma das muitas propriedades 
existentes na zona de amortecimento do PESAM (Figura 27), cuja caracterização serve de 
parâmetro para o entendimento do tipo de ocupação verificada na região. 
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Figura 27. Fazenda Nova Vida (ao fundo a Serra das Andorinhas) 

 

O casal, a exemplo da maioria dos moradores da ZA, é originário do Maranhão, tendo 
chegado em São Geraldo do Araguaia há anos, em busca de trabalho no garimpo ou terra 
para plantio. No caso do Sr. Rosa, este mora desde 1957 na região, inicialmente no Vale do 
Sucupira, depois Santa Cruz e Jatobá.  

A fazenda Nova Vida está localizada no limite entre o PESAM e a ZA e a Serra das 
Andorinhas é utilizada para plantio de roça e captação de água de nascentes. A nascente de 
onde vem a água para beber está a 400 m da residência do casal (Figura 28), onde é 
canalizada para as torneiras. 

 

Figura 28. Água canalizada da Serra das Andorinhas para o filtro de barro
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Planta-se arroz, milho e feijão. A vegetação nativa oferece mangaba, pequi, oiti e cupuaçu.  
Questionados sobre a importância do PESAM, o casal afirmou conhecer pouco do que se 
trata, mas admitiu que “QmR�Ki�OXJDU�PDLV�ERQLWR�SUD�PRUDU”.  
Nas proximidades da fazenda Nova Vida, já citada anteriormente, estão algumas das 
cachoeiras mais visitadas da região: a Cachoeira do Rosa (que pertence a essa 
propriedade) e Cachoeira de Três Quedas (cujo nome da propriedade em que se localiza 
não foi identificado), que recebe grande número de turistas aos fins de semana e feriados, 
deixando acumulado lixo e provocando degradação (Figura 29 e Figura 30). 

 

Figura 29. Cachoeira de Três Quedas 

 

Figura 30. Lixo deixado pelos turistas na Cachoeira de Três Quedas
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���� 2FXSDo}HV�,QWHUQDV�QR�3(6$0�
No interior do PESAM foram identificadas várias ocupações difusas. Seguem algumas 
destas ocupações. 

• Moradores da região da Casa de Pedra: local onde ocorre a Festa do Divino, no alto 
da Serra das Andorinhas, é habitado há cerca de 30 anos por moradores 
tradicionais, tais como Sr Antônio Preto, que reside no local há 24 anos e Sr. 
Raimundo Estevão Martins, morador da serra há 23 anos. Ambos ocupam áreas com 
tamanho médio de 20 hectares e afirmam que a serra é o melhor lugar para se viver. 
Contudo, afirmam não ter opinião formada acerca do PESAM.  

• Moradores da Vila Sucupira: parte das residências da vila já ocupa área do PESAM. 

• PA Tira Caatinga (parte do assentamento). 

 

���� 3URJQyVWLFRV�GH�RFXSDomR�GD�UHJLmR�
No sentido de consolidar as informações a respeito das ocupações antrópicas na região do 
PESAM, foi realizada reunião com a comunidade de São Geraldo do Araguaia, na Câmara 
Municipal (Figura 31). A reunião, que contou com 84 participantes, foi organizada pela 
equipe de socioeconomia e contou com a colaboração da equipe de uso e ocupação do 
solo.  

 

Figura 31. Reunião na Câmara dos Vereadores de São Geraldo do Araguaia

A exemplo do que ocorreu na Vila Sucupira, a população necessitava de esclarecimentos 
sobre o PESAM, sobre conceitos de UC’s e sobre remanejamento de pessoal quando da 
implantação do parque. 

Inicialmente apresentou-se um mapa com a localização geográfica do PESAM, para servir 
de base visual, facilitando a formulação de perguntas, o esclarecimento de dúvidas e as 
discussões acerca do tema.   

Foi necessário também conceituar e diferenciar as UC’s definidas no SNUC, com suas 
respectivas categorias de manejo.  
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Em seguida, dado o clima de ansiedade da população presente, a reunião foi aberta para 
perguntas, das quais algumas são reproduzidas a seguir: 

Sr. Antonio Rodrigues da Silva: “&RPR�IRL�FULDGR�HVVH�SURMHWR�VH�D�JHQWH�QXQFD�RXYLX�IDODU�QXP�MRUQDO��QXPD�WHOHYLVmR����HUD�Vy�LVVR”. 

Senhor não identificado: “6H�SRU�XP�DFDVR�IRU�UHWLUDU�DOJXpP��R�TXH�HOHV�YmR�ID]HU�FRP�DV�SHVVRDV�TXH�YmR�WHU�TXH�VDLU��FRP�FHUWH]D�DOJXpP�YDL�WHU�TXH�VDLU�HQWmR�TXHULD�VDEHU�R�TXH�YDL�DFRQWHFHU�FRP�D�SHVVRD�TXH�YDL�VHU�REULJDGD�D�VDLU��TXHLUD�RX�WDOYH]�QmR�TXHLUD"´ 
Senhora não identificada: “R TXH�YDPRV�SRGHU�ID]HU�p�VH�RUJDQL]DU��WRGD�D�FRPXQLGDGH´��
Uma importante etapa para elaboração do Plano de manejo é a identificação de VWDNHKROGHUV��. Alguns foram identificados no trabalho de levantamento socioeconômico e 
seguem listados abaixo. 

 

1RPH� )XQomR�

1. Maria de Lourdes da Cruz Freitas Presidente Fundação Serra das Andorinhas 

2. Francisco Oliveira Neto Fundação Serra das Andorinhas 

3. José Nascimento Filho Técnico do INCRA 

4. Raimundo Dias Filho Vereador de São Geraldo do Araguaia 

5. José Ribamar Carvalho Oliveira Fundação Serra das Andorinhas 

6. João Batista Matos (João Magrão) Secretário de Meio Ambiente e Turismo 

7. José Spanner  Representante da sociedade civil 

8. Flavio Dias Emater 

9. Guilherme Guimarães Presidente Associação de Moradores e Produtores 
da Serra das Andorinhas (AMPSA), 

10. Boaventura Sousa Santos Morador de Sucupira 

11.  Adriana Lopes Santos Fazenda Nova Vida (no interior do PESAM) 

12. Raimundo Estevão Martins (Raimundo 
Preto) 

Morador da Serra das Andorinhas há 23 anos 

13.  José Quintino de Andrade Morador do P. A Boqueirão 

Em geral, percebem-se diversas opiniões sobre a importância do PESAM, em função dos 
interesses difusos de grupos socais e moradores. O modelo de participação mais adequado 

13 6WDNHKROGHU, é uma referência à todos os envolvidos em um projeto de alguma forma. Por 
exemplo, cliente, equipe de projeto, acionistas, funcionários, fornecedores etc. Pode-se utilizar, 
também, o termo �SDUWH� LQWHUHVVDGD�. Outra definição: são indivíduos, grupos de indivíduos ou 
organizações que podem influenciar o projeto (ou serem influenciados por ele) direta ou 
indiretamente, positiva ou negativamente. Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: 
www.wikipedia.org. 
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na gestão do parque deve ser um modelo de gestão compartilhada onde cada comunidade 
envolvida tenha representação. Além disso, se sugere contratação de guias turísticos e 
agentes comunitários da região para desenvolvimento de trabalhos de intermediação entre 
as comunidades e a manutenção do PESAM.  
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$1(;2��
Modelos de Questionários 
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$1(;2��
Lista da Reunião em Sucupira 
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$1(;2��
Lista de Presença da Reunião – Câmara de Vereadores de São Geraldo do Araguaia 
(10/05/05) 
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$1(;2��
Plano de Reunião – Câmara Municipal de São Geraldo do Araguaia (10/09/05) 
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Enquanto estudo específico integrante do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra dos 
Martírios/ Andorinhas (PESAM), o presente documento apresenta o relatório técnico referente ao 
diagnóstico e às propostas para o uso público na Unidade de Conservação (UC). O estudo visa 
contribuir para o zoneamento, sugerir as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 
da visitação e incluir propostas para a implementação de atrativos e recomendações para a 
gestão do uso público na unidade. 

A Lei nº 5.887, de 09 de maio de 1995, institui a Política Estadual do Meio Ambiente do Pará. De 
acordo com seu capítulo III, art.83º, os parques constituem-se de unidades de conservação de 
proteção integral, que WrP�FRPR�FDUDFWHUtVWLFDV�EiVLFDV�D�SURWHomR�WRWDO�GRV�DWULEXWRV�QDWXUDLV��D�SUHVHUYDomR�GRV�HFRVVLVWHPDV�HP�HVWDGR�QDWXUDO�FRP�R�PtQLPR�GH�DOWHUDo}HV�H�R�XVR�LQGLUHWR�GH�VHXV�UHFXUVRV��
O PESAM foi criado pela Lei nR 5.982, de 25 de julho de 1996� no município de São Geraldo do 
Araguaia, na região Sudeste do Pará. A UC possui uma área com forma de um polígono 
irregular, envolvendo uma superfície de 26.787,75 hectares e perímetro de 158,39 km. Uma das 
principais justificativas para criação desta UC foi a salvaguarda do considerável patrimônio 
arqueológico que abriga, tendo por objetivo protegê-lo, assim como SUHVHUYDU�RV�HFRVVLVWHPDV�QDWXUDLV� HQJOREDGRV� FRQWUD� TXDLVTXHU� DOWHUDo}HV� TXH� RV� GHVYLUWXHP�� FRQFLOLDQGR� D� SURWHomR�LQWHJUDO� GRV� UHFXUVRV� QDWXUDLV� H� GDV� EHOH]DV� FrQLFDV�� FRP� D� XWLOL]DomR� SDUD� ILQV� FLHQWtILFRV��FXOWXUDLV��HGXFDFLRQDLV��UHFUHDWLYRV�H�WXUtVWLFRV��
A sustentabilidade do desenvolvimento turístico se mostra imprescindível no PESAM, em função 
de grande parte de seus recursos estar relacionada a ecossistemas frágeis e sítios 
arqueológicos milenares, nos quais uma utilização intensiva pode provocar danos irreversíveis 
aos patrimônios natural e cultural.  

Contudo, a sustentabilidade não se prende exclusivamente a esses aspectos, devendo o turismo 
constituir um instrumento de valorização dos aspectos culturais e sociais na plenitude de sua 
identidade local e de viabilização econômica de sua produção. A sustentabilidade passa também 
pela adoção de um modelo de desenvolvimento que valorize os recursos humanos, materiais e 
econômicos da região, estimulando produtos turísticos que priorizem a matéria-prima local, em 
termos de instalações, embarcações, produtos alimentares e outros. 

Baseado neste fato e considerando que, em seu período inicial de implementação o PESAM 
possua apelo turístico para atingir apenas pequenas parcelas de uma demanda doméstica 
(municípios mais próximos no estado do Pará e Tocantins), optou-se por discorrer brevemente 
sobre as potencialidades turísticas dos municípios que servem de base de apoio para a visitação 
na UC (São Geraldo do Araguaia – PA e Xambioá – TO), incluindo seus portões de entrada 
(Marabá – PA e Araguaína – TO). Acredita-se que com o ordenamento das atividades e recursos 
turísticos (praias fluviais, cachoeiras, museus, recursos pesqueiros, etc.) e com o incremento e 
qualificação da infra-estrutura turística do entorno, possa-se atingir um maior nível de atratividade 
local e constituir as bases para a abrangência de demandas regionais, nacionais e mesmo 
internacionais para o PESAM. 

A elaboração deste relatório envolveu as seguintes atividades: pesquisa bibliográfica; 
levantamento de dados e publicações referentes à área de estudo; levantamento das 
informações produzidas na área, projetos desenvolvidos e instituições que tenham envolvimento 
com a UC e entorno; compilação das informações obtidas e identificação de carências de 
informação ou de possíveis lacunas no conhecimento da área; levantamento de campo, incluindo 
contatos e entrevistas com representantes de instituições envolvidas com a Unidade,  órgãos 
públicos estaduais e municipais e membros da comunidade; identificação e avaliação em campo 
dos produtos e atrativos turísticos existentes e potenciais da Unidade; incorporação dos 
resultados da Oficina de Planejamento e reuniões com as equipes responsáveis da Secretaria 
Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado- SECTAM e das Centrais Elétricas 
do Norte do Brasil – Eletronorte. 
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O estado do Pará tem a diversidade do potencial turístico como característica. Sua variedade 
paisagística e cultural permite o desenvolvimento de diversas modalidades de turismo que já 
possuem uma dinâmica própria em algumas regiões, embora ainda seja incipiente na maior 
parte delas, incluindo a área em estudo.  

Para atingir uma projeção regional, a área de influência do Parque Estadual Serra dos Martírios/ 
Andorinhas terá que, necessariamente, se adequar aos princípios da competitividade, 
alcançando uma qualidade aceitável de mercado em seus serviços de apoio e investindo em 
seus diferenciais. Para tanto, é necessária a legitimação científica de seu patrimônio 
arqueológico e a implementação e gestão otimizadas de seus atrativos naturais, em uma 
primeira fase.  

Mediante o reconhecimento de sua riqueza histórico–cultural e do desenvolvimento do turismo 
em níveis de qualidade requeridos para uma UC, possivelmente essa demanda possa atingir 
escalas cada vez maiores, exigindo a contínua especialização das ofertas turísticas e um 
relacionamento de complementaridade com os demais municípios da região. 

Por esse motivo, decidiu-se por uma abordagem inicial de maior âmbito, enfocando a 
disposição para investimentos em curso no pólo Araguaia-Tocantins. Neste pólo, possuem 
destaque os municípios de Tucuruí, Barcarena, Conceição do Araguaia e Marabá. Apesar de o 
PESAM não estar inserido nas prioridades de investimentos turísticos federais e estaduais, a 
tendência da atividade turística é desenvolver-se em ondas concêntricas, partindo de produtos 
consolidados até atingir regiões mais ermas, desde que possuam potencial e valor agregado. 

Na retrospectiva das propostas geradas é notável o gradativo reconhecimento do próprio 
governo do Estado de cada vez mais áreas que podem ser foco de exploração turística, padrão 
que continua crescente até os dias de hoje, sendo englobadas novas áreas de interesse em 
cada iniciativa lançada. 

Em seguida, serão apresentados os municípios que constituem as principais bases de acesso e 
apoio ao PESAM, com ênfase em São Geraldo do Araguaia, onde se encontram seus limites, 
assim como seus portões de entrada. Essa abordagem será trabalhada em termos de potencial 
de atratividade, infra-estrutura instalada e inclinação para posturas econômicas menos 
agressivas ao meio ambiente, condizentes com seu aproveitamento cênico e turístico de forma 
responsável em médio e longo prazo. 
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Há alguns anos, uma série de programas e projetos para o desenvolvimento do turismo tem 
como foco a região da Amazônia Legal, constituída pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Mesmo os que não foram 
totalmente implementados, fizeram parte de um processo de amadurecimento sobre as 
possibilidades regionais de projeção nacional e internacional, mediante a organização interna 
dos municípios e sua união em propostas comuns, visando a competitividade com as demais 
regiões turísticas brasileiras e estrangeiras. 

Embora nem todos os projetos sejam articulados e complementares entre si, gerando muitas 
vezes atividades redundantes e isoladas, as iniciativas federais, estaduais e privadas apontam 
o reconhecimento das inúmeras possibilidades de aproveitamento do potencial turístico 
regional. 

Uma das primeiras propostas federais de organização do turismo que envolveu o estado do 
Pará foi o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), criado em 1992 pelo 
Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), mediante a adoção da metodologia da 
Organização Mundial do Turismo (OMT). O PNMT apoiou as funções gerenciais de 
planejamento, abrangendo os órgãos da administração pública em âmbito municipal, e serviu 
como instrumento de mobilização, sensibilização e capacitação da comunidade, formando 
monitores municipais em turismo. 

Segundo a EMBRATUR (1997), a municipalização é um processo de desenvolvimento turístico 
por meio da conscientização da população beneficiária das ações realizadas no próprio 
município. Ela visa sensibilizar os residentes dos municípios para o fato de que apenas possuir 
atrativos, ou potencial turístico, não é suficiente para que a atividade cresça e se desenvolva. 
Como atividade que se desenvolve graças aos atrativos localizados nos municípios, utilizando 
serviços e gerando impostos primordialmente municipais, nada mais adequado do que 
concentrar os processos de planejamento e de gerenciamento nos próprios municípios, 
procurando envolver ao máximo a sua comunidade e vinculando-a aos projetos a serem 
implantados.  

Envolvendo a população residente em decisões que definem o planejamento turístico municipal, 
ela torna-se mais disposta a colaborar para que os resultados sejam muito mais eficientes. 
Entre as fases deste programa, previa-se a capacitação e qualificação de agentes para a 
criação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e do Fundo Municipal de Turismo 
(FUMTUR) em suas comunidades, instrumentos necessários à operacionalização de um Plano 
Municipal de Turismo. Segundo as Diretrizes do Programa Nacional de Municipalização do 
Turismo (EMBRATUR, 1997): 

“2 &RQVHOKR�0XQLFLSDO� GH�7XULVPR�±�&20785��yUJmR�VXSHULRU�GD�$GPLQLVWUDomR�0XQLFLSDO�� FULDGR�SRU�OHL��SUHYLVWR�QD�&RQVWLWXLomR��GH�FDUiWHU�FRQVXOWLYR�H�GHOLEHUDWLYR��p�D�LQVWkQFLD�ORFDO�TXH�FRQMXJD�HVIRUoRV� HQWUH� R� 3RGHU� 3~EOLFR� H� D� 6RFLHGDGH� &LYLO�� SDUD� R� DVVHVVRUDPHQWR� GR� 0XQLFtSLR� HP�TXHVW}HV�UHIHUHQWHV�DR�GHVHQYROYLPHQWR�WXUtVWLFR�PXQLFLSDO��e�QR�&RQVHOKR�0XQLFLSDO�GH�7XULVPR�TXH�D FRPXQLGDGH�� UHSUHVHQWDGD� SHORV� YiULRV� VHJPHQWRV� RUJDQL]DGRV� GD� VRFLHGDGH�� WDLV� FRPR�DVVRFLDo}HV�� FRRSHUDWLYDV��VLQGLFDWRV�� RUJDQL]Do}HV�QmR�JRYHUQDPHQWDLV�� HQWUH�RXWURV��SDUWLFLSD�GD�HODERUDomR�GR�3ODQR�GH�'HVHQYROYLPHQWR�6XVWHQWiYHO�GR�7XULVPR��SURQXQFLDQGR�VH�VREUH�TXHVW}HV�TXH�GL]HP�UHVSHLWR�DR�SODQHMDPHQWR�H�j�JHVWmR�GD�DWLYLGDGH�WXUtVWLFD�´��
³3DUD�VXEVLGLDU�DV�Do}HV�GR�&RQVHOKR��RULHQWD�VH�D�FULDomR��SRU�OHL�PXQLFLSDO��GR�)XQGR�0XQLFLSDO�GH�7XULVPR���)80785��FXMR�REMHWLYR�p�FRQFHQWUDU�UHFXUVRV�GH�YiULDV�SURFHGrQFLDV��YLVDQGR�R�SURPRYHU�D FRQVROLGDomR�GD�DWLYLGDGH�WXUtVWLFD�GR�0XQLFtSLR��VHQGR�R�)XQGR�DGPLQLVWUDGR�SHOR�&20785.” 
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Há registros de que tanto o município de São Geraldo do Araguaia, onde se localiza o Parque 
Estadual Serra dos Martírios/ Andorinhas, como os municípios de Marabá (PA), Xambioá (TO) e 
Araguaína (TO), também portões de entrada para o PESAM, participaram ao menos da primeira 
fase desse programa, de forma que, mesmo os que não constituíram seus conselhos à época, 
tiveram instruções sobre como proceder.  

Quanto às propostas de integração regional, uma das primeiras iniciativas ocorreu no âmbito da 
Política Nacional de Turismo, por intermédio do extinto Ministério do Esporte e Turismo, que 
conferiu aos Estados brasileiros certificados de reconhecimento de seu potencial ecoturístico. 
Em 1997, a EMBRATUR e o Instituto de Ecoturismo do Brasil (IEB) iniciaram o Projeto Pólos de 
Desenvolvimento do Ecoturismo no Brasil. O objetivo do projeto era identificar as regiões 
brasileiras com características de pólo, mapeando-as para o estabelecimento de prioridades 
para investimentos futuros.  

São considerados pólos ecoturísticos áreas aonde as atividades ecoturísticas já vêm sendo 
desenvolvidas com algum sucesso, sendo promovidas por um número variável de agentes. 
Para ser considerado um pólo é necessária a existência de um pacto de interesses e intenções 
que resulte em um modelo de gestão específica para estas localidades e na oferta de 
determinados produtos a um público que, passando a aceitá-los, estabelecerá a prática do 
ecoturismo no território em questão (MAGALHÃES coord, 2001). É necessário que, além dos 
atrativos naturais e culturais, as localidades sejam atendidas por facilidades como vias de 
acesso e serviços de hospedagens, alimentação e informação. Além disso, é fundamental o 
grau de envolvimento dos membros da comunidade e dos gestores da administração pública 
com planos e projetos no setor turístico.  

Como resultados do Projeto Pólos de Desenvolvimento do Ecoturismo, foram identificados 96 
pólos em 26 Estados brasileiros. No estado do Pará foi destacado, na ocasião, apenas o Pólo 
de Tapajós, na porção oeste do Estado. 

Tendo a região amazônica como uma das prioridades nacionais para o desenvolvimento do 
turismo, em 2000 foi lançado o Programa para o Desenvolvimento do Ecoturismo �
na Amazônia Legal (PROECOTUR). O programa contou com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) como agente financiador e baseou-se em uma Política Regional de 
Ecoturismo.  

A meta divulgada pelo programa foi viabilizar o desenvolvimento do ecoturismo na Região 
Amazônica Brasileira, estabelecendo a base de investimentos públicos necessários para a 
atração de investidores privados. O propósito adotado foi o estabelecimento de condições 
necessárias aos nove Estados da Amazônia Brasileira para administrar suas áreas 
selecionadas para o ecoturismo de forma responsável e adequada, com planejamento, 
assistência técnica e capacitação. 

Nessa proposta, o estado do Pará incrementou suas indicações, selecionando dois novos pólos 
além do Pólo Tapajós: o Pólo Marajó, situado na maior ilha fluviomarinha do mundo; e o Pólo 
Costa Atlântica, que envolveu a capital, Belém, e outras nove cidades de seu litoral atlântico. 

No âmbito estadual, a entidade responsável pelo turismo no estado do Pará é a Companhia 
Paraense de Turismo (PARATUR), empresa pública de economia mista, vinculada à Secretaria 
Especial de Estado de Produção e regida pela Lei das Sociedades Anônimas. A missão da 
PARATUR é desenvolver uma política de fomento ao turismo, bem como promovê-lo no âmbito 
nacional e internacional.  

Logo de início, a PARATUR lançou o projeto Beija-Flor, que identificou quatro pólos turísticos, 
acrescentando o Pólo Araguaia/ Tocantins aos três anteriores (Tapajós, Marajó e Belém/Costa 
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Atlântica). Foram traçadas, então, linhas de ação prioritárias focadas nessas quatro regiões, 
apresentadas na tabela que se segue: 

7DEHOD���� Linhas de Ação Prioritárias do Projeto Beija-Flor. 
3Ï/26� /,1+$6�'(�$d2�35,25,7È5,$6�

TAPAJÓS 

Internacionalização do Aeroporto de Santarém, construção de ponte de concreto e 
melhoramento da rodovia de acesso à Alter-do-Chão; construção de terminais 
hidroviários; regularização fundiária e instalações de apoio do Parque Arapiúns; 
recuperação do terminal rodoviário de Monte Alegre; recuperação e melhoramento 
das rodovias de acesso às fontes de águas térmicas, às cavernas pré históricas, à 
Serra da Lua e à rodovia PA 254; recuperação do terminal hidroviário de Alenquer 
e melhoramento de 35 Km de acesso à Morada dos Deuses. 

MARAJÓ 
Recuperação de 89 Km de rodovias e vias urbanas; 110 m de ponte de concreto e 
300 m de passarela; recuperação de terminais, rampas e trapiches; melhoria do 
porto de Soure e melhoria do acesso rodoviário à Cachoeira do Arari. 

BELÉM/ 
COSTA 
ATLÂNTICA 

Transformação de  parte da área portuária de Belém (galpões 01, 02, 03 e 
Mosqueiro Soure) em um espaço conjugado de múltiplas funcionalidades, 
destinado a feiras, exposições, espetáculos teatrais, shows, cinema, bares, 
auditório de convenções, restaurantes e museu e, ao mesmo tempo, um terminal 
turístico fluvial; restauração do mercado ver-o-peso e sua área marginal. 

ARAGUAIA/ 
TOCANTINS

Construção de terminais hidroviários, urbanização de orlas em Tucuruí e Marabá e  DFHVVR�DR�3DUTXH�(VWDGXDO�6HUUD�GRV�0DUWtULRV��$QGRULQKDV� 
Fonte: PARATUR, 2000. 
 
No ano de 2001, considerando as condições significativas para que o turismo pudesse tornar-se 
um importante instrumento de desenvolvimento econômico e social, o governo estadual 
contratou o Plano de Desenvolvimento Turístico do estado do Pará. A fase diagnóstica deste 
documento levou ao desmembramento de dois destes pólos, em função das características 
diferenciadas dos recursos e das demandas observadas. Assim, o estado do Pará foi planejado 
em seis pólos:  

• Belém 
• Costa Atlântica 
• Marajó 
• Tapajós 
• Araguaia/Tocantins 
• Xingu 
 
A figura 01, que se segue, apresenta a divisão do estado do Pará nesses seis pólos turísticos e 
algumas atividades com potencial de exploração apontados na época.  
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)LJXUD���� Pólos turísticos do estado do Pará. 
Fonte: BAHIA, 2002. 
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Nos seis pólos foram identificados os municípios prioritários para etapa inicial do Plano de 
Desenvolvimento do Turismo, com base nas potencialidades de seus atrativos, na infra-
estrutura instalada e em sua demanda potencial. O Plano buscou, ainda, identificar o recurso 
principal de cada região, capaz de atrair por si só demanda turística, e os recursos 
complementares, aqueles que ajudam a compor com o recurso principal um produto de qualidade. 
A tabela que se segue apresenta as potencialidades do Pólo Araguaia-Tocantins, identificadas no 
estudo para cada demanda. 

7DEHOD���� Avaliação dos recursos turísticos do Pólo Araguaia-Tocantins em função dos  mercados geográficos.�
0HUFDGRV�JHRJUiILFRV�5HFXUVRV� &DWHJRULD� 'RPpVWLFR� 5HJLRQDO� 1DFLRQDO� ,QWHUQDFLRQDO�

P - - - - - - -Rio Araguaia/ Tocantins 
C
P - - - - - - Praias Fluviais 

 C - - 
P - - - - - - - - -Flora e Fauna 
C
PLago Tucuruí 
C - - - - 
P - - Hidroelétrica Tucuruí 
C - - - - -
PNúcleo Urbano de Marabá 
C - - -

--- Alto potencial   -- Médio Potencial          - Baixo Potencial 
 P – Prioritário                                              C – Complementar 

Fonte: THR Internacional. 

As praias fluviais para atender a demanda da própria região e dos Estados vizinhos foram 
classificadas como o recurso de maior potencial do Pólo Araguaia/ Tocantins; os fatores bióticos 
foram apontados como recursos de forte apelo para o mercado nacional; o lago e hidroelétrica 
de Tucuruí foram classificados como recursos importantes para complementar viagens que 
foram decididas por outros motivos que não estes elementos em si. 

Foram traçadas, ainda, estratégias de mercado baseadas em sete segmentos no Pólo 
Araguaia/ Tocantins, com base na qualidade de sua oferta e na demanda potencial nas várias 
escalas geográficas, de forma a munir o pólo de maior competitividade. A tabela que se segue 
apresenta as potencialidades para cada demanda, identificadas no estudo. 

7DEHOD���� Estratégias de Produto/ Mercado Pólo Araguaia-Tocantins. 

0HUFDGRV�JHRJUiILFRV�1HJyFLRV�0HUFDGRV� 'RPpVWLFD� 5HJLRQDO� 1DFLRQDO� ,QWHUQDFLRQDO�
Pesca Esportiva - - - - - - - - - - 

Reuniões/ eventos - - -
Atividades ecoturísticas - - - - - - -
Atividades aquáticas - - -
Sol e praia - - - - - - 

Turismo Industrial - - - - -
Turismo Educacional - - - - -
--- Prioridade alta   -- Prioridade média  - Prioridade baixa 

Fonte: THR Internacional. 
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A estratégia traçada na ocasião classificou para o mercado do próprio estado do Pará, o 
turismo de sol e praia e o turismo educacional como os de maior poder de competitividade para 
o pólo. No que tange ao mercado regional (Estados vizinhos), o turismo de sol e praia e a pesca 
esportiva foram priorizados. Em relação ao mercado nacional, os mercados mais competitivos 
identificados foram a pesca esportiva e as atividades ecoturísticas. 

Mais recentemente, com a criação do Ministério do Turismo (MTUR), foi lançado o Programa de 
Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, estruturado pelas orientações contidas no 
Plano Nacional de Turismo 2003/2007. No ato de lançamento, o MTUR apresentou as diretrizes 
políticas do programa e o mapa das 219 regiões turísticas, contemplando 3.203 municípios 
identificados pelos Fóruns Estaduais de Turismo e pelos Órgãos Oficiais de Turismo das 27 
Unidades de Federação para participação nas ações da regionalização.  

Segundo o MTUR, o Programa de Regionalização do Turismo é XP� PRGHOR� GH� JHVWmR�GHVFHQWUDOL]DGD��FRRUGHQDGD�H�LQWHJUDGD��FRP�EDVH�QRV�SULQFtSLRV�GD�IOH[LELOLGDGH��DUWLFXODomR��PRELOL]DomR��FRRSHUDomR�LQWHUVHWRULDO�H�LQWHULQVWLWXFLRQDO�H�QD�VLQHUJLD�GH�GHFLV}HV��5HJLRQDOL]DU�R WXULVPR� p� WUDQVIRUPDU� D� DomR� FHQWUDGD� QD� XQLGDGH� PXQLFLSDO� SDUD� XPD� SROtWLFD� S~EOLFD�PRELOL]DGRUD�GH�SODQHMDPHQWR�H�FRRUGHQDomR�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR� WXUtVWLFR� ORFDO�� UHJLRQDO��HVWDGXDO�H�QDFLRQDO��GH�IRUPD�DUWLFXODGD�H�FRPSDUWLOKDGD���
A meta do programa é estruturar no mínimo três novos roteiros turísticos de qualidade em cada 
Estado até 2007. Entre os objetivos listados estão: ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 
dar qualidade ao produto turístico; diversificar a oferta turística; estruturar os destinos turísticos; 
ampliar o consumo turístico no mercado nacional; aumentar a inserção competitiva do produto 
turístico no mercado internacional; ampliar o consumo turístico no mercado nacional e aumentar 
o tempo de permanência e gasto médio do turista. 

Como estratégia para impulsionar o programa, foi criado o “Salão do Turismo – Roteiros do 
Brasil”, evento que constitui uma grande mostra para novos produtos que necessitam de apoio 
para serem levados ao mercado consumidor e espaço discussão em torno de políticas para o 
desenvolvimento do turismo brasileiro.  

O Plano Plurianual de Investimentos do estado do Pará – 2004/2007 foi constituído por 21 
programas, dentre eles o Programa Beija-Flor, que tem por objetivo ampliar e diversificar a 
exploração do potencial ambiental e cultural para fins turísticos. Somente para o ano de 2004, o 
Programa contou com o valor de R$ 21,9 milhões para consolidar ações estratégicas 
prioritárias: o início da construção de um Centro Eventos, de um Parque da Amazônia e da 
urbanização da orla de Alter-do-Chão; o funcionamento de espaços de negócios e lazer, a 
promoção dos destinos turísticos por meio da divulgação e o apoio ao PROECOTUR.�
A PARATUR iniciou em abril de 2006 o inventário de oferta turística nos municípios que fazem 
parte do Pólo Araguaia-Tocantins, que foram priorizados por contemplarem cinco roteiros que 
serão apresentados no Salão de Turismo 2006. 
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A EMBRATUR entende por recurso turístico o local que possui potencialidade para o turismo, 
mas que ainda não possui estrutura para o receptivo de visitantes. Já os atrativos seriam locais 
com potencialidade para atrair visitantes e que possuem estrutura física e humana para o seu 
receptivo. Neste trabalho, optou-se por tratar recursos e atrativos de forma genérica somente 
como atrativos, detalhando-se a existência ou não de infra-estrutura durante a caracterização. 

Constatado o reconhecimento governamental do potencial turístico do Pólo Araguaia/ 
Tocantins, este tópico tem por objetivo enumerar atividades e áreas de visitação específicas do 
entorno do PESAM que tenham potencial de somar atratividade e incrementar a oferta e 
demanda turística locais. Considera-se como entorno, neste caso, os municípios de São 
Geraldo do Araguaia e Marabá, no estado do Pará, e Xambioá e Araguaina, no estado do 
Tocantins, por tratarem-se de importantes bases de apoio e portões de entrada para a UC em 
uma abordagem turística.  

A rede fluvial local é marcada pela presença de rios, com destaque para o rio Araguaia e seus 
inúmeros afluentes, embora nem todos sejam perenes. (figura 02) Devido às características de 
seu leito, o rio Araguaia apresenta praias fluviais e ilhas de tamanhos variados, corredeiras, 
remansos, afloramentos rochosos e populações animais de diferentes espécies. Esta 
característica constitui um importante recurso turístico principalmente em função das praias de 
areia que são formadas nos períodos de vazante e pela piscosidade. Nas áreas onde o relevo 
mostra-se acidentado há, ainda, a presença de diversas corredeiras e cachoeiras. 

)LJXUD���� Imagem de corredeira do rio Araguaia com vista do PESAM ao fundo. 
Autoria: Celso Darci Seger 
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Embora as ações antrópicas já tenham extinguido considerável parte da exuberância original 
das matas, as áreas de transição de biomas, a diversidade de suas espécies florísticas e 
faunísticas e a complexidade dos ecossistemas formam um conjunto ideal para a prática do 
ecoturismo e também do turismo científico e pedagógico, modalidades menos agressivas e com 
maiores possibilidades de gerar benefícios globais às comunidades onde se instalam.  

A fauna nativa constitui um atrativo especial tanto para a prática da pesca desportiva, quanto 
para segmentos de turismo como a observação de aves (ELUG ZDWFKLQJ� e das demais 
categorias de fauna. Navegando pelo rio Araguaia é possível presenciar revoadas de aves 
diversas, tartarugas tomando banhos de sol e botos emergindo para respirar. À noite a focagem 
de jacarés também pode constituir uma importante atividade turística. Para tanto, é necessário  
que se invista na formação de condutores de visitantes especializados. 

Um rico potencial arqueológico e paleontológico chama atenção de especialistas e curiosos 
podendo, mediante estudos de aprofundamento, constituir fortes atrativos locais.  

O patrimônio cultural local, embora já bastante descaracterizado, ainda possui oportunidades 
de revitalização para preencher os atrativos locais com personalidade, principalmente em 
função de iniciativas pontuais de popularização do folclore paraense com danças e músicas 
populares típicas, como o carimbó, lundu e xote bragantino.  

O artesanato e a gastronomia típica não são difundidos e merecem ações de fortalecimento.  
Para tanto, projetos de incremento da rica diversidade de pescados, frutos naturais e matérias-
primas locais podem constituir importantes providências para o resgate de costumes locais em 
processo de extinção, que enriquecem e reforçam os diferenciais dos destinos turísticos. 

No veraneio o volume das águas dos rios diminui e emergem várias praias, principalmente entre 
os meses de julho e agosto, período que coincide com as férias escolares. Atualmente, o 
segmento do turismo chamado ‘sol e praia’ é o mais difundido localmente, atraindo centenas de 
turistas do sul do Pará e estados do Maranhão, Tocantins, Goiás e Distrito Federal para as 
praias fluviais locais.  

Na ocasião, as Prefeituras Municipais investem em infra-estrutura e serviços de apoio (palcos, 
barracas, limpeza, segurança, etc.) e auxiliam na promoção de programações esportivas e 
culturais, que são postas em prática durante todo o veraneio. Dezenas de barracas são 
instaladas para a venda de alimentação e bebidas e o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de 
Araguaína e Marabá são escalados para a segurança. 

Entre os locais turisticamente explorados neste segmento, pode-se citar: 
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a. Praia das Gaivotas

Local aprazível, de areias brancas e águas tranqüilas. 
Trata-se de uma das praias mais freqüentadas em 
função da proximidade das sedes municipais de São 
Geraldo do Araguaia e Xambioá (cerca de 2 km), 
acesso facilitado por água e por terra e concentração 
de investimentos públicos e infra-estrutura. 

Nessa praia concentra-se a maior parte dos serviços 
de alimentação e bebidas, eventos esportivos e 
shows, atraindo, portanto, um grande contingente de 
turistas. (figuras 03, 04, 05 e 06) 

Apesar dos investimentos, o local sofre uma série de 
impactos negativos, principalmente relacionados ao 
saneamento ineficiente ou inexistente e à falta de 
consciência por parte de seus freqüentadores, que 
deixam grande quantidade de lixo espalhado. 

b. Praia do Murici

Menos movimentada que a Praia das Gaivotas e mais 
freqüentada pelos moradores de Xambioá, devido aos 
investimentos serem provenientes desta Prefeitura 
Municipal. Localiza-se a cerca de 3 km da sede deste 
município e seu acesso é feito apenas pela água, 
através de barcos, lanchas ou voadeiras.  

Recentemente a Prefeitura Municipal de Xambioá 
decidiu substituir os investimentos neste local pela 
praia próxima ao povoado da Ilha de Campo, que nas 
épocas de seca pode ser acessada por via terrestre 
ou fluvial. 

c. Cari Quente

Apesar de distar apenas cerca de 2 km das sedes 
municipais e poder ser acessado por água ou terra, a 
partir de São Geraldo do Araguaia, o local atrai 
poucos turistas e moradores, tornando-se um 
ambiente mais tranqüilo e apropriado para pescaria. 
O local não é suprido por infra-estrutura. 

d. Ilha de Santa Isabel

Trata-se de uma Vila de Pescadores, pouco visitada 
devido aos 15 km que a separam da sede municipal 
de São Geraldo do Araguaia. Não possui serviços de 
bar e restaurante, mas os próprios moradores 
oferecem peixes frescos em suas residências a 
preços baixos. 

)LJXUDV����H���� vista da Praia das Gaivotas. 
Autoria: Juvenal Santos – Prefeitura Municipal 
de São Geraldo do Araguaia. 

)LJXUDV� ��� H� ��� Infra-estrutura e público de 
show cultural na Praia das Gaivotas. Autoria: 
José Spanner – SECTAM. 
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e. Praia do Tucunaré

Situada em frente à Marabá Pioneira, a 
Praia do Tucunaré possui aproximadamente 
5 km2, dos quais ¾ de extensão são de 
areia e é banhada pelo rio Tocantins. Torna-
se a principal atração da cidade nas épocas 
de seca, proporcionando aos veranistas a 
prática de esportes aquáticos, FDPSLQJ e 
pesca esportiva. (figura 07) 

Ao longo da praia barracas oferecem 
alimentação e bebidas. A infra-estrutura fica 
sob a responsabilidade da Prefeitura 
Municipal, com efetivos permanentes da 
Policia Militar e Corpo de Bombeiros.  

)LJXUDV� ���� Praia do Tucunaré, durante o veraneio em 
Marabá. Fonte: www.nossopara.com.br. 

Existem locais menos freqüentados em Marabá, como a Praia do Geladinho e a Praia do 
Espírito Santo, que são apreciadas por sua tranqüilidade. 

Além das potencialidades conjuntas de promoção do turismo, cada um dos municípios possui 
atrativos naturais e culturais que servem de opções de lazer para a população e podem vir a 
tornar-se pontos de visitação complementares, mediante investimentos e um planejamento 
eficiente das atividades de implementação e promoção por parte de suas Prefeituras Municipais 
e proprietários. 

6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�
a. Atrativos Naturais

A existência de relevo acidentado somada à presença de corpos d´água é o fator que propicia o 
fenômeno do encachoeiramento, presente em várias áreas na região. Entre as cachoeiras com 
potencialidade turística no município pode-se citar: 

ÍÍÍ Cachoeira Três Quedas 

Apesar do acesso ruim e da distância de cerca de 30 km por terra da sede municipal de São 
Geraldo do Araguaia, a Cachoeira Três Quedas é um dos pontos mais frequentados tanto pelas 
comunidades locais como por visitantes. Encontra-se em um dos afluentes do rio Araguaia e 
sua queda percorre três degraus de rocha, formando também poços apropriados para banho.  

)LJXUDV����H���� Cachoeira Três Quedas.  
Autoria: Juvenal Santos – Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia. 
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O local é suprido por um bar que serve alimentação e bebidas, além de promover serestas 
periodicamente. Ações de manejo das trilhas de acesso, limpeza e controle do número e 
postura dos visitantes foram apontados pela Prefeitura Municipal como inexistentes e 
problemáticos. 

ÍÍÍ Cachoeira do Rosa  

Encontra-se nas proximidades da Cachoeira Três Quedas, na Fazenda Nova Vida. Apesar de 
bem freqüentada, seu público é menor e mais seleto que o da cachoeira anterior em função do 
desconhecimento da existência do local e da falta de infra-estrutura e serviços de alimentação e 
bar.  

ÍÍÍ Cachoeira Riacho Fundo 

Esta cachoeira fica na APA de São Geraldo do Araguaia, próxima ao Povoado de Santa Cruz e 
a cerca de 2 km das margens do rio Araguaia, podendo ser vista desde a embarcação no 
percurso até a vila (figuras 10 e 11). O caminho até a cachoeira é feito pelo interior de uma 
grota, cruzando áreas alagadas e pedras escorregadias sem infra-estrutura de apoio ou 
segurança.  

Tratam-se de duas quedas, a primeira com cerca de  60 m e a segunda com cerca de 15 m e 
um pequeno poço para banho. Em função de sua localização próxima aos limites do PESAM, 
esta poderá fazer parte do conjunto de atrativos acessados a partir da Vila de Santa Cruz, 
juntamente com as Cachoeiras Spanner e Sem Nome, no interior do PESAM, e a Pedra Escrita. 

)LJXUDV����H���� Respectivamente, primeira e segunda queda com poço da cachoeira Riacho Fundo. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 
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b. Atrativos Arqueológicos

A presença de sítios arqueológicos é uma 
forte característica da região do PESAM e 
entorno, apontando uma intensa ocupação 
desta área por povos antigos em um passado 
estimado em pelo menos 8 mil anos.  

Bens patrimoniais da nação, os sítios 
arqueológicos são locais onde são 
encontrados vestígios materiais de povos 
antigos ou extintos. Ambientes frágeis, 
bastante vulneráveis às ações predatórias, os 
sítios resguardam um patrimônio cultural de 
valor incalculável.  

Tanto vestígios arqueológicos como inscrições 
rupestres podem ser facilmente encontrados 
em várias áreas nas proximidades aos núcleos 
urbanos e vilas, embora a grande parte deles 
ainda não tenha sido suficientemente 
estudada. Os abrigos sob rocha também são 
comuns, tendo sido recentemente catalogados 
dezenas deles em áreas do PESAM e entorno 
imediato (figura 12). 

Exemplos curiosos são os povoados de Santa 
Cruz e Ilha de Campo, onde pedaços de 
antigos utensílios em cerâmica em níveis 
superficiais do solo são encontrados em áreas 
extensas (figura 13).  

Há alguns anos, durante a instalação de uma 
fossa, um dos moradores da Vila Santa Cruz 
encontrou uma urna em cerâmica contendo 
ossos humanos em seu interior (figura 14). A 
peça, mesmo danificada, encontra-se 
atualmente em exposição no Museu da 
Fundação Casa Cultura de Marabá, 
juntamente com outras peças provenientes 
das proximidades do PESAM e áreas de toda 
região sul e sudeste do Pará. 

Um atrativo turístico de grande valor é a 
chamada Pedra Escrita, na Ilha dos Martírios, 
localizada nas proximidades da Vila Santa 
Cruz e do limite leste do PESAM. O acesso a 
este conjunto é feito pelo rio Araguaia.  

 

)LJXUDV� ���� ��� H� ��� Abrigo sob rocha; vestígios 
arqueológicos dispostos em várias camadas do solo, na vila 
Santa Cruz; e urna cerâmica com restos humanos, em 
exposição na Casa da Cultura de Marabá. Autoria: Luciana 
Lopes – MRS Estudos Ambientais 
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Trata-se de conjunto de petroglifos, 
gravuras em baixo relevo gravadas em 
rochas, contendo uma série de símbolos 
que remetem a astros, animais e figuras 
humanas em diferentes posições (figuras 16 
e 17). Existe, ainda, uma série de abrigos 
sob rocha ligados a essas gravuras (figura 
18). 

A maior parte das gravuras fica submersa 
no período de cheia do rio o que implica no 
comprometimento da integridade física dos 
sítios por fatores de intemperismo natural 
(erosões pluviais, fluviais e, no caso dos 
abrigos, a desagregação da rocha). A maior 
parte também se encontra na posição 
horizontal e de fácil acesso, o que faz com 
que curiosos toquem, caminhem sobre as 
gravuras e introduzam corpos estranhos no 
interior dos sítios arqueológicos (figura 15). 

A Pedra Escrita ainda não foi submetida a 
estudos exaustivos, o que agrava a situação 
na medida em que os impactos traduzem-se 
na perda permanente de valiosos indícios 
do passado. 

)LJXUD� ��� acima: presença de garrafas de bebida 
alcoólica nas proximidades do abrigo sob rocha 
contíguo às gravuras.  

)LJXUDV� ���� ��� H� ��� à direita, de cima para baixo: 
Petroglifo da Pedra Escrita, disposto em rocha 
vertical, em área não alagável; Detalhe do mesmo 
petroglifo; e entrada do abrigo sob rocha contíguo ao 
mesmo petroglifo.  

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 
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Tais elementos instigam a imaginação das comunidades e visitantes e, mediante estudos que 
gerem elementos para uma abordagem interpretativa dos artefatos, os sítios poderão constituir 
apelo turístico às demandas nacionais e mesmo internacionais. 

Nos últimos anos houve uma ampla divulgação da arqueologia brasileira, resultando no 
aumento do interesse pela visita aos sítios, ainda que não estejam preparados para receber 
turistas. A região do PESAM, em especial, possui divulgação pela LQWHUQHW e folderes realizada 
pela PARATUR, órgão estadual de turismo. 

Em meados de 2005, o Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG) promoveu o Fórum de Debates�
sobre Arqueologia e Turismo na Amazônia, com a presença de instituições como o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB), 
Fundação Museu do Homem Americano e SEBRAE - PA. Ao final do evento, os participantes 
elaboraram um documento com moções direcionadas ao ordenamento das práticas de turismo 
em áreas de sítios arqueológicos e à melhor gestão e proteção dessas áreas (anexo 01)  

O MPEG afirma que os sítios arqueológicos paraenses vêm sofrendo intensamente com o 
vandalismo praticado não apenas por turistas, mas também por empresas privadas, órgãos 
governamentais, prefeituras e pelas populações locais que desconhecem o seu valor cultural. O 
museu aponta, ainda, a destruição do patrimônio arqueológico inclusive em sítios localizados 
dentro de áreas de proteção ambiental, como no caso dos parques estaduais de Monte Alegre 
e da Serra das Andorinhas, que contam com um rico acervo de pinturas e gravuras rupestres, 
mas que ainda não possuem planos de manejo e infra-estruturas necessárias para receber 
visitantes de forma segura.  

São diversas as formas que contribuem para destruição do patrimônio arqueológico, as 
principais delas de origem antrópica, por desconhecimento do valor sócio-cultural dos sítios ou 
por vandalismo. Segundo Moraes & Prado (FCCM, 2004), os restos materiais de culturas 
pretéritas estão, quase sempre, depositados no solo e/ou no subsolo, ou seja, as principais 
causas estão relacionadas a intervenções ou perturbações do solo. Portanto, algumas 
atividades corriqueiras, como a construção de casas, roças, ruas e pichações (principalmente 
sobre inscrições rupestres e petroglifos), se contínuas, podem ocasionar a destruição total do 
sítio e, conseqüentemente, a perda irreversível de informações sobre o passado local.  

Na legislação brasileira é a Lei nº 3924/61 que dispõe sobre proteção do patrimônio 
arqueológico, proibindo o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação do sítios 
arqueológicos, isto é, dos locais detentores de vestígios positivos da ocupação de populações 
paleoameríndias, antes que sejam feitos estudos necessários, realizados por arqueólogos 
autorizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Nesse sentido, 
os estudos de impactos ambientais também são assegurados pela resolução do CONAMA nº 
001/89 (MORAES & PRADO, in FCCM, 2004). O real cumprimento da legislação que resguarda e 
protege os sítios arqueológicos, a viabilização de uma maior atuação do IPHAN e um conjunto 
de ações de esclarecimento e sensibilização das comunidades e empreendedores são medidas 
de ordem primordial para salvaguarda do patrimônio arqueológico local.  

Embora constitua um grande fator de atratividade turística e apesar de levantamentos e 
análises deste cunho serem onerosos e por vezes morosos, D YLVLWDomR� jV� iUHDV� GH� YDORU�DUTXHROyJLFR�GHYHUi�VHU�HVWLPXODGD�DSHQDV�PHGLDQWH�R�HVWXGR�GRV�VtWLRV��R�VDOYDPHQWR�GRV�YHVWtJLRV�H�R�FRQVHT�HQWH�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�QRUPDV�H�SURFHGLPHQWRV�SDUD�R�XVR�S~EOLFR� HODERUDGR� SRU� SURILVVLRQDLV� FRPSHWHQWHV. Há no estado do Pará grupos 
especializados em estudos deste cunho e já envolvidos com a região, tais como o Núcleo de 
Arqueologia e Etnologia da Fundação Casa Cultura de Marabá (NAM/FCCM) e o Museu 
Paraense Emilio Goeldi (MPEG). 
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c. Atrativos Culturais

ÍÍÍ Museu da Guerrilha do Araguaia 

De propriedade do Sr. Eduardo Lemos Porto, técnico em agropecuária, o acervo vem sendo 
constituído desde 1980 com investimentos próprios. O proprietário e responsável pelo museu 
afirma ter personalidade jurídica e que toda sua coleção foi catalogada e reconhecida junto ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e 
Universidade Federal do Pará (UFP).  

Além de ter coletado pessoalmente todo o material, o responsável realiza um trabalho de 
interpretação das peças em visitas guiadas ao espaço. O espaço já foi visitado por colégios e 
faculdades do Pará, Tocantins e Maranhão, sendo atualmente bastante esporádica. É cobrado 
um ingresso de R$ 5 para estudantes, R$ 10 para pesquisadores, R$ 100 para fotografias e R$ 
500 para filmagens. Também há disponibilidade do responsável para realização de exposições 
itinerantes. 

A coleção ocupa um galpão cedido pela Prefeitura Municipal (figura 19) em função de uma liminar 
da justiça e não recebe nenhuma espécie de manutenção devido à falta de condições financeiras e 
apoios institucionais diversos. O museu é, atualmente, a única renda de seu responsável embora a 
demanda de visitantes praticamente inexista. O responsável já recebeu, no passado, o apoio da 
Fundação Casa de Cultura de Marabá (FCCM), com treinamento para manuseio, aquisição e 
apresentação da coleção, embora por problemas de relacionamento, o apoio tenha sido 
interrompido.  

)LJXUD���� Galpão onde se localiza o acervo, na sede municipal de São Geraldo do Araguaia. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 

O acervo é extenso e de procedência de diversas áreas de domínio amazônico, incluindo outros 
países sul-americanos, embora sem nenhuma espécie de levantamento técnico-científico. A 
coleção engloba peças que remetem aos seguintes aspectos:  

9 Arqueologia e Paleontologia 

Embora sem evidências científicas que legitimem as 
peças, há na coleção objetos aos quais se atribui 
função de armas, utensílios de corte e resquícios de 
utilitários em cerâmica, comuns nas regiões da Ilha 
de Campo e Santa Cruz (figura 20). Há também 
fósseis animais e vegetais coletados na região. 

 

)LJXUD���� ao lado: Prováveis artefatos paleontológicos 
presentes no acervo do Museu da Guerrilha do Araguaia. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 
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9 História 

Há utensílios em exposição que remetem ao cotidiano 
passado da região, tais como: ferro de engomar, bule, 
máquinas datilográficas e registradoras, moedor de 
carne, fogão, maquinário de fabricação de farinha, 
rapadura e cerâmica, etc (figuras 22 e 23). 

Há também um rico material referente à Guerrilha do 
Araguaia, organizado pelo responsável em dezenas de 
painéis, contendo mapas, textos, recortes de jornais, 
reportagens, documentos oficiais das forças armadas e 
fotos (figura 24). 

Em caráter complementar há objetos que ilustram 
aspectos da guerrilha, apresentados pelo responsável 
como restos de acampamento e utensílios diversos, 
coletados com auxílio de moradores e antigos 
camponeses, aos quais o responsável atribui a 
utilização por guerrilheiros e pelo exército durante o 
período dos combates (figura 25). 

Há também painéis sobre o PESAM e contando a 
história do município de São Geraldo do Araguaia e 
eventos marcantes da região, como a chacina de 
Carajás (figura 21). 

)LJXUD���� painéis e reportagens sobre a história regional. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 

)LJXUDV����H�����Utensílios antigos regionais. )LJXUDV� ��� H� ��� Coleção de painéis 
expositivos sobre o PESAM e a Guerrilha do 
Araguaia; e prováveis objetos utilizados na 
Guerrilha. Autoria: Luciana Lopes – MRS 
Estudos Ambientais 
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9 Aspectos Bióticos 

A flora regional é representada por uma 
exposição de dezenas de sementes, frutos e 
troncos de espécies regionais.  

Também há uma farmácia natural com plantas 
desidratadas e garrafadas de espécies com 
propriedades medicinais, tradicionalmente 
aproveitadas na região. Estas últimas 
necessitam de constantes trocas e reposições 
e já perderam sua validade e coloração 
características, portanto, não servem mais 
para constituir a exposição e estão sendo 
retiradas do acervo. 

A fauna amazônica é representada por 
ossadas, crânios, animais empalhados e 
conservados em formol, estando a maior parte 
acondicionados de forma inadequada. São 
mamíferos, répteis, anfíbios e peixes expostos 
ao público em prateleiras, em quantidade que 
causa intencionalmente um apelo à destruição 
do bioma. (figuras 27, 28 e 29). 

Há material biológico conservado em 3 
tambores de 200 litros cada, entre eles uma 
sucuri 180 kg e 6 m de comprimento.  Há na 
exposição, ainda, a presença de ninhos, casas 
de insetos (figuras 20 e 26) e pequenas caixas 
com espémes da entomofauna local. 

Não foi averiguada com sucesso a 
procedência e métodos de coleta dos 
materiais biológicos em exposição. 

)LJXUD� ��� Exposição de ninhos de aves de ocorrencia 
regional. Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos 
Ambientais 

)LJXUDV� ���� ��� H� ��� acima. Exposição de peças da 
fauna regional. )LJXUD� ��� Exposição de ninhos de marimbondos e 
outros insetos encontrados na região. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais 
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ÍÍÍ Igreja Cristo Libertador  

Embora não possua considerável valor 
arquitetônico ou artístico, a Igreja possui um 
apelo histórico que remete à problemática 
fundiária da região, podendo complementar e 
reforçar a tímida tendência ao turismo 
histórico e religioso de ocorrência na cidade.  

Fundada em 1979, a Igreja Cristo Libertador 
(figura 31) foi iniciativa de padres que se 
engajaram na defesa dos posseiros. 

A igreja possui uma história que remete ao 
regime militar, por volta de 1981, quando os 
conflitos entre posseiros e fazendeiros deram 
visibilidade à questão agrária na região. 
Padres franceses que viviam no município 
tomaram partido nos abusos de poder contra 
os pequenos posseiros de terras que viviam 
a realidade das invasões, despejos, 
combates e prisões.  

Com o envolvimento do exército, dois padres 
foram presos, julgados e libertados após três 
anos, sendo a igreja nomeada em sua 
homenagem. Moradores antigos contam que 
na inauguração houve presença de devotos 
de todo o país, expressando aprovação à 
atitude dos dois religiosos.  

Os católicos que vivenciaram a história 
descrevem as obras que constituíam a igreja: 
pinturas e móveis com símbolos 
camponeses, tais como chapéus, enxadas e 
machados. Relatam, ainda, que a fachada da 
igreja teria recebido azulejos com  
ilustrações remetendo-se simbolicamente à 
participação da igreja no embate. 

Os padres de atuação mais recente na 
diocese, em desacordo com as referências 
históricas ao período de envolvimento da 
igreja com invasores de terras, destruíram a 
fachada, substituindo-a por imagens neutras, 
e retiraram as pinturas do altar, colocando-as 
em locais de menor visibilidade (figura 32). 
Nestas pinturas é possível reconhecer 
personagens do município envolvidos no 
embate. A única lembrança que persiste no 
altar é a mesa entalhada com temas 
camponeses (figura 3).  

)LJXUDV� ���� ��� H� ��� Edificação da Igreja Cristo 
Libertador, em São Geraldo do Araguaia; pinturas 
em referência ao embate entre igreja e exército, na 
Igreja Cristo Libertador; e mesa do altar com 
símbolos do combate (arame farpado, foice, enxada 
e chapéu) entalhados. Autoria: Luciana Lopes – 
MRS Estudos Ambientais 
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Para exploração da potencialidade turística desta igreja são necessários a revitalização e 
resgate histórico, além da sensibilização da paróquia quanto aos valores atribuídos pelos 
próprios munícipes mais velhos à ocasião. 

Mediante um planejamento e promoção eficientes e investimento nos eventos religiosos que já 
atraem uma demanda turística doméstica (proveniente do estado do Pará, especialmente sua 
porção sul-sudeste), possivelmente haja o incremento do volume, permanência média e gasto 
dos visitantes. Com a implementação da Casa de Pedra, atrativo de cunho místico-religioso no 
interior do PESAM, há possibilidades de que este público seja compartilhado com a UC, cuja 
proposta neste setor de visitação é agregar, através da interpretação ambiental, a temática 
ecológica à motivação inicial de visitação, a religiosidade. 

Alguns eventos de cunho religioso fazem parte do calendário de eventos do município, atraindo 
anualmente visitantes das cidades vizinhas, são eles: 

999 Festejo de São João Batista (considerado o 
padroeiro do município) – 24 de junho. 

999 Santas Missões Populares, que ocorre há 
cerca de 10 anos, com duração de uma 
semana (visitas missionárias e uma missa 
campal de fechamento), mobilizando entre  7 
e 10 mil pessoas – 15 de agosto. 

999 Festejo do Senhor do Bonfim, formado por uma 
novena e  escolha anual da rainha.  Ocorrência 
no distrito de Novo Paraíso – agosto. 

999 Festejo de São Geraldo, tendo como base a 
Capela de São Geraldo Magela, a primeira do 
município, fundada há cerca de 60 anos 
(figura 34)  – 16 de outubro. 

 

)LJXUD���� Capela de São Geraldo do Araguaia, a 
mais antiga do município de mesmo nome.  
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais  

d. Eventos

Existem alguns eventos que abarcam uma demanda doméstica e podem ser aprimorados, 
incrementando os benefícios para o município e captando novos públicos para o PESAM.  

ÍÍÍ Aniversário da Cidade de São Geraldo do Araguaia – 9 de maio  

A cidade foi emancipada em 1988 e na comemoração de seu aniversário há uma série de 
eventos que se estendem de 1º a 10 de maio, sendo encerrados com a confecção e 
distribuição de um bolo cuja metragem corresponde à idade do município. A programação é 
composta por eventos culturais (baile da terceira idade, show de calouros, desfiles, etc.), 
desportivos (meia maratona com 25km de Vila Bandinha até a sede municipal, com 
premiações e presença de corredores de outros Estados; torneios de canoagem, ciclismo, 
futebol, futsal, vôlei, natação, etc.) e outros (torneios de truco, sinuca, etc).  

ÍÍÍ Festa de Santa Cruz – junho 

São dias dedicados às rezas, leilões e forrós, atraindo também visitantes de municípios 
próximos para a Vila. Uma igreja está em fase de construção para inauguração na festa de 
2006. Pela proximidade com o PESAM, após a implementação de seus atrativos do setor 
leste, há possibilidades de captação de parte deste público, multiplicando a conscientização 
sobre a existência e objetivos de manejo da UC pela região. 
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ÍÍÍ Festival do Arroz – setembro 

Antiga comemoração do ciclo da colheita do arroz, hoje descaracterizada, não faz mais 
menção ao grão. É marcado por vários eventos: bailes, jogos, gincanas, corrida de cavalos, 
exposições, cavalgadas e rodeios. Ocorrência no distrito de Novo Paraíso. 

ÍÍÍ Vaquejada e Cavalgada – data móvel 

Ocorrência na sede municipal (Parque Agropecuário São José) e na Vila Dois Irmãos, 
atraindo visitantes de outros municípios. Na ocasião os cavaleiros e amazonas desfilam 
pelas principais ruas e avenidas da cidade exibindo seus vestuários e montarias (figura 35). 
Tem seu término marcado por um baile estilo sertanejo. 

)LJXUD���� Encerramento da cavalgada, com desfile de amazonas e cavaleiros locais. 
Autoria: Juvenal Santos – Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia. 

e. Manifestações Culturais

São Geraldo do Araguaia é um município marcado por imigrações provenientes de várias 
regiões próximas, sendo sua população uma miscelânea de paraenses, maranhenses, 
tocantinenses e goianos. O patrimônio imaterial e as tradições são elementos já bastante 
desgastados e pouco difundidos entre os mais jovens, estando fadados à total 
descaracterização caso seus elos - em geral o conhecimento das pessoas mais velhas - se percam. 

As manifestações que ainda persistem de forma espontânea são os festejos religiosos 
anteriormente citados e a romaria à Casa de Pedra que, embora constitua um evento 
relativamente recente (de ocorrência inferior a 20 anos), congrega aspectos ligados à 
religiosidade e “modos de ser e fazer” seculares e já foi adotada e legitimada por parte da 
população, que se comove e investe como pode para garantir sua continuidade. 

Uma iniciativa local com participação jovem é 
o Grupo de Dança Paraopavas (“rio grande de 
águas rasas”, em dialeto indígena), 
coordenado por José de Ribamar, professor 
de educação física e membro da Fundação 
Andorinhas (figura 36). 

O Grupo existe há quatro anos e é constituído 
por 36 pessoas entre 12 e 19 anos. O 
professor trabalha danças e musicalidade do 
folclore brasileiro, especialmente paraense, 
tais como: carimbó, lundu, chula, retumbão, 
ciranda do norte, xote bragantino, bois e 
danças indígenas. Esporadicamente, são 
realizadas apresentações em eventos 
municipais e nas vilas Santa Cruz e Sucupira. 

)LJXUD� ���� Apresentação de dança pelo Grupo 
Paraopavas. Autoria: Juvenal Santos – Prefeitura 
Municipal de São Geraldo do Araguaia. 
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A culinária regional e confecção de utensílios 
utilizando matérias-primas locais é apontada 
como ocorrente pela Prefeitura Municipal, 
embora tenham sido constatadas como 
praticamente inexistentes no âmbito dos 
estabelecimentos comerciais da sede 
municipal, onde o turismo realmente se apóia. 
A única ocorrência localizada na sede 
municipal foram bijuterias em sementes locais 
em um armarinho.  

O Grupo indígena habitante do município (os 
Suruí) ainda utiliza pinturas corporais e 
adereços característicos em épocas de festas. 
O Grupo de Dança Paraopavas por vezes 
adquire peças como figurino para suas 
apresentações. 

Nas vilas de Santa Cruz, Sucupira e Ilha de 
Campo, localizadas no entorno imediato do 
PESAM, assim como entre os moradores de 
glebas dentro dos limites da UC, não foram 
encontrados vestígios do uso intensivo de 
materiais locais.  

Exceto as casas (muitas ainda são compostas 
por adobe, madeiras locais e palha de babaçu - 
figuras 37 e 38), o consumo de peixes e a 
extração do óleo de babaçu, praticamente não 
foram registrados objetos artesanais e hábitos 
alimentares utilizando frutos e demais vegetais 
de ocorrência específica da região.  

Embora expressado com desconfiança, o 
consumo de carnes de caça (tartarugas, 
veados e demais mamíferos)  foi apontado 
como normal entre as comunidades. 

Em uma pequena amostragem de moradores 
destes locais, observou-se entre homens e 
mulheres a aptidão para confecção de 
cestarias, abanos e esteiras de palha de 
babaçu, buriti e açaí e utensílios diversos em 
madeira (figura 39), embora as facilidades da 
vida moderna, como materiais sintéticos, já se 
apresentem mais práticos e atraentes. 

)LJXUDV� ���� ��� H� ��� Casa confeccionada em palha de 
babaçu na área do PESAM; cozinha de barro na Vila 
Sucupira; e exemplos de utensilios em palha e madeira, 
na área do PESAM. Autoria: Luciana Lopes – MRS  

Mediante o aprimoramento destas habilidades, esclarecimentos quanto ao extrativismo 
predatório e criação de mercados para seu escoamento, tais aptidões poderiam deixar de ser 
consideradas como “perda de tempo” para tornarem-se alternativas de renda para famílias 
rurais, especialmente mulheres.  
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O mesmo poderia ocorrer em relação aos frutos locais que, preparados em compotas, 
conservas ou desidratados e adequadamente acondicionados, podem ser consumidos por 
visitantes e pelas próprias comunidades, que muitas vezes desconhecem seus valores 
nutricionais e degustativos, mesmo que convivam diariamente com sua presença. São cocais, 
açaizais, castanheiras, buritizais, bacabeiras, cupuzeiros, anajás, cacaueiros, axixás, 
piquizeiros e outras árvores nativas. 

Nesse sentido, projetos específicos de adensamento de frutos poderiam viabilizar alternativas 
de renda para comunidades rurais e impulsionar a divulgação do potencial culinário regional, 
agregando valor principalmente às modalidades de turismo como o ecoturismo e o turismo de 
cunho histórico-cultural, aderidas por um perfil de público adequado para compor o público alvo 
do PESAM. 
 

;DPELRi�
a. Atrativos Naturais

Fora as praias fluviais nas épocas de temporada turísticas, 
anteriormente descritas, os atrativos naturais de Xambioá, 
assim como os de São Geraldo do Araguaia, estão 
basicamente ligados à água. Entre os locais com 
potencialidade de visitação no município pode-se citar: 

ÍÍÍ Cachoeira Horácio  

Cachoeira com queda de aproximadamente 22 m, distante 
cerca de 9 km da sede municipal (figura 40). Não é 
cobrado ingresso. 

ÍÍÍ Cachoeira do Anselmo 

Cacheira com queda de aproximadamente 5 m, distante 
cerca de 7 km da sede municipal. Não é cobrado ingresso. 

ÍÍÍ Poção 

Local apropriado para banho e natação, localizado a cerca 
de 1 km da sede municipal. É cobrado um ingresso de R$ 
3 para o acesso à área. 

ÍÍÍ Balneário Paraíso 

Local apropriado para banho, natação e pesca, localizado 
a cerca de 9 km da sede municipal. É cobrado um ingresso 
de R$ 2 para o acesso à área. 

)LJXUD� ���� Cachoeira do Horácio, em 
Xambioá. Autoria: José Cândido - 
Prefeitura Municipal de Xambioá. 

b. Eventos

Existem três eventos que atraem um contingente de público considerável, atingindo demandas 
de maior âmbito. Estes eventos possuem investimentos da Prefeitura Municipal e de 
patrocinadores diversos e são marcados por características importadas de outros Estados: 

ÍÍÍ Carnaval – fevereiro.  

Atrai visitantes dos municípios próximos pertencentes a Tocantins, Pará e Maranhão. A 
programação é constituída por shows, em geral de bandas locais que tocam gêneros musicais 
característicos da Bahia, como o axé, e do Pará, como o chamado ‘brega’. 
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ÍÍÍ Carnaval fora de época – julho.  

Semelhante ao evento anterior, atrai um contingente maior de turistas, somando milhares de 
pessoas do Maranhão, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Este evento ocorre no pico da 
temporada turística da região, quando as praias fluviais chegam a condições adequadas para 
seu usufruto.  

ÍÍÍ 5DOO\ de motociclismo – data móvel 

Ocorre anualmente desde 2003 e atrai competidores de vários Estados e curiosos dos 
municípios mais próximos. 

Outros eventos ligados à religiosidade mobilizam a comunidade local e alguns poucos visitantes 
dos municípios vizinhos. São eles: 

ÍÍÍ Festejo de São José – fevereiro. Duração de 7 dias. 

ÍÍÍ Festa do Divino Espírito Santo. É apontada pela Prefeitura Municipal a existencia de 
paramentos, vestuários, adereços e cânticos tradicionais especificos para esta festividade 
religiosa. 

ÍÍÍ Festejo de São Miguel Arcanjo (padroeiro da cidade) – setembro. Duração de 7 dias. 

e. Manifestações Culturais

Assim como em São Geraldo do 
Araguaia, a culinária e artesanato se 
encontram bastante descaracterizados e 
pouco difundidos. É apontada pela 
Prefeitura Municipal de Xambioá a 
ocorrência de poucos utensílios em 
palha, esculturas em pedra sabão e a 
persistência da atividade de lapidação de 
determinadas rochas, especialmente 
cristal de rocha, como herança das 
épocas garimpeiras. 

Um dos mais ricos patrimônios imateriais 
reside entre os moradores mais velhos 
(figura 41), que possuem orgulhosos 
relatos de pioneirismo e aventuras 
desbravadoras nos rios e garimpos da 
região, histórias que certamente só 
existem na lembrança desses antigos 
moradores. 

)LJXUD���� Garimpeiro de cristal de rocha e pioneiro local. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

 
0DUDEi��

a. Atrativos Naturais

Os atrativos turísticos naturais do município englobam, dentre outros, lagos, rios e  pedrais. 
Assim como ao longo do rio Araguaia, entre os municípios de São Geraldo do Araguaia e 
Xambioá, Marabá possui um considerável fluxo de visitantes entre os meses de julho e agosto, 
época em que emergem as praias. 

1 Informações e textos cedidos pela Fundação Casa da Cultura de Marabá. 
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O turismo local caracteriza-se, 
predominantemente, pela demanda 
‘sol e praia’. O destaque neste 
segmento é a Praia do Tucunaré, 
anteriormente descrita, na ocasião da 
vazante dos rios e surgimento das 
praias e pela prática da pesca 
amadora e esportiva. 

Outro local apontado como bastante 
vistado é a Orla Sebastião Miranda, 
localizada às margens do rio 
Tocantins, recentemente munida de 
infra-estrutura e servida por bares e 
restaurantes. 

)LJXUD���� Orla Sebastião Miranda, em Marabá. 
 Fonte: Arquivo Fund. Casa da Cultura de Marabá. 

b. Atrativos Arquitetônicos e Urbanísticos

A porção mais nova de Marabá, denominada Nova Marabá, possui um intrigante plano 
urbanístico. A disposição dos bairros foi estruturada no formato de uma castanheira, com galhos e 
folhas. Desta forma, os bairros são chamados 'folha 1', 'folha 2' e assim por diante. Com a 
rápida expansão urbana, principalmente proveniente de imigrações advindas de Serra Pelada e 
Carajás, a concepção acabou falhando e o deslocamento tornou-se extremamente confuso. 

ÍÍÍ Ponte Rodoferroviária 

A ponte rodoferroviária atravessa o rio Tocantins, possibilitando o tráfego da Serra dos Carajás 
ao Porto de Itaqui, no estado do Maranhão. Possui 2.310 metros de extensão e 19 metros de 
largura. Inaugurada em 1984 e administrada pela Companhia Vale do Rio Doce, possui três 
pistas, sendo duas rodoviárias e uma ferroviária, com transporte regular de minério carga e 
passageiros. Uma curiosa característicva desta ponte é possuir "mão inglesa", ou seja, os 
carros se locomovem em direções invertidas, como na Inglaterra. 

)LJXUD���� Ponte Rodoferroviária de Marabá. Fonte: www.nossopara.com.br 

ÍÍÍ Praça São Francisco 

Na Cidade Nova, em frente à igreja São Francisco está um dos maiores centros de lazer de 
Marabá. O Projeto arquitetônico engloba equipamentos como pista de VNDWH, SOD\�JURXQG e 
quiosques com bares e lanchonetes, além de uma fonte luminosa e chafariz com 12 metros de 
altura. O entorno da praça é a principal área de comércio do bairro, oferecendo hotéis, 
restaurantes, bares, supermercados e casas noturnas, tornando o local um dos mais 
freqüentados da cidade.  
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c. Atrativos Culturais 

ÍÍÍ Casa da Cultura de Marabá 

A Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) está 
localizada na Nova Marabá e, em suas instalações, 
abriga o Museu Municipal contendo um acervo 
distribuído em setores como: Botânica, Antropologia, 
Geologia, Zoologia e Arqueologia (figura 44 e 45). 

Há o Arquivo Público, com documentos que datam 
desde a Fundação de Marabá até os dias de hoje e 
com um acervo com cerca de 30.000 fotografias que 
registram vários estágios da memória do município. A 
Casa conta com uma Pinacoteca que tem como 
objetivo preservar e fomentar a produção de artes 
plásticas na região. O Orquidário “Margaret Mee” é 
outra atração que conta com 140 espécies de 
orquídeas catalogadas.  

Nas dependências da FCCM funciona uma escola de 
música, com aulas de canto e instrumentos diversos, 
além do desenvolvimento de um projeto de resgate da 
musicalidade indígena regional. 

A Fundação apóia dois núcleos independentes de 
estudos: o Grupo de Espeleologia de Marabá (GEM), 
que já realizou o trabalho de documentação de 955 
cavidades geológicas naturais nos estados do Pará, 
Tocantins e Maranhão; e a Associação de Orquidófilos 
de Marabá, que procede levantamentos florísticos com 
ênfase nas espécies de orquÍdeas, inclusive na área 
do PESAM. Um dos departamentos constituintes da 
FCCM é o Núcleo de Arqueologia e Etnologia (NAM), 
que desenvolve atividades de campo, laboratório e 
divulgação, tendo documentado 314 sítios em suas 
áreas de atuação. O NAM também realiza trabalhos de 
educação ambiental e patrimonial junto às 
comunidades das áreas de ocorrência de sítios 
arqueológicos (figura 46). 

A FCCM realiza pesquisas na área da Serra das 
Andorinhas desde 1987, no âmbito do Projeto Martírios 
do Araguaia. Os levantamentos do projeto geraram 
subsídios para criação do PESAM pelo Governo do 
estado do Pará. 

A Casa fica aberta ao público de segunda a sextas-
feiras de 08:00 as 18:00 h aos sábados até as 12:00h 
e não há cobrança de ingressos. 

�

)LJXUD� ��� Instalações da Fundação Casa da 
Cultura de Marabá. Fonte: Fonte: Arquivo 
Fund. Casa da Cultura de Marabá. 

)LJXUDV� ��� H� ��� Museu Municipal; e 
pesquisadores do Núcleo de Arqueologia e 
Etnologia – NAM. Autoria: Luciana Lopes – 
MRS Estudos Ambientais. 
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ÍÍÍ Toca do Manduquinha 

O espaço localiza-se às margens do Tocantins, na Praça São Félix de Valois, e foi criado para 
promover apresentações e exposições culturais. Com serviço de bar e lanchonete, realiza 
exposições periódicas de arte, concertos, apresentações folclóricas e musicais. 

d. Eventos

ÍÍÍ Parque de Exposição Agropecuária de 
Marabá (EXPOAMA) 

Construído no distrito industrial, às margens 
da Rodovia PA-150, a 3 Km da entrada da 
cidade (sentido Carajás), possui modernas e 
amplas instalações para exposições 
agropecuárias, mobilizando empresários para 
leilões e negócios (figura 47). Durante o 
evento há shows com atrações nacionais, 
regionais, rodeios e parque de diversões. )LJXUD�����EXPOAMA, em Marabá.  

Fonte: Arquivo Fund. Casa da Cultura de Marabá. 

ÍÍÍ Feira da Indústria, Comércio e Artes de Marabá (FICAM) 

Organizada pela Associação Comercial e Industrial de Marabá (ACIM), a FICAM é considerada 
a maior feira multisetorial do Norte/Nordeste. A diversidade de produtos e serviços, são 
atrativos para milhares de pessoas que passam pelo local. Durante cinco dias há shows com 
atrações regionais e nacionais e comidas típicas valorizando a cultura local. A feira atrai 
empresas de várias partes do país, tornando o evento um referencial na região. 

ÍÍÍ Círio de Marabá 

Organizado pela congregação Rainha dos 
Corações e comunidade, acontece no 
terceiro domingo de outubro. Na véspera a 
imagem da virgem percorre o rio Tocantins 
acompanhada por centenas de embarcações 
até o cais  da Velha Marabá, sendo 
conduzida para a catedral de Nossa Senhora 
Perpétuo Socorro, de onde sai em romaria 
até a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, 
acompanhada de milhares de devotos. 
(figura 48) 

)LJXUD���� Imagem do evento Círio de Marabá. 
Fonte: Arquivo Fund. Casa da Cultura de Marabá. 

ÍÍÍ Pesque e Solte no Cais 

Com o intuito de promover a sensibilização sobre a necessidade de conservação dos rios como 
fonte de alimento e lazer, a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) criou o evento, 
que encontra-se em sua quinta edição. O torneio é uma tentativa de resgate da chamada 
‘pescaria de barranco’ como elemento da cultura marabaense e possui data móvel em função 
da dinâmica hídrica dos rios. 

ÍÍÍ Torneio de Pesca Esportiva de Marabá (TORPEM) 

Ocorre juntamente com o evento anterior, com a participação de pescadores profissionais em 
pescas embarcadas. Os peixes também são medidos e soltos ao final. 
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ÍÍÍ Festejo de São Félix 

A festa do Padroeiro de Marabá acontece todos os anos na Praça do mesmo nome durante 10 
dias. Organizado pela igreja Católica, com quermesses, música ao vivo, comidas típicas, bingos 
e leilões. 

ÍÍÍ Maraluar 

É uma festa estilo tropical, promovida pela Prefeitura Municipal de Marabá, que ocorre 
anualmente em infra-estrutura montada na praia do Tucunaré, durante o veraneio. Sua 
decoração exige toneladas de frutas tropicais e flores, além dos VKRZV diversos. 

ÍÍÍ Carnaval 

A festa popular é comemorada em Marabá, com a participação de blocos carnavalescos como 
os Tarrabufados, Gaiola das Loucas, Tradição do Maneco, Mamãe eu Quero, dentre outros. A 
organização da festa conta com a participação do empresariado local, Prefeitura e Associação 
Carnavalesca de Marabá (ACAM). 

ÍÍÍ Aniversário de Marabá 

No dia 05 de abril de 1913, instalou-se o município de Marabá. A data festejada com 
programações culturais e desportivas, apresentação de grupos folclóricos e artistas da terra, 
exposições de artes e shows musicais nos principais núcleos da cidade. A programação conta 
ainda com torneio de futebol, vôlei, basquete, campeonato de xadrez e o “Festival de Conto , 
Poesia  e Fotografia”. 

e.�Manifestações Culturais

Vários grupos folclóricos trabalham na divulgação das 
danças paraenses regionais. (figura 49) Na música, os 
profissionais são organizados pela Associação dos 
Músicos e Artistas do Sul do Pará (AMASP) e se 
apresentam na noite marabaense. No teatro o grupo 
Navalhada, é um dos destaques.  As artes plásticas 
são bem representadas por artistas como Rildo Brasil, 
Antônio Botelho, Vitória Barros, dentre outros. 

�
)LJXUD�����Grupo Parafolclórico Yaguara, de 
Marabá. Fonte: Arquivo Fotográfico da Fund. 
Casa da Cultura de Marabá  
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$UDJXDtQD�
Os principais pontos turísticos do município, assim como os demais da região, são as praias do 
rio Araguaia e Tocantins, que atraem turistas de vários estados durante a alta temporada. 

Um dos atrativos é o Lago Azul, formado pelo 
represamento das águas do Rio Lontra, afluente do 
Araguaia em sua margem direita. (figura 50) Há 
prática de esqui e MHW�VNL.
Há também a antiga Hidrelétrica do Corujão, 
construída para abastecer a cidade de Araguaína no 
final da década de 60. Ainda hoje ela fornece energia 
elétrica para um dos bairros da cidade e esta sob a 
responsabilidade da Rede Celtins. Há prática de 
pesca submarina nos rios Murici e Lontra e a 
Cachoeira Véu da Noiva, localizada a 20 km da cidade. 

)LJXUD���� Lago Azul, em Araguaína. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araguaína. 

Como grande criadora de gado bovino, a cidade de Araguaína ficou conhecida como a "Capital 
do Boi Gordo". Em função disto, a Exposição Agropecuária de Araguaína, que acontece no mês 
junho, com duração de 10 dias, conta com a participação dos maiores criadores do Estado e 
várias regiões do Brasil. O rodeio e os shows atraem milhares de pessoas todos os anos. 

Desde 1989, na abertura do evento, ocorre uma cavalgada com a participação de blocos 
representando as principais fazendas da região. A última cavalgada reuniu 1.758 cavaleiros 
inscritos em mais de 150 grupos, que percorreram os oito quilômetros da entrada da cidade até 
o parque de exposição. 

Outro evento é a Feira de Negócios das Micro e Pequenas Empresas de Araguaína 
(FENEARA) apresenta o potencial industrial e comercial do município. Ocorre em setembro com 
a apresentação de artistas locais e desfiles das principais indústrias de confecção da região.

2 Informações e textos cedidos pela Prefeitura Municipal de Araguaína. 
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O desenvolvimento do turismo depende de um conjunto de elementos infra-estruturais que não 
se encontram isolados no setor econômico de prestação de serviços. Para que os recursos 
turísticos sejam consumidos é necessário que sejam acessíveis, que estejam minimamente 
equipados, qualificados e sinalizados. A infra-estrutura básica de acesso, transporte, 
hospedagem, saneamento, comunicação, etc., apresenta no conjunto dos municípios inumeras 
deficiências e uma situação que ainda precisa de significativas melhorias. 

Tanto em São Geraldo do Araguaia como em Xambioá há um GpILFLW de condições para 
valorização e aproveitamento integral dos recursos e atrativos disponíveis, com limitações 
quantitativas e qualitativas de empresas provedoras e administradoras de equipamentos, 
insumos e serviços para funcionamento das atividades turísticas. Em Marabá e Araguaina a 
infra-estrutura se mostra um pouco mais consistente, em função de se tratarem de centros 
urbanos de maior porte e portões de entrada locais.  

Segundo a PARATUR, outro aspecto ainda incipiente diz respeito à produção das matérias-
primas para as empresas turísticas. Grande parte dos móveis, máquinas, equipamentos e 
mesmo insumos simples necessários aos hotéis, restaurantes, transportadoras e organizadores 
de eventos advêm de fora do Estado, o que os encarece e reduz significativamente o efeito 
multiplicador de renda e de emprego do turismo na economia local. Um exemplo nítido são as 
frutas e verduras, pouco consumidas localmente, mas apreciadas por visitantes, que vêm de 
Goiânia e Anápolis - GO, atravessando centenas de quilômetros até chegar aos supermercados 
e restaurantes. 

A promoção e venda do turismo nas localidades é bastante escassa. Somente em Marabá e 
Araguaína existem agências de turismo e estas só trabalham com o turismo emissivo, ou seja, 
comercializam pacotes para emissão da população local para outras localidades. Não foram 
identificadas agências em âmbito regional e nacional que ofertem pacotes para as localidades 
em estudo. A função de distribuição de informações turísticas se mostra desprovida de infra-
estrutura e recursos humanos. Vários pontos de grande afluxo de turistas, como os aeroportos 
e terminais rodoviários necessitam de Postos de Informações Turísticas. 

A seguir serão brevemente abordadas características de três setores da cadeia produtiva do 
turismo: transportes, hospedagem e alimentação. 

D��7UDQVSRUWH�
Entre os subsídios ligados ao turismo, merece especial atenção a situação das vias de acesso 
e condições de penetração no território, vitais para facilitar a entrada, deslocamento e 
mobilidade dos fluxos de visitação. Principalmente a distância dos centros emissores de 
turistas, tanto de origem doméstica como regional e nacional, são condicionantes que agravam 
os efeitos negativos da deficiência neste setor, exigindo excessivos esforços dos visitantes, que 
necessitam ser compensados com serviços de qualidade. 

Existem duas principais formas de acesso ao PESAM: a partir de Marabá, até São Geraldo do 
Araguaia - PA e a partir de Araguaína, até Xambioá - TO (mapa 1). 

As características pluviométricas regionais tornam a manutenção da rede viária bastante 
onerosa e várias rodovias e estradas de acesso têm sua trafegabilidade afetada nos períodos 
de chuvas mais intensas. Como vantagem a ser destacada, está o fato de os municípios de São 
Geraldo e Xambioá possuírem serviços internos de transporte fluvial que facilitam o 
deslocamento, inclusive até o PESAM, além das ligações aéreas a partir de Marabá e 
Araguaína. 
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FAVOR EXCLUIR ESTA PÁGINA APÓS A INSERÇÃO DO MAPA! 
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ÍÍÍ Âmbito Interestadual: 

Tanto a cidade de Marabá como Araguaína 
possuem aeroportos para aeronaves de grande 
porte e empresas aéreas (Brasil Central e TAM) 
que ofertam vôos para as principais capitais 
brasileiras. Via conexões em outros Estados, 
é possível o recebimento de demandas 
internacionais, se for o caso (figura 51).  

Ambas possuem terminais rodoviários com 
ofertas de ônibus para vários Estados da 
região norte, nordeste e centro-oeste, 
operadas pela companhia Transbrasiliana. 
Marabá possui uma ferrovia, onde é feita a 
escala de um trem de carga e passageiros 
com percurso de Serra dos Carajás - PA ao 
Porto de Itaqui em São Luis – MA. 

Em Xambioá há duas pistas de pouso com 
capacidade para aeronaves de pequeno e 
médio porte, uma delas na sede municipal e 
outra em uma fazenda particular, em frente à 
Vila Santa Cruz, ponto de acesso a importantes 
setores de visitação do PESAM (figura 52). 

ÍÍÍ Âmbito Intermunicipal: 

A distância entre os municípios de Marabá e 
São Geraldo do Araguaia é de cerca de 190 
km, pela BR-153 (figura 53). A rodovia é 
totalmente pavimentada, com trechos 
precários que obrigam os motoristas a 
praticamente pararem os veículos. Isso 
favorece os assaltos, que são comuns em 
períodos noturnos, fazendo com que os  
transportes coletivos possuam apenas linhas 
diurnas. 

Em alguns trechos observou-se o trabalho de 
índios na manutenção da via em troca de 
contribuição financeira. Os mesmos afirmaram 
serem acusados por roubos ocorridos 
próximos à sua área.  

No caminho entre as duas cidades localiza-se 
o município de São Domingos do Araguaia, e 
as vilas São José, Metade e Some Homem 
(Brejo Grande) e a Área Indígena Suruí. O 
percurso é paisagisticamente marcado pela 
ausência de matas, exceto no ponto em que 
corta a área indígena, e pela presença de 
pastos com ocorrência das palmeiras de 
babaçu e inajá, típicas da região.  

)LJXUD� ��� Aeroporto de Marabá. Fonte: Arquivo 
Fotográfico da Fund. Casa da Cultura de Marabá  

)LJXUD���� Pista de pouso na sede municipal de Xambioá. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

)LJXUD���� Trechos esburacados da BR 153. Autoria: 
Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 
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Existem tanto linhas regulares de ônibus entre Marabá e São Geraldo do Araguaia como várias 
opções de horário de transporte alternativo realizado por YDQV pertencentes a duas 
cooperativas (Coopertrans e Coopasul). 

A distância entre os municípios de Araguaina e Xambioá é de cerca de 108 km, por rodovia 
estadual. A rodovia é totalmente pavimentada e é apontada como em melhores condições de 
trafego que a BR-153, devido ao recente investimento do estado de Tocantins em toda sua 
malha viária. Este fato pode estimular que visitantes de outros Estados com destino ao PESAM 
prefiram esta opção como acesso. 

Entre Xambioá e Araguaína existem linhas diárias de oito YDQV e quatro ônibus. Araguaína 
possui linhas regulares de ônibus para as principais capitais das regiões sudeste, nordeste e 
centro-oeste e Xambioá um ônibus diário de linha, ida e volta, para a capital Palmas - TO. 

São Geraldo do Araguaia e Xambioá são 
separados pelo rio Araguaia e sua ligação 
pode ser feita por meio de balsa (figura 54) 
ou voadeira (pequeno barco a motor de 
popa com capacidade para 6 pessoas, 
caracterizado pela rapidez).  

As balsas saem a cada 40 minutos, tempo 
aproximado que dura a travessia, durante 
as 24 horas do dia e possuem estrutura 
para acomodar desde passageiros e 
carros de passeio até caminhões de carga. 

Há uma cooperativa composta por cerca 
de 30 piloteiros de voadeira 
(TRANSUNIÃO) que possui pontos de 
saída nas orlas dos dois municípios. Os 
serviços também podem se estender para 
áreas mais distantes mediante o nível de 
experiência dos barqueiros, já que o leito 
do rio Araguaia é repleto de corredeiras. 

)LJXUD� ��� Balsa de travessia entre São Geraldo do 
Araguaia e Xambioá. Autoria: Luciana Lopes – MRS 
Estudos Ambientais 

ÍÍÍ Âmbito Intramunicipal: 

Nos municípios de Marabá e Araguaína há uma quantidade relativamente adequada de 
serviços de mototaxis, taxis e ônibus intramunicipais.  

Em São Geraldo do Araguaia e Xambioá os 
serviços dos carros reduzem-se a um motorista 
em cada município, mas os mototaxis existem 
em considerável quantidade. (figura 55) 

Principalmente em São Geraldo do Araguaia, há 
pontos de mototáxies por toda a cidade e são 
cobrados R$ 2 para o serviço em toda a sede 
municipal, não importando a distância. Os 
mototaxistas são organizados em uma 
cooperativa (COOPERSAGA) composta por 
cerca de 130 membros e a sinalização das 
motos, uniformização e carteira de cooperado 
são controladas pelo DMTU. 

)LJXUD���� Ponto de mototaxi em São Geraldo do 
Araguaia. Fonte: Prefeitura Municipal. 
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O acesso às áreas rurais é realizado, em sua maior parte, por estradas vicinais sem 
pavimentação. As vilas Sucupira, Ilha de Campo e Santa Cruz, localidades de São Geraldo do 
Araguaía, no entorno imediato do PESAM, possuem estradas de acesso precárias 
especialmente em períodos de chuva quando atoleiros, travessias de rios e barrancos não 
permitem que carros de passeio trafeguem com segurança. (figuras 56 a 59) O povoado Ilha de 
Campo só fica acessível por via fluvial na época das cheias do rio. 

A estrada de São Geraldo do Araguaia à Vila Sucupira e Santa Cruz é a mesma até certo ponto, 
cruzando o rio Sucupira e bifurcando-se em duas. Uma das vias segue na direção noroeste até a 
Vila Sucupira, no centro do Vale do Sucupira, cercado pela Serra das Andorinhas. A outra via 
segue na direção nordeste, cruzando o PESAM até a Vila Santa Cruz.  

 

)LJXUD� ��� Vista aérea de trecho da estrada de São 
Geraldo do Araguaia às Vilas Sucupira e Santa Cruz.  

)LJXUD���� Ponte do rio Sucupira, em outro trecho da 
mesma estrada. 

)LJXUDV����H�����Trechos precários da estrada de São Geraldo do Araguaia às Vilas Sucupira e  
Santa Cruz, respectivamente. Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 
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A Vila Santa Cruz e Ilha de Campo também 
podem ser acessadas por via fluvial. Há um barco 
cedido pela Prefeitura Municipal duas vezes por 
semana (segundas e quintas feiras) para o 
transporte de São Geraldo do Araguaia até a Ilha 
de Campo (figura 60). O benefício também 
chegava à Santa Cruz, porém, com a 
reivindicação de melhoria da estrada de acesso, 
após as obras o transporte fluvial foi retirado. 

As voadeiras são a forma mais rápida e prática, 
embora onerosas, de se chegar até as duas vilas. 
São os meios de transporte ideais para o uso 
turístico, poupando a estrada que atravessa o 
PESAM e proporcionando o avistamento da fauna 
e flora local, além das corredeiras do rio Araguaia. 
O percurso de voadeira dura cerca de uma hora. 

)LJXUD� ��� Barco de transporte da prefeitura 
municipal de São Geraldo do Araguaia até a Ilha 
de Campo. Autoria: Luciana Lopes – MRS 
Estudos Ambientais. 

E��+RVSHGDJHP�
Em Marabá e Araguaína a situação dos meios de hospedagem é razoável, contando com  boas 
opções em condições de serem ofertados ao turismo. Há hotéis de até 3 estrelas que oferecem 
serviços de boa qualidade espalhados pelas sedes municipais. Além disto, as cidades contam 
com centros de exposições e bons auditórios, o que as habilita a desenvolverem o turismo de 
eventos/ negócios. 

Em Xambioá e São Geraldo do Araguaia a oferta de meios de hospedagem é extremamente 
modesta, contando com poucos estabelecimentos adequados para recepção de turistas. 
Observa-se deficiências notáveis em aspectos como decoração, mobiliário e equipamentos das 
habitações e sanitários. A maioria das empresas é de pequeno porte e de propriedade familiar 
e, salvo poucas exceções, movimentam volumes de negócios reduzidos. Não há registro de 
áreas de FDPSLQJ em nenhum dos municípios. 

A tabela que se segue apresenta os principais estabelecimentos de hospedagem nos quatro 
municípios em estudo. 

7DEHOD���� Meios de hospedagem dos municípios de São Geraldo do Araguaia, Xambioá, Marabá e Araguaína. 
0HLRV�GH�+RVSHGDJHP�

6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD� ;DPELRi� 0DUDEi� $UDJXDLQD�

Mariana Palace 
Hotel Araguaia 
Plaza Hotel 
Grande Hotel 
Hotel Central 
Hotel Altas Horas 
Pousada Rio Araguaia �

Hotel Santa Cecília 
Hotel Andorinhas 
Hotel do Bob 
Pousada Meia Lua (chalés) 
 

Hotel Vale do Tocantins 
Hotel Del Principe 
Hotel Capixaba 
Káritas Hotel 
Itacaiúmas Hotel 
Hildas Hotel 
Hotel Pousada Primor 
Salabo Palace Hotel 
Augusto Palace Hotel 

�

Hotel Araguaia 
Hotel Araguatins 
Hotel Birds 
Hotel Estrela Dalva 
Hotel Marazul 
Hotel Olynthos Estância 
Hotel Planalto 
Hotel Rio 
Hotel Sao Vicente 
Hotel Tarcisio´s Palace 
Hotel Transbrasiliana 
Hotel Trevo 

Fontes: Prefeituras Municipais e investigações de campo. 
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As vilas Sucupira, Santa Cruz e Ilha de Campo não possuem meios de hospedagem. Em geral 
pernoita-se na casa de moradores, no caso de pessoas conhecidas, e há possibilidade de 
aluguel de quartos, embora não seja uma prática constante nem difundida nos locais. 
Principalmente Santa Cruz deverá tornar-se uma importante base de apoio na ocasião da 
implementação de alguns setores de visitação no PESAM. 

F��$OLPHQWDomR�H�HQWUHWHQLPHQWR�
As cidades contam com alguns restaurantes, bares e outros locais para a diversão e 
entretenimento noturno de seus habitantes e visitantes. Como nos outros segmentos, este 
empreendimentos são mais numerosos e estruturados em Marabá e Araguaina.  

Apesar da pecuária constituir a base econômica de São Geraldo do Araguaia e Xambioá, a 
presença do rio Araguaia incita os visitantes ao consumo de pescados. Embora a oferta seja 
pequena, é possível encontrar estabelecimentos que servem pratos como caldeiradas e 
petiscos de peixes locais, principalmente nas orlas do rio.  

Na Vila de Santa Cruz os peixes são 
pescados na hora e servidos nas próprias 
residências, caso haja demanda mas, em 
geral, há necessidade de encomenda prévia 
de refeições para que se providencie os 
demais gêneros alimentícios, em sua 
totalidade vindos da sede municipal. 

Os pescadores das sedes municipais e 
associações de pescadores apontam a 
escassez de peixes em certas épocas do 
ano e sua contínua diminuição em função da 
degradação ambiental que afeta o rio.  

Já existem iniciativas pontuais de criação de 
peixes em tanques (figura 61), o que pode 
constituir uma importante alternativa se 
somada a projetos de proteção e 
recuperação da piscosidade ao longo de 
todo o curso do rio Araguaia. 

)LJXUD���� Criação de peixes em tanque na região do Vale 
do Sucupira. Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos 
Ambientais. 

A tabela que se segue apresenta os principais estabelecimentos de alimentação e bebidas nos 
quatro municípios em estudo. 

7DEHOD���� Bares e restaurantes dos municípios de São Geraldo do Araguaia, Xambioá, Marabá e Araguaína. 
%DUHV�H�5HVWDXUDQWHV�

6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD� ;DPELRi� 0DUDEi� $UDJXDLQD�
Bar Tropicália  
Bar Lá em casa  
Bar Ki sabor  
Bar e Restaurante Cupido  
Chopperia Gama  
Churrascaria Espeto quente  
Bar Sem Malícia 
Restaurante Serve Bem �

Entre os principais 
empreendimentos, 
contabiliza-se oito.  

Restaurante Bambu 
Restaurante Zero Grau 
Rest. e Cervejaria Tucunaré 
Restaurante Ilha Verde 
Restaurante Flutuante Skala�

Bom Apetite   
Brasil Tocantins   
Churrascaria Gauchão   
Panela de Ferro   
Praia Doce   
Via Filadélfia�

Fontes: Prefeituras municipais e investigações de campo.�
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O turismo pode constituir um “trampolim” para o desenvolvimento integrado, a medida que 
envolve vários setores da economia e é capaz de gerar subsídios para a manutenção das 
condições ambientais e para a consolidação e fortificação da cultura local, além de disseminar 
uma consciência ambiental ativa. Porém, trata-se de uma atividade econômica que, como 
qualquer outra, caso não conduzida com precauções, ao invés de gerar renda e emprego, 
proporcionando a melhoria da qualidade de vida das populações residentes, pode tornar-se um 
vetor de pobreza e agravante das desigualdades e mazelas sociais.  

Para evitar a inversão dos efeitos socioeconômicos, o desenvolvimento do turismo não pode 
ocorrer através  de ações de improviso, devendo ser planejado, tanto para atingir níveis de 
qualidade aceitáveis, como para que não comprometa futuro desta atividade. 
Convencionalmente, o planejamento turístico se  inicia quando a localidade começa a sentir os 
malefícios e inconvenientes de abrir suas portas. 

O espaço turístico precisa ser considerado, antes de tudo, como o espaço do cotidiano das 
pessoas que nele vivem, visto que se apropria da infra-estrutura urbana e modifica a rotina das 
localidades. Em uma região onde há qualidade de vida, o turismo tem melhores condições de 
se instalar com sucesso.  

Os municípios em estudo podem ser 
classificados como destinos de ‘sol e praia’. 
Já existe um fluxo turístico periódico, tendo 
como alta temporada os meses de julho e 
agosto, e recebendo uma demanda 
regional de milhares de visitantes. 

Aparentemente, a atividade pode ser 
caracterizada como ‘turismo de massas’, 
modalidade que apesar de movimentar a 
economia local pode trazer muito mais 
danos (ambientais, sociais, culturais) que 
benefícios ao município anfitrião (figura 62). 

Segundo relatos das Prefeituras Municipais 
de São Geraldo do Araguaia, Xambioá e 
Marabá, os visitantes têm um perfil pouco 
consciente quanto às questões ambientais 
e pouco interessado em suas 
peculiaridades sócio-culturais. 

�

)LJXUD� ��� Praia do Tucunaré na alta temporada, em 
Marabá. Fonte: Arquivo Fund. Casa da Cultura de Marabá. 

A população flutuante de visitantes raramente leva consigo seu lixo, poluindo as praias e corpos 
d´água e aumentando o volume a ser processado localmente e, por diversas vezes, é flagrada 
com posturas não condizentes com os princípios da responsabilidade sócio-ambiental. 

Apesar de constituir uma demanda consumada, certamente este não será o público-alvo do 
PESAM. Pelos próprios fatores de atratividade, o perfil do visitante da UC deverá se aproximar 
do público ecoturista. Por ecoturista se entende aquele visitante consciente  e, via de regra, 
bem informado sobre a região que visita. Este público, em geral, busca o máximo de interação 
com a natureza e, sobretudo, com a comunidade local, conhecendo e respeitando suas 
tradições e costumes, e evitando impactos culturais com sua presença e participação no 
cotidiano das localidades.  
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Para efeito de planejamento, o ecoturismo não é entendido como uma subcategoria do turismo 
e sim como um processo à parte, como uma espécie de “artesanato do setor turístico”, desde a 
produção do espaço até a oferta de serviços e produtos para o consumo, com a geração de 
empregos no próprio universo das culturas locais. 

E��,PSDFWRV�QHJDWLYRV�FDXVDGRV�DRV�UHFXUVRV�WXUtVWLFRV�
Para subsídio da prática do ecoturismo, assim como para salvaguarda dos patrimônios 
arqueológicos e naturais não só nos limites do PESAM, mas em todo o seu entorno, serão 
necessárias medidas mais criteriosas por parte das Prefeituras e órgãos competentes, assim 
como posturas mais condizentes com princípios sustentáveis por parte das comunidades. 

São ocorrentes nos municípios em estudo 
ações de desmate, caça, incêndios e 
comprometimento de vestígios arqueológicos. 
Os primeiros ocorrem, em parte, como 
técnicas para suprir atividades econômicas 
específicas e por fatores de subsistência 
(figura 63). 

Os incêndios, em geral, são vinculados às 
atividades agropecuárias, como manejo para 
rebrota de capim para o gado ou preparação 
do solo. O agravante do uso do fogo, além 
dos impactos localizados, é a perda de seu 
controle e comprometimento de áreas 
protegidas ou importantes para o equilíbrio 
ecológico. Com a permanência de famílias 
vivendo nos limites do PESAM a situação se 
agrava.  

)LJXUD� ��� Produção de carvão em pequena escala no 
Vale do Sucupira. Autoria: Luciana Lopes – MRS 
Estudos Ambientais. 

Além disso, há indícios de desmatamento, do abate de animais silvestres e do uso de fogo em 
vários pontos do interior da UC. (figuras 64 e 65) 

)LJXUD���. Derrubada de árvores, extração de madeira e 
uso do fogo na área da Casa de Pedra. Autoria: Luciana 
Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

)LJXUD� ��� Indícios de fogueira, muito provavelmente 
utilizada por caçadores, na região do Brejo dos Padres. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 
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Os incêndios florestais têm ocorrência anual e freqüente na área do PESAM e em todo o Vale 
do Sucupira, especialmente nas épocas de seca. Uma antiga iniciativa de formação da brigada 
de incêndio municipal de São Geraldo do Araguaia pela FSA foi anulada por falta de apoio da 
Prefeitura Municipal. O grupo que recebeu treinamento se dispersou e os equipamentos estão 
sub-utilizados em depósitos públicos do município. 

Embora Xambioá possua uma brigada treinada e bem organizada, sua prioridade é atender às 
demandas de incêndio do município, em geral ocorrentes nas fazendas. O mesmo ocorre em 
relação aos Batalhões do Corpo de Bombeiros de Araguaína e Marabá, distantes 
respectivamente cerca de 190 km e 108 km do PESAM. 

Quanto aos artefatos arqueológicos, sua degradação ocorre por atos de vandalismo ou em 
função do desconhecimento sobre como lidar com eles. Um exemplo de vandalismo, são atos 
de intervenção e danificação de pinturas e gravuras rupestres identificados na Pedra Escrita e 
área da Casa de Pedra (figuras 66 e 67) Um exemplo de desinformação, foi o caso do morador 
que encontrou uma urna durante a escavação para a construção de uma fossa, em Santa Cruz 
(figura 14), não tomando providências imediatas para seu adequado salvamento. O artefato, 
além de ter sido danificado na retirada, não foi devidamente acondicionado, o que inviabiliza 
estudos mais aprofundados de reconhecimento, como por exemplo, sua datação. 

)LJXUD� ���� Desenhos sobrepostos aos petroglifos da 
Pedra Escrita. Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos 
Ambientais. 

)LJXUD���� Pichações sobre pinturas rupestres na área 
da Casa da Pedra. Autoria: Luciana Lopes – MRS 
Estudos Ambientais.�

Outro exemplo , foi a colocação de marcos sobre o sitio de arte rupestre dos Martírios pela 
Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia (AHITAR), superintendência da 
Companhia Docas do Pará, contratada para fazer o balizamento do rio Araguaia para 
procedimentos referentes à hidrovia. O Núcleo de Arqueologia de Marabá (NAM) acionou o 
IPHAN, que embargou a obra e fez com que a empresa contratasse um arqueólogo para a 
retirada dos marcos. 

Uma vez danificados os sítios arqueológicos, informações importantes sobre o passado e as 
populações pré-históricas da região Amazônica podem ser permanentemente comprometidas. 
Os detalhes e informações reunidas sobre este tipo de recurso turístico representam um valor 
agregado ao atrativo que pode implicar em sua adesão ou não pelo mercado ecoturístico, 
composto por um público exigente e curioso. Logo, além de um prejuízo científico incalculável, 
a depredação da arte rupestre e sítios de habitação e oficina podem inviabilizar o que constitui, 
sem dúvidas, o maior fator de atratividade turística do PESAM e entorno. 
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As outras modalidades de turismo realizadas nos municípios também sofrem com ações 
irresponsáveis de degradação ambiental. Um exemplo foi a inviabilização de uso da praia fluvial 
formada entre os municípios de São Geraldo do Araguaia e Xambioá, devido à extração 
desordenada de areia que tornou o local inacessível e degradado. 

Em Marabá, o distrito industrial abriga cerca de uma dúzia de Industrias Siderúrgicas 
exportadoras de ferro gusa. Além de demandarem carvão vegetal, comprometendo as matas 
locais, os efluentes gerados na lavagem dos fornos contaminam os igarapés das redondezas. 
Embora não sejam áreas potencialmente turísticas, o impacto visual e as implicações para 
saúde da cidade certamente afetam em primeira instância a qualidade de vida da sociedade e, 
conseqüentemente, contribuem para  a impressão negativa por parte dos visitantes. 

Marabá e São Geraldo do Araguaia estão em fase de elaboração de seus planos diretores e 
espera-se que o ordenamento e disciplina das atividades econômicas no território sejam 
efetivos, assim como o turismo considerado e respaldado. 

Ações cotidianas e aparentemente sem maiores 
conseqüências realizadas pela comunidade e turistas, 
bem como atividades de empreendimentos 
autorizados ou não, constituem empecilhos que 
diminuem a beleza cênica e salubridade dos 
atrativos.  

Uma cena comum e mesmo interessante para 
apreciação dos turistas, principalmente no rio 
Araguaia, é a presença de lavadeiras junto aos 
trapiches (figura 68). Todavia, a falta de 
esclarecimentos faz com que também sejam comuns 
em suas margens as embalagens de produtos 
usados na lavagem de roupas e grande quantidade 
de espuma de sabão.  

)LJXUD� ��� Lavadeiras nas margens do rio 
Araguaia. Autoria: Luciana Lopes – MRS 
Estudos Ambientais. 

O lixo deixado pelos próprios visitantes na Cachoeira Três Quedas, em São Geraldo do 
Araguaia, e o esgoto lançado no rio pelos bares e restaurantes localizados em suas orlas, nos 
municípios de São Geraldo do Araguaia, Xambioá e Marabá, também são exemplos a serem 
considerados para que se destaque a necessidade de um processo global de re-educação e 
esclarecimento. 
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As atividades de educação e capacitação que possuem relação direta com o meio ambiente, 
incluindo seus aspectos patrimoniais, ligados à arqueologia, e socioeconômicos, ligados a 
alternativas ecologicamente viáveis de produção e renda, foram ou são desenvolvidos pelas 
seguintes iniciativas: 

ÍÍÍ Instituto Natureza do estado do Tocantins (NATURATINS) 

Enquanto autarquia responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de 
atividades geradoras de poluição do Governo do estado do Tocantins, a NATURATINS 
trabalha, juntamente ao IBAMA, na fiscalização da pesca predatória e caça de botos, jacarés, 
tartarugas etc. Embora não haja registro de ações voltadas especificamente para sensibilização 
nesta região, as ações de fiscalização são acompanhadas de esclarecimentos sobre a 
legislação ambiental que rege este tipo de infração. 

ÍÍÍ Prefeitura Municipal de São 
Geraldo do Araguaia 

As atividades relacionadas à 
conscientização ambiental de iniciativa 
pública no município ocorrem 
principalmente no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação.  

Um dos destaques é a ocasião do 
Desfile de 7 de setembro, onde cada 
escola  participante desenvolve um 
tema de cunho ecológico ou histórico-
cultural, transformando o desfile cívico 
em uma verdadeira aula para as 
centenas de pessoas da comunidade 
que se fazem anualmente presentes 
(figuras 69 e 70).  

Alguns dos temas já desenvolvidos 
foram: o garimpo de Serra Pelada, a 
questão madeireira, o lixo, a questão 
indígena e a Serra das Andorinhas. 

Algumas escolas de ensino médio e 
ensino de jovens e adultos (EJA) 
também participavam das atividades 
promovidas pela Fundação Serra das 
Andorinhas quando esta se encontrava 
ativa em ações de cunho ambiental. 

�

)LJXUDV� ��� H� ��� Desfiles temáticos de 7 de setembro no 
município de São Geraldo do Araguaia. Autoria: Juvenal Santos – 
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia. 

ÍÍÍ Prefeitura Municipal de Marabá 

A Política Municipal de Meio Ambiente do município de Marabá apresenta fortes índicos de 
desenvolvimento e tem se tornado referência regional. Portanto, tanto ações de conscientização 
e sensibilização ambiental da sociedade marabense como providências para consolidação do 
sistema de gestão ambiental municipal estão sendo implementados através de estratégias 
interessantes. 
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) possui um departamento de educação 
ambiental e realiza projetos, tais como: ‘Meio Ambiente é sua Tarefa de Casa’, que envolve 
orientações nas escolas e para as comunidades de distritos e bairros mais carentes;  ‘Pesque e 
Solte no Cais’, que promove a sensibilização sobre a necessidade de conservação dos rios 
como fonte de alimento e lazer; além de ações pontuais como por exemplo, palestras e 
esclarecimentos em empresas com potencial de degradação ambiental. 

Recentemente foi elaborado um diagnóstico de atividades potencialmente poluidoras que, com 
apoio da SECTAM, identificou centenas de atividades que futuramente deverão ser 
acompanhadas e submetidas a licenciamentos ambientais. Além de ramos econômicos como 
os laticínios, cerâmicos, serralheiros e agropecuários, as fiscalizações devem contemplar 
também atividades ligadas ao turismo, tais como hotéis, motéis, bares, restaurantes e boates. 
Um dos aspectos interessantes desenvolvido pela SEMMA é a fiscalização sobre atividades 
causadoras de poluição sonora. Desde 2002, há licenciamento para bares e boates, que devem 
estar munidos de revestimento acústico, e são proibidos carros de som com volumes sonoros 
elevados em áreas públicas. 

A Secretaria Municipal de Educação também desenvolve ações específicas de conscientização 
ambiental entre os docentes, que são instruídos a atuar como agentes multiplicadores. 

ÍÍÍ Fundação Serra das Andorinhas (FSA) 

Existente há 17 anos, a instituição apresenta em seu histórico a 
captação de recursos internacionais, tais como a Agência Alemã de 
Cooperação Técnica (GTZ), Amigos da Suíça e *UHHQSHDFH, além 
de apoios da Prefeitura Municipal de São Geraldo e pessoas físicas 
diversas. Possui um imóvel na sede municipal de São Geraldo do 
Araguaia e imóveis em litígio na região do Vale do Sucupira, na 
margem do rio Araguaia vizinha ao PESAM e na face norte deste.  

Sua proximidade com essas comunidades durante tantos anos 
facilitou alguns processos de conscientização pontuais. Há alguns 
anos, a FSA desenvolveu trabalhos de capacitação em apicultura 
nas Vilas Sucupira e Santa Cruz, sendo que, na segunda, ainda 
hoje moradores mantém uma produção em pequena escala.  

Desenvolveu trabalhos de educação para a saúde nas mesmas 
comunidades, conscientizando sobre a importância do uso de filtros 
de água, de sanitários rústicos (antes as necessidades fisiológicas 
eram realizadas a céu aberto), adesão a vacinas, destinação e 
separação do lixo orgânico e seco, além de orientações para o 
estabelecimento de hortas comunitárias e individuais. Também 
realizou, junto às escolas municipais e comunidades, o 
reflorestamento de corpos d´água das Vilas Santa Cruz e Sucupira 
com mais de 20 mil árvores nativas (figura 71). A FSA manteve um 
orquidário com mais de 80 espécies catalogadas, que hoje não 
mais existe. 

�

)LJXUD� ��� Viveiro de mudas 
nativas do projeto de 
reflorestamento da Fundação 
Serra das Andorinhas. Autoria: 
José Spanner – SECTAM. 

A Fundação foi responsável pela formação de uma brigada de incêndio voluntária, incentivou a 
implementação de aceiros margeando as roças e pastos, principais fatores de propagação do 
fogo na região, e conseguiu a doação de equipamentos para prevenção e combate. 
Atualmente, os membros da brigada já se dispersaram e os equipamentos que ainda restam 
encontram-se sucateados no almoxarifado da Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia.   
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Em caráter complementar, foi elaborada e distribuída uma cartilha chamada ‘Toca Fogo’, 
divulgando seu manejo responsável. Entre as publicações, também foi veiculado o periódico 
'Pedra Escrita', divulgando atividades realizadas na Serra das Andorinhas.  

Há relatos de ações de sensibilização junto às lavadeiras para conter o lixo no rio Araguaia, 
principalmente embalagens costumeiramente descartadas e o uso de produtos de limpeza 
pesados.  

Após sucessivas mudanças de gestão, a Fundação não possui nenhuma atividade de educação 
ambiental em curso, e atualmente trabalha apenas em projetos de educação à distância, em 
áreas não correlatas.  

ÍÍÍ Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) 

Há cerca de oito anos, a Fundação Casa da Cultura desenvolvia eventos relacionados à 
educação nas áreas de entorno do PESAM, abordando tanto aspectos relacionados à 
preservação dos ecossistemas e atividades degradantes quanto questões de sensibilização 
quanto à depredação do patrimônio arqueológico local. Ao todo foram 6 eventos realizados: 
quatro versões anuais do ‘Ecocultural’, cuja programação envolvia exposições, palestras e 
amostras de vídeo em São Geraldo do Araguaia, e 2 versões simplificadas na vila Santa Cruz. 

Os eventos foram realizados com recursos da própria FCCM e por meio de trabalhos 
voluntários, sendo o único apoio existente advindo da Prefeitura Municipal, que cedia o espaço 
das escolas municipais para o desenvolvimento das atividades. 

Aponta-se que o maior motivo do desestímulo do grupo e interrupção das atividades foi a falta 
de apoio governamental. O Núcleo de Arqueologia e Etnologia (NAM), departamento da FCCM, 
possui projetos de sensibilização formatados, voltados para comunidades de áreas de 
incidência de sítios arqueológicos, embora não possua recursos próprios para implementá-los. 

Ações de conscientização voltadas para o público externo são consumadas a partir da 
divulgação e exposição interpretativa disposta no Museu Municipal de Marabá, que atenta seu 
público para a importância do patrimônio natural e cultural abrigado pela Serra das Andorinhas. 

ÍÍÍ Brigada de Incêndio de Xambioá 

Há uma brigada de incêndio voluntária atuante no município que, recentemente, adquiriu 
personalidade jurídica, formando uma associação. Atualmente são 25 membros associados. 

ÍÍÍ ONG ADAJA  

Iniciativa de um professor da rede pública de ensino de Xambioá, que há alguns anos realiza 
trabalhos periódicos de reflorestamento, limpeza do rio, caminhadas ecológicas e 
acompanhamento da desova de tartarugas (em Piçarras) junto aos alunos. Recentemente 
deixou de ser uma iniciativa pessoal isolada, quando se institucionalizou. 
 

Não houve para este trabalho o levantamento de informações consistentes sobre atividades 
deste cunho no município de Araguaína - TO.
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Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, os Parques Nacionais têm 
como objetivo básico “D SUHVHUYDomR�GH�HFRVVLVWHPDV�QDWXUDLV�GH�JUDQGH�UHOHYkQFLD�HFROyJLFD�H EHOH]D� FrQLFD�� SRVVLELOLWDQGR�D� UHDOL]DomR�GH� SHVTXLVDV� FLHQWtILFDV� H�R� GHVHQYROYLPHQWR�GH�DWLYLGDGHV�GH�HGXFDomR�H�LQWHUSUHWDomR�DPELHQWDO��GH�UHFUHDomR�HP�FRQWDWR�FRP�D�QDWXUH]D�H�GH�WXULVPR�HFROyJLFR´��
Apesar de tratar-se de um Parque Estadual, este segue os mesmos moldes nacionais, previstos 
em seu decreto de criação, sendo os objetivos primordiais de sua existência. Logo, entre as 
atividades de uso público destacam-se as pesquisas científicas, a conscientização ambiental 
(educação e interpretação), ações de divulgação e relações públicas que incrementem o 
desenvolvimento das demais, além das atividades de visitação (recreação e turismo). A 
ocorrência e caracterização de cada uma destas atividades no PESAM é descrita a seguir: 

ÍÍÍ 3HVTXLVD�&LHQWtILFD�
As pesquisas contribuem para aumentar o conhecimento sobre a diversidade biológica e as 
peculiaridades dos ecossistemas protegidos pela UC, sua inter-relação com as diferentes 
formas de ocupação do entorno, bem como sobre os aspectos sociais, culturais e econômicos 
da região onde a UC está inserida. Servem, portanto, de subsídio ao manejo e gestão da 
unidade, a medida em que diagnosticam os diferentes aspectos envolvidos em seu cotidiano. 

Atualmente, inexistem laboratórios ou outras estruturas específicas de apoio à pesquisa. Não 
há um programa de estágios voluntários, ou mesmo convênios com Instituições de Ensino 
Superior. Não há infra-estrutura de alojamento para técnicos e pesquisadores na área do 
PESAM, devendo estes utilizar como apoio a sede municipal de São Geraldo do Araguaia ou 
Xambioá e as Vilas Santa Cruz, Sucupira ou Ilha de Campo.  

Embora não haja nenhuma espécie de apoio estrutural oferecido na viabilização de pesquisas 
de interesse, principalmente em função de não haver uma estrutura e pessoal para a 
administração sistemática do PESAM, existe uma série de pesquisas e estudos catalogados que 
devem subsidiar o manejo e gestão da UC (capítulo 02). 

ÍÍÍ &RQVFLHQWL]DomR�$PELHQWDO�
Atualmente, não existem ações de conscientização ambiental e patrimonial desenvolvidas no 
interior ou entorno direto do PESAM. Algumas das iniciativas ocorrentes no âmbito das vilas 
Sucupira e Santa Cruz foram anteriormente descritas, embora todas já tenham pelo menos 
cinco anos desde que foram interrompidas.  

A falta de providências nesse sentido é problemática principalmente entre os moradores de 
glebas no interior da UC. Apesar de muitos terem participado de ações desenvolvidas no 
âmbito da elaboração do plano de manejo, como reuniões e oficina de planejamento, a 
descontinuidade das informações e morosidade do processo institui incertezas sobre a 
legitimidade do processo.  

Muitos moradores ainda não estão totalmente certos quanto aos objetivos reais do PESAM, aos 
procedimentos legais envolvidos na questão fundiária e, principalmente, sobre seu futuro e 
presente, já que desconhecem informações simples como a proibição ou não em continuarem 
extraindo sua subsistência das terras. 
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ÍÍÍ 5HODo}HV�3~EOLFDV��'LYXOJDomR�
A participação institucional do PESAM em ações comunitárias no entorno é inexistente. Quanto 
à divulgação, a Fundação Serra das Andorinhas já veiculou no passado um periódico local 
chamado Pedra Escrita, que mantinha as comunidades do entorno do PESAM informadas 
sobre as atividades que ali ocorriam. Hoje em dia a sociedade que convive diariamente com a 
presença da Serra das Andorinhas possui apenas acesso a informações truncadas e boatos 
sobre os encaminhamentos que envolvem a UC. 

A Fundação Casa da Cultura Marabá (FCCM) possui importante papel de divulgação dos 
patrimônios natural e arqueológico que constituem o PESAM através de peças e textos 
explicativos expostos no Museu Municipal de Marabá. 

Em âmbito estadual, a Companhia Paraense de Turismo (PARATUR) divulga o PESAM por 
veículos impressos e LQWHUQHW, sem a preocupação com a fragilidade local, o que pode gerar 
demandas de visitantes sem que a UC esteja apta para recebê-los, causando impactos 
indesejáveis e possivelmente irreversíveis. Da mesma forma, no âmbito municipal, as 
Prefeituras veiculam UHOHDVHV para mídias de abrangência nacional. (anexo 04). Também as 
atividades relacionadas a esportes de aventura que envolvem áreas do parque veiculam ampla 
divulgação, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de São Geraldo do Araguaia, sem que 
haja critérios que assegurem a salvaguarda dos recursos presentes na UC. 

ÍÍÍ 9LVLWDomR��5HFUHDomR�
Existem eventos que ocorrem com periodicidade ou tem perspectivas de tornarem-se periódicos, 
afetando ou envolvendo diretamente o PESAM. Estes eventos estão intimamente ligados a 
esportes de aventura e aspectos religiosos das comunidades.  

999 (QGXUR�GRV�0DUWtULRV�±�6HUUD�GDV�$QGRULQKDV��
Evento de motocross que ocorre desde 2001, geralmente 
durante o mês de dezembro. Trata-se de uma etapa do 
calendário RII�URDG das regiões sul e sudeste do Pará, que tem 
na programação shows e acrobacias com motos e bicicletas, 
além da prova de enduro para motos e automóveis 4X4. Em 
sua última edição, o percurso saiu de São Geraldo, 
transpondo o Vale Sucupira e o PESAM e seguindo em 
direção ao povoado de Santa Cruz. 

A porção do percurso que passa pelo PESAM encontra-se em 
situação de degradação, com focos avançados de erosão e 
rochas expostas (figura 72). 

Segundo o material elaborado para captação de patrocínio:  “RLQWXLWR�GR�(QGXUR�p�SURSRUFLRQDU�H�GLYXOJDU�D�SUiWLFD�GR�HVSRUWH�³RII�URDG´� HP� QRVVD� UHJLmR�� WUD]HQGR� WXULVPR�� HQWUHWHQLPHQWR� H�OD]HU� SDUD� R� PXQLFtSLR�� -XQWDPHQWH� FRP� D� 6HFUHWDULD� GH� 0HLR�$PELHQWH� H� )XQGDomR� 6HUUD� GDV� $QGRULQKDV� UHDOL]DUHPRV� XP�WUDEDOKR�GH�H[SRVLo}HV�FRP�PDWHULDO�VREUH�DUTXHRORJLD�QD�6HUUD�GDV�$QGRULQKDV��FDFKRHLUDV��FDYHUQDV��IDXQD��IORUD��*XHUULOKD�GR�$UDJXDLD�H�HGXFDomR�DPELHQWDO´� 
)LJXUD� ��� Estrada de transposição 
do PESAM entre o Vale do Sucupira 
e a vila Santa Cruz. Autoria: Luciana 
Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

A descrição do evento demonstra a intenção dos organizadores em inserir atividades de cunho 
educativo e de sensibilização, o que poderá tornar mais fácil seu ordenamento e adaptação do 
percurso, se for o caso. De acordo com os organizadores, o evento atrai visitantes dos estados 
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do Pará, Tocantins e Maranhão, tendo atingido inscrições de mais de 300 esportistas em 2004, 
e de mais de 200 em 2005, fora acompanhantes e curiosos. 

999 &RUULGDV�GH�2ULHQWDomR�
Foram realizados estudos de viabilidade pela Associação Paraense de Esportes de Aventura 
(APEA), visando o desenvolvimento das competições envolvendo modalidades de WUHNNLQJ,
ciclismo e caiaque. O percurso estudado envolveu o leito do rio Araguaia que acompanha a 
porção leste do PESAM e trechos entre a Vila Santa Cruz, o Brejo dos Padres, a Vila Sucupira 
e a sede municipal de São Geraldo do Araguaia.  

999 )HVWD�GR�'LYLQR�(VStULWR�6DQWR�
Trata-se de uma festa popular realizada com base no calendário religioso católico. Segundo 
Amaral (1998), a crença no Espírito Santo é reconhecida como um dos principais focos de 
religiosidade popular do Centro-Oeste, contrariamente ao que acontece no Nordeste e Sudeste 
do país, onde outros santos padroeiros, como os juninos, ocupam o lugar que no Brasil Central 
se destina ao Divino. Acredita-se que o costume veio de Portugal, trazido pelos missionários 
jesuítas e primeiros colonos, e que está intimamente ligada ao período da mineração de ouro.  

A Festa do Divino Espírito Santo ocorre no domingo de Pentecostes, cinqüenta dias após a 
Páscoa, comemorando a referência do Novo Testamento à vinda do Espírito Santo aos 
apóstolos do Cristo. Apesar do momento central ocorrer em um único dia, a festa começa bem 
antes na expectativa dos participantes e preparativos. É costume que, desde a Páscoa, os 
foliões recolham prendas para o evento e, durante os dias de festa, existem momentos de  
sorteios dos “encargos do Divino” e a “coroação do imperador e da rainha do Divino”. Os 
personagens, provavelmente, são uma criação brasileira dos tempos do Brasil Colônia. 

Como uma das festas populares mais recorrentes nos calendários religiosos e turísticos de 
inúmeras localidades do país, apresenta características distintas em cada local, mas mantém 
elementos simbólicos comuns como a pomba branca, a santa coroa, a coroação de 
imperadores, os mastros e as bandeiras com fitas coloridas. Há também manifestações de 
sincretismo afro-cristão e profano, que fundem em sua programação, rezas, sacrifícios, rituais, 
quermesses, música, bebidas e fogos de artifício. 

Segundo o Portal do Divino3, também são cultivados os Dons do Espírito Santo, que são sete: 
Sabedoria (dom de perceber o erro – cor azul), Inteligência (dom de entender os sinais de Deus 
– cor prata), Conselho (dom de saber escolher caminhos e orientar as outras pessoas – cor 
verde), Fortaleza (dom de resistir às seduções dos pecados – cor vermelha), Ciência (dom de 
interpretar e explicar a palavra de Deus – cor amarela), Piedade (dom de agir como o Cristo 
agiria naquela situação – cor azul-escuro) e Temor (dom da prudência e da humildade e de 
reconhecer os próprios limites – cor roxa). Todas estas cores estão estampadas em fitas 
carregadas pelos fiéis durante os diversos momentos da Festa do Divino Espírito Santo.  

Em seu formato original, de ocorrência fiel em poucos locais do país, a festa se desenrola em 
um salão chamado tribuna, que representa um palácio real, especialmente decorado para este 
fim. A abertura e o fechamento desse espaço marcam o começo e o fim do ciclo da festa, 
durante o qual se desenrolam as diversas etapas que, em conjunto, constituem um ritual 
extremamente complexo, que pode durar até quinze dias: abertura da tribuna, buscamento e 
levantamento do mastro, visita dos impérios, missa e cerimônia dos impérios, derrubamento do 
mastro, repasse das posses reais, fechamento e carimbó de caixeiras (senhoras devotas que 
cantam e tocam caixa acompanhando todas as etapas da cerimônia). Em alguns lugares, como 
Goiás, a Festa do Divino envolve outras manifestações, como as cavalhadas de mouros e cristãos. 

3 www.portaldodivino.hpgplus.com.br 
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Em São Geraldo do Araguaia, a festa é celebrada 
anualmente desde 1989 na Casa de Pedra, área 
de abrigos de rocha na porção noroeste do 
PESAM (figuras 73 e 74). Segundo seus 
organizadores, a festa envolve uma romaria, em 
que religiosos de todas as idades vencem o 
percurso a pé até o local da celebração, e uma 
novena, quando durante nove dias os 
participantes ficam reunidos em devoção ao 
Divino Espírito Santo. 

Festejo de origem católica, o evento foi renegado 
pela igreja devido ao caráter “pagão” que 
assumiu (consumo de bebidas alcoólicas, 
músicas inadequadas e em alto volume, posturas 
que desviam o caráter da celebração, dentre 
outros). Atualmente, a festa é celebrada com o 
auxílio de um dirigente chamado “Padre Sem 
Frescura”, da igreja evangélica. 

Moradores locais, em sua maioria os mais velhos, 
empreendem grandes esforços para organizar a 
festa, limpando as trilhas anteriormente ao evento 
e ordenando as atividades no decorrer dos 9 
dias. Esses moradores auxiliam, inclusive, 
cedendo suas tropas de animais de carga para 
transportar os “ranchos” e “matulas”. 

O percurso de cerca de 6 km normalmente se 
inicia saindo da propriedade de ‘Zeca do Jorge’, 
no pé da serra, com acesso pela BR 153. 
Contudo, não há um percurso único e vários 
caminhos são eleitos pelos romeiros até o local 
de chegada, o chamado ‘Abrigo do Santuário’. 
Trata-se de uma formação rochosa em forma de 
arco, onde foi improvisado um altar e ocorrem as 
missas (figura 75). 

As características da trilha, com trechos de solo 
arenoso e travessia de formações rochosas que 
exigem lances de escalada, tornam a caminhada 
cansativa e demorada. Este fato desestimula 
muitos a participarem do evento, na mesma 
medida que incentiva outros tantos, em função 
dos sacrifícios e promessas estabelecidos para a 
ocasião. 

São construídos ranchos, geralmente utilizando 
os abrigos sob rocha (figura 76) e cada família 
que tradicionalmente freqüenta a festa possui seu 
local cativo, respeitado pelos demais. Nestas 
áreas ocorre pernoite, a socialização dos grupos 
e é preparada a comida.  

)LJXUDV� ���� ��� H� ��� Chegada dos foliões com 
adereços e cantorias característicos; Músicos, 
rezadeiras e pagadores de promessas; Igreja 
improvisada no abrigo da Casa de Pedra. Autoria: 
José Spanner – SECTAM. 

)LJXUD� ��� Rancho improvisado em abrigo sob 
rocha. Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos 
Ambientais. 
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Muitas das estruturas instaladas ficam de um ano 
para outro no local (figuras 76, 77 e 81). A madeira 
dos ranchos e a lenha são extraídas dos 
arredores. Os foliões soltam foguetes e 
consomem bebidas alcoólicas. 

O lixo é enterrado em valas pouco fundas. Não 
há nenhuma espécie de esgotamento sanitário, 
sendo os dejetos humanos também enterrados 
sem nenhuma espécie de ordenamento, o que 
ocasiona “desagradáveis surpresas” caso as 
áreas escolhidas coincidam com locais 
anteriormente utilizados para este fim. 

Devido à época de estiagem o banho é realizado 
há cerca de 1 km do local do evento, com pouca 
disponibilidade de água. O suprimento de água 
para ingestão é feito através do bombeamento 
por um motor cedido por um dos participantes e 
armazenamento em tambores metálicos. 

Muito embora a estrutura e condições de 
salubridade sejam precárias, os graves impactos 
ambientais inquestionáveis e os objetivos da 
celebração desrespeitados, nota-se que os 
romeiros possuem consciência da urgência na 
instituição de medidas e normas diversas, assim 
como do apoio de entidades competentes. Há 
relatos de que atos de vandalismo são comuns, 
sem que os organizadores tenham autoridade 
para contê-los (figuras 78 e 79). 

Os organizadores temem o desvirtuamento da 
festa e tomam iniciativas para discipliná-la, 
tentando manejar seu lixo e a poluição sonora, 
melhorar o acesso e instaurar posturas mais 
harmoniosas com o evento e o local (figura 80). 
Contudo, fica nítida a falta de esclarecimentos 
generalizada, a medida em que as providências 
tomadas agravam a situação de degradação. 

Um exemplo disto, foi a tentativa mal sucedida 
de amenizar as irregularidades do solo próximo 
ao altar com o uso de cimento. Em entrevistas 
com os organizadores identificou-se a intenção 
de constituir degraus para facilitar ainda mais o 
acesso a alguns participantes mais idosos, com 
dificuldades de locomoção.  

Outro exemplo é a disposição de avisos escritos 
nas rochas, em áreas que provavelmente 
constituem um sítio arqueológico de grande valor 
científico (figura 82). 

)LJXUDV��������H�����Área de socialização em abrigo 
sob rocha com incidência de provável arte rupestre; 
Pichações em provável pintura rupestre;  e Indícios de 
vandalismo sobre ícones religiosos. Autoria: Luciana 
Lopes – MRS Estudos Ambientais. 
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)LJXUD� ��, acima: iniciativa de conscientização do público do evento por parte 
dos organizadores. )LJXUD���� acima, à direita . Rancho utilizado durante o evento. )LJXUD�����DEDL[R��j�GLUHLWD� Iniciativa cordial de ordenamento do evento, mas 
constituindo degradação da rocha. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 
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As características descritas diagnosticam por si só a insustentabilidade da Festa do Divino 
Espírito Santo nos moldes como vêm ocorrendo. Todavia, ainda que constitua um desafio para 
a gestão do PESAM dar continuidade à promoção do evento, esta escolha poderá representar 
uma importante estratégia de conquista da simpatia e respeito das comunidades envolvidas, 
uma vez que a resolução da situação fundiária da UC provavelmente acarretará em 
descontentamentos e embates diversos. 

Muitas Unidades de Conservação brasileiras enfrentam grandes dificuldades em suas gestões 
em função da resistência ativa, quando não a hostilidade aberta, de seu entorno. É patente a 
necessidade que os atores locais reconheçam o PESAM como um componente permanente e 
benéfico à região.  

Deste modo, é importante que as intervenções da SECTAM sejam recebidas como apoio para 
incremento e ordenamento do evento e não como empecilho à manifestação da religiosidade 
local, revertendo a imagem já consumada de uma atuação meramente proibitiva por parte do 
órgão para uma situação de parceria e apoio ao desenvolvimento das práticas comunitárias, 
sejam educativas, devocionais ou socioculturais. 

O aproveitamento da festa como fator de mobilização para inserção de conceitos de educação 
ambiental possivelmente poderá poupar esforços, desde que medidas eficientes sejam 
estabelecidas em curto e médio prazos.  

A implementação do setor de visitação da Casa de Pedra e o ordenamento das práticas ali 
estabelecidas poderão significar a reversão de uma situação de depredação em uma ocasião 
para celebração cultural e sensibilização ambiental e histórico-cultural, legitimando o sentimento 
de pertencimento do PESAM às vidas das comunidades que convivem com a presença da 
Serra das Andorinhas, assim como a popularização e compreensão de seus objetivos. 
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����$75$7,926�785Ë67,&26��(;,67(17(6�(�327(1&,$,6�
Embora já ocorram visitas esporádicas às cachoeiras e atividades periódicas de visitação 
envolvendo áreas do PESAM, a UC atualmente não possui atrativos implementados em 
operação. 

Devido à disposição da Serra das Andorinhas, em “formato de ferradura”, as áreas com 
potencial para visitação não possuem continuidade no espaço, estando espalhadas pelo 
PESAM. Para fins didáticos, optou-se por dividi-las em quatro setores distintos de visitação  
descritos a seguir e localizados no mapa 2. 
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FAVOR EXCLUIR ESTA PÁGINA APÓS A INSERÇÃO DO MAPA! 
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ÍÍÍ 6HWRU����&DVD�GH�3HGUD�
,QIRUPDo}HV�*HUDLV�±�0DSD���

'LVWkQFLD�SHUFRUULGD�� Cerca de 6 km 

7HPSR�PpGLR�GHFRUULGR� 3,5 horas nas estações úmidas 
4 horas nas estações secas 

7HPSR�PpGLR�GH�SHUPDQrQFLD�QR�ORFDO� Mínimo: 1 hora 
Máximo: 3 pernoites 

1tYHO�GH�GLILFXOGDGH� De moderado a pesado 

&DSDFLGDGH�GH�VXSRUWH�� Ocasiões normais: 40 pessoas  
Eventos organizados: 200 pessoas para visita/ 100 pessoas para 
permanecia por noite, mediante os procedimentos estabelecidos. 

$VSHFWRV�GH�DWUDWLYLGDGH�
� Abióticos 
� Bióticos 
� Histórico-culturais 
� Religiosos 
� Paisagísticos 
� Recreativos 

3~EOLFR�DOYR�
� Visitantes convencionais 
� Escolares de São Geraldo do Araguaia, São Domingos do  

Araguaia,  Marabá e Xambioá 
� Romeiros da Festa do Divino Espírito Santo 
� Comunidade em geral 

'HVFULomR�
Este atrativo localiza-se na porção noroeste do PESAM. É indicado 
para o desenvolvimento de atividades mais intensivas de educação 
ambiental e onde ocorre anualmente a Festa do Divino Espírito Santo, 
visitada por um grande contingente de pessoas de São Geraldo do 
Araguaia e municípios vizinhos.  

Somente na ocasião do evento e em programações planejadas pela 
administração do PESAM será permitida a pernoite neste setor, em 
área específica a ser indicada no Plano de Uso elaborado após o 
estudo específico de arqueologia. Nestas ocasiões também será 
permitido o uso de animais de carga para apoio aos organizadores do 
evento, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos neste 
plano de manejo. 

Próximo aos limites do PESAM haverá uma base de apoio e estrada de 
acesso, a serem implementadas. 

A trilha para o Setor de Visitação da Casa de Pedra é marcada pela 
presença de formações rochosas (figura 83) e espécies vegetais 
representativas da região, com destaque especial para a grande 
variedade de orquídeas (figura 84). Estes temas são indicados para 
interpretação, por meio de placas distribuídas ao longo do percurso. 
Outro tema para interpretação são os aspectos arqueológicos, a serem 
respaldados em estudo específico prévio à implementação do setor. 

Ao longo da trilha deverão ser instalados equipamentos de segurança, 
principalmente em trechos íngremes, em função das pessoas mais 
velhas e crianças que constituem o público alvo deste atrativo. 

Aproximadamente na metade do caminho haverá um ponto de 
descanso junto a um corpo d´água, adequado para banho e lanche. 
(figura 85). Por se tratar de uma grota, há possibilidade de avistamento 
de pegadas de diversas espécies da fauna local. 
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,QIRUPDo}HV�*HUDLV�±�0DSD���
'HVFULomR� Nas proximidades do abrigo do Santuário, ponto final da trilha, se 

localizarão estruturas de apoio e anteparos impedindo o acesso às 
artes rupestres e áreas de fragilidade indicadas no estudo específico de 
arqueologia, se for o caso. 

3UREOHPDV�H�DPHDoDV�
� Posturas degradantes 
� Vandalismo 
� Saturação do atrativo, em especial o ponto de descanso, que não 

suporta muitas pessoas. 

(TXLSDPHQWRV�IDFLOLWDGRUHV�GHPDQGDGRV�
Placas indicativas e interpretativas ao longo do percurso, 
equipamentos de segurança em trechos íngremes (cordas e 
corrimões), calçamento em áreas críticas (úmidas e frágeis), 
delimitação física de áreas para pernoite e fogueiras, curral com 
capacidade para 5 animais de carga, sanitários e depósito. 

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas. 
** As capacidades de suporte adotadas referem-se a uma estimativa do número de visitantes/ dia, devendo o Plano 
de Uso elaborado após o estudo arqueológico respaldá-la. 
 

)LJXUD� ��� Formações rochosas encontradas na trilha 
para Casa de Pedra – tema para interpretação.  

)LJXUD���� Uma das espécies de orquídea encontrada 
na trilha para Casa de Pedra – tema para interpretação.  

)LJXUD� ��� Ponto de descanso, com poço 
para banho.  

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos 
Ambientais. 
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FAVOR EXCLUIR ESTA PÁGINA APÓS A INSERÇÃO DO MAPA! 
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ÍÍÍ 6HWRU����%UHMR�GRV�3DGUHV�
,QIRUPDo}HV�*HUDLV�±�0DSD���

'LVWkQFLD�SHUFRUULGD�� Cerca de 10 km a partir da vila de Santa Cruz. 

7HPSR�PpGLR�GHFRUULGR� 3,5 horas  
 

7HPSR�PpGLR�GH�SHUPDQrQFLD�QR�ORFDO� Mínimo: 1,5 hora 
Máximo: 2 pernoites 

1tYHO�GH�GLILFXOGDGH� De leve a moderado (desconsiderando a distância)  

&DSDFLGDGH�GH�VXSRUWH�� Visita normal: 20 pessoas (divididas em dois grupos alternados) 
Pernoite: 5 pessoas 

$VSHFWRV�GH�DWUDWLYLGDGH�
� Abióticos 
� Bióticos 
� Histórico-culturais 
� Paisagísticos 
� Recreativos 

3~EOLFR�DOYR� � Ecoturistas 

'HVFULomR�

O Brejo dos Padres situa-se na porção nordeste/ central do PESAM e é 
indicado para a prática de WUHNNLQJ com pernoite em FDPSLQJ selvagem, 
obrigatoriamente com a presença de condutores de visitantes 
credenciados pela SECTAM.  

O acesso a este atrativo é feito a partir da Vila Santa Cruz, seguindo 
cerca de 2,3 km pela estrada de terra que a liga ao Vale do 
Sucupira e o restante por um percurso sem trilha demarcada.  

No caminho plotado no mapa 3, especialmente nas épocas de 
chuva, existem trechos de travessia de igarapés, áreas alagadas e 
campos úmidos, ambientes de extrema fragilidade ecológica 
(figuras 86 e 87), o que implica um estudo mais aprofundado de 
caminhos alternativos até o atrativo ou a instalação de 
equipamentos que minimizem os impactos causados pela visitação 
e um intenso trabalho de monitoramento. 

Existem relatos de moradores da Vila Santa Cruz sobre a origem 
deste nome, devido ao local ter servido de passagem para os 
missionários que se dirigiam para as comunidades da região no 
intuito de catequizá-las. 

No caminho haverá dois pontos de descanso praticamente 
eqüidistantes: o primeiro junto ao mirante do rio Araguaia (figura 
88), o segundo junto a uma corredeira apropriada para banho e 
lanche. (figura 89). Junto a esta corredeira há um rancho que, 
mesmo após a retirada dos moradores do interior do PESAM, 
poderá permanecer como base de apoio, principalmente por possuir 
uma estrutura característica da região, proporcionando ao visitante 
uma experiência peculiar. (figura 90)  

Há informações de que a cerca de 1 km acima desta corredeira há 
uma cachoeira com poço apropriado para banho e queda pequena 
porém apropriada para hidromassagem. É indicado que se agregue 
esta cachoeira como atrativo do percurso. 

O ponto final é constituído por formações rochosas e diversos 
abrigos sob rocha, alguns deles de grandes dimensões (figura 91), 
além um pequeno poço apropriado para banho. (figura 92) Estes 
elementos ficam bastante próximos entre si, não ultrapassando um 
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raio de 500 metros. 

Esta área é também bastante adequada para observação de fauna, 
com grande ocorrência de pegadas. Mediante o estudo específico 
de arqueologia, novos elementos de atratividade devem surgir, 
incrementando a experiência com fatores histórico-culturais. 

Por se tratar de uma atividade com reduzido número de visitantes e 
provavelmente esporádica em um primeiro momento, não haverá 
necessidade de instalação de sanitários. A delimitação das áreas 
para FDPSLQJ e fogueiras deverá ser feita mediante o estudo 
específico de arqueologia. 

3UREOHPDV�H�DPHDoDV� Danos às áreas de fragilidade ecológica no percurso. 
Interferência nos hábitos da fauna  

(TXLSDPHQWR�IDFLOLWDGRU�

Pedras para calçamento em áreas alagadas, pontes e pinguelas 
para travessia de corpos d´água, se for o caso. Não deverá haver 
sinalização ou outras interferências na paisagem, deixando o 
ambiente no estado mais natural possível. A única placa indicada se 
localizará junto à área de camping, contendo as normas de 
permanência, e deverá preferencialmente ser em estilo ‘totem’ (feita 
em pedra), visando sua integração com o ambiente. 

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas. 
** As capacidades de suporte adotadas referem-se a uma estimativa do número de visitantes/ dia, devendo os 
condutores de visitantes se organizar para otimização dos fluxos e o Plano de Uso elaborado após o estudo 
arqueológico respaldá-la. 
 

)LJXUDV����H�����Áreas de fragilidade ecológica encontradas na trilha provisória para o Brejo dos Padres. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais.�
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)LJXUD���� Mirante do rio Araguaia. )LJXUD���� Corredeira. 

)LJXUD���� Rancho ao lado da corredeira. )LJXUD���� Abrigo da Nascente. 

)LJXUD���� Poço do Brejo dos Padres. 

Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos 
Ambientais. 

�
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FAVOR EXCLUIR ESTA PÁGINA APÓS A INSERÇÃO DO MAPA! 
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ÍÍÍ 6HWRU����$R�ORQJR�GR�ULR�$UDJXDLD��
Ao longo do rio Araguaia, partindo de São Geraldo do Araguaia até a Vila Santa Cruz existem 
inúmeros pontos de atratividade turística, pertencentes ou não ao PESAM (mapa 5). Esses 
fatores, todos localizados na margem esquerda do rio, podem ser divididos em três categorias: 

999 &DFKRHLUDV�
Ao todo foram identificadas 3 cachoeiras 
apropriadas para visitação, todas elas com 
percursos de características semelhantes: 
ficam próximas aos limites do PESAM e seu 
acesso é feito por pequeno trecho passando 
por áreas de pasto, mata e/ou cerrado e o 
restante pelo interior de grotas profundas, 
entre 1 e 1,5 km, com paredões rochosos que 
vão de 2 a 20 metros de altura.  

Nesses trechos, além da necessidade de 
ultrapassar áreas alagadas, passa-se por 
caminhos irregulares com pedras lisas e 
escorregadias ao longo dos corpos d´água (figura 
93), o que ira requerer tanto equipamentos de 
redução do impacto da visitação como 
equipamentos de segurança, como pontes 
rústicas, pinguelas e cordas de apoio.�

)LJXUD� ��� Trecho de risco de quedas no percurso da 
cachoeira do Riacho Fundo. 

As cachoeiras na ordem de direção do rio Araguaia são: Cachoeira ‘Sem Nome’, com cerca de 
20 metros de queda (figura 94), Cachoeira do Riacho Fundo (figuras 10 e 11) e Cachoeira 
Spanner, com cerca de 70 metros de queda4 (figura 95) 

)LJXUD���� Cachoeira ‘Sem Nome’. )LJXUD���� Cachoeira Spanner. 

Destas, a Cachoeira Riacho Fundo é a única que fica fora dos limites do PESAM, possuindo 
duas quedas seguidas, a primeira com cerca de  60 m e a segunda com cerca de 15 m e um 
pequeno poço para banho. 

4 As estimativas de altura das cachoeiras foram calculadas pelo Grupo Espeleológico de Marabá (GEM) 
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&DFKRHLUDV� ± 0DSD���
'LVWkQFLD�SHUFRUULGD�� Entre 1 e 1,5 km 
7HPSR�PpGLR�GHFRUULGR� 1 hora 
7HPSR�PpGLR�GH�SHUPDQrQFLD�QR�ORFDO� 1,5 hora 

1tYHO�GH�GLILFXOGDGH� De moderado a pesado (podendo diminuir mediante instalação de 
equipamentos facilitadores)  

&DSDFLGDGH�GH�VXSRUWH�� Visita normal: 20 pessoas em cada  
(divididas em dois grupos alternados) 

$VSHFWRV�GH�DWUDWLYLGDGH� � Abióticos 
� Bióticos 
� Recreativos 

3~EOLFR�DOYR� Visitantes convencionais e ecoturistas 

3UREOHPDV�H�DPHDoDV� Danos às áreas de fragilidade ecológica no percurso. 
Interferência nos hábitos da fauna  
Acidentes 

(TXLSDPHQWR�IDFLOLWDGRU�
Equipamentos de redução do impacto da visitação (pequenas 
passarelas, pontes e pinguelas) e equipamentos de segurança 
(pinguelas e cordas de apoio para lances de escalada mais 
complexos e locais escorregadios). 

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas. 
** As capacidades de suporte adotadas referem-se a uma estimativa do número de visitantes/ dia, devendo os 
condutores de visitantes se organizar para otimização dos fluxos.  

999 6tWLRV�$UTXHROyJLFRV���(VSHOHROyJLFRV�
Caverna Remanso dos Botos: Caverna com acesso que representa certa dificuldade por ser 
muito íngreme, apesar da pequena distância  da margem do rio Araguaia. A cavidade apresenta 
um grande e alto salão de entrada com boas características para visitação pública. Restrições: 
o grupo de visitantes não deve exceder 10 pessoas, sempre acompanhadas por condutores de 
visitantes credenciados pela SECTAM. O acesso à boca leste e ao salão norte deve ser 
impedido, pois há perigo de desabamento. 

Abrigo da Casa da Cultura: O acesso ao abrigo é muito fácil pois localiza-se próximo à margem 
esquerda do rio Araguaia. Trata-se de um pequeno abrigo com teto baixo, apresentando 
interessante painel de pinturas rupestres. Recomendações: Salvamento de vestígios 
arqueológicos do solo do abrigo e aprofundamento do estudo acerca da arte rupestre. 
Construção de anteparo para impedir o contato direto do visitante com as pinturas rupestres. 

Pedra Escrita e abrigo associado: Conjunto de petroglifos de grande representatividade 
localizados na ilha dos Martírios. O acesso é muito fácil, localizado junto à margem do rio 
Araguaia. Nas épocas de cheia do rio poucas gravuras ficam emersas. (figuras 16, 17 e 18). 
Localiza-se fora dos limites do PESAM, porém sua relevancia justifica sua inserção junto aos 
demais atrativos da UC. Recomendações: Salvamento de vestígios arqueológicos do solo do 
abrigo e aprofundamento do estudo acerca da arte rupestre. Construção de anteparo para 
impedir o contato direto do visitante com os petroglifos, onde for possível, e instruções aos 
condutores de visitantes para promoção de uma postura adequada junto aos mesmos. 

Caverna Araguaia: Interessante cavidade com acesso muito fácil, localizada próxima à vila 
Santa Cruz. A cavidade apresenta espaço para possível visitação pública, junto à boca. 
Apresenta também sinalizações rupestres. Restrições: o grupo de visitantes não deve exceder 
10 pessoas, sempre acompanhadas por condutores de visitantes credenciados pela SECTAM. 

5 Os dados aplicam-se a todas as cachoeira anteriormente listadas. 
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999 3RYRDGRV�
As vilas Ilha de Campo e Santa Cruz apresentam 
peculiaridades que podem encantar os visitantes, 
tanto pela sua aparência rústica como pela 
possibilidade de desfrutar seus pescados e ter 
contato os “modos de ser, fazer e viver” das 
comunidades.  

Na Vila Santa Cruz, a fabricação de farinha por 
métodos tradicionais (figuras 97 e 98) e a apicultura 
também podem constituir fatores de atratividade, nos 
intervalos entre as visitas aos atrativos naturais e 
arqueológicos do PESAM e da APA de São Geraldo 
do Araguaia.  

Na Ilha de Campo, acompanhar as quebradeiras de 
coco de babaçu (figura 96) pode constituir uma 
atração a parte.  

Acompanhar moradores locais em passeios de 
canoa e em pescarias (figura 99), assim como 
apenas se sentar na sacada das casas para ouvir 
“causos” também constituem atividades 
interessantes, principalmente para ecoturistas, perfil 
de visitante geralmente interessado em aspectos das 
culturas locais. 

Atividades mais especializadas com interesses 
específicos podem ser desenvolvidos a médio e 
longo prazos mediante ações de capacitação de 
condutores de visitantes locais. Dentre elas estão: 
observação de aves e demais categorias de fauna, 
como botos, jacarés, tartarugas e mesmo mamíferos 
terrestres diversos; explanações sobre propriedades 
medicinais e aproveitamento culinário de plantas 
locais; e observação astronômica. 

Contudo, é necessária uma sensibilização e 
capacitação de todos os segmentos da comunidade 
para esclarecimentos sobre como lidar com o 
turismo, além de capacitações específicas em 
aspectos diversos (indicações para elaboração de 
projeto específico, capítulo 6, item 6.6) 

Também é necessário munir estes locais de uma 
infra-estrutura mínima condizente com o conforto 
(diferente de sofisticação) e aspectos mínimos 
relacionados à higiene e salubridade, principalmente 
na vila Santa Cruz que deverá constituir a base de 
apoio para o setor de visitação ao longo do rio 
Araguaia.�

)LJXUDV� ���� ���� ���� ��� Aparatos tradicionais 
para fabricação de farinha; Cocos de babaçu 
selecionados para quebra e preparação de óleo; 
e Transporte em canoa, hábito local. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos 
Ambientais.�
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FAVOR EXCLUIR ESTA PÁGINA APÓS A INSERÇÃO DO MAPA! 
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ÍÍÍ 6HWRU����3RUomR�VXGRHVWH�GR�3(6$0�
Embora ainda não tenham sido suficientemente analisados LQ� ORFX por equipes especializadas 
em uso público, a porção sudoeste do PESAM, com destaque para áreas próximas ao vale do 
Sucupira, certamente possui beleza cênica e locais para banho e caminhadas de grande valor. 

Os atrativos visitados, todavia, não possuem uma 
conectividade ou atratividade suficientes para 
captação de público, principalmente em função de 
sua distância e precariedade do acesso, 
especialmente em épocas de chuva.  

O primeiro deles é o chamado Caldeirão do Diabo 
(figura 100), que apesar de muito bonito não é 
apropriado para banho e tem acesso dificultado 
pela estrada. Dois outros pontos são a Gruta da 
Cutia e a Caverna Serra das Andorinhas, sendo a 
segunda a maior cavidade natural do PESAM, 
apresentando cerca de 1 km de desenvolvimento, 
grande salão, piso plano e microestalactites. 

Como quarta prioridade, a abertura do setor de 
visitação sudoeste do PESAM tem sua 
importância justificada pela presença da vila 
Sucupira, cercada pela Serra das Andorinhas e 
ávida por desfrutar dos benefícios da abertura da 
UC para visitação. Outro fato importante é a 
considerável quantidade de recursos turísticos 
relatados por seus moradores (figuras 101 a 103) 
que, a partir de uma demanda consumada de 
visitação no PESAM, poderão servir como áreas 
dispersoras de fluxos turísticos, constituindo 
opções para comunidade e visitantes. 

)LJXUD� ���� Caldeirão do Diabo, no setor de 
visitação da porção sudoeste do PESAM. 
Autoria: Luciana Lopes – MRS Estudos Ambientais. 

)LJXUDV��������������� Cachoeiras contíguas e de aparente poder de atratividade em uma das glebas ocupadas por 
moradores no interior do PESAM. Fonte: acervo pessoal do Sr. Guilherme A. Guimarães, ocupante do lote 54 . 

Para abertura deste setor de visitação, portanto, deverá ser estudado, futuramente, todo o 
braço esquerdo da “ferradura do PESAM”, assim como o Vale do Sucupira, com destaque para 
as imediações da vila. 
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��� $9$/,$d2�(675$7e*,&$�3$5$�2�862�3Ò%/,&2�'2�3(6$0�(�(172512�
A partir do diagnóstico anteriormente apresentado é possível identificar alguns dos desafios a 
serem superados tanto para a implementação do uso público no PESAM em níveis de 
qualidade admissíveis, como para a otimização dos processos turísticos regionais, 
considerando as situações emergenciais que se apresentam em ambos os casos. 

Esta seção procura ressaltar os pontos prioritários, levantados de forma participativa pelos 
atores envolvidos com o PESAM, transpondo trechos da oficina de planejamento, realizada em 
dezembro de 2005, para um contexto em que o uso público venha contribuir como elemento 
fundamental para: 

a. sensibilizar e educar sobre o meio ambiente local, em todas as suas nuances;  

b. formar apoio social para a legitimação dos esforços de preservação;  

c. oferecer oportunidades e alternativas de lazer; e  

d. dinamizar e diversificar a economia local, diversificando as atividades econômicas. 

A partir do cruzamento desses componentes, por si só, algumas demandas e estratégias 
surgem como prioritárias, orientando as ações gerenciais de curto, médio e longo prazos. 
Pontos de partida, como o próprio objetivo de criação do PESAM, apresentam-se como 
questões primeiras a serem revistas e ajustadas. A oficina de planejamento, uma das etapas 
para elaboração do Plano de Manejo, gerou como um de seus produtos uma série de 
sugestões para alteração dos objetivos de manejo da UC. Conforme a Lei de criação do 
PESAM, sua finalidade é SUHVHUYDU� HFRVVLVWHPDV� QDWXUDLV� HQJOREDGRV� FRQWUD� TXDLVTXHU�DOWHUDo}HV� TXH� R� GHVYLUWXHP�� FRQFLOLDQGR� D� SURWHomR� LQWHJUDO� GRV� UHFXUVRV� QDWXUDLV� H� GDV�EHOH]DV�FrQLFDV�FRP�XWLOL]DomR�SDUD�ILQV�FLHQWtILFRV��FXOWXUDLV��HGXFDFLRQDLV�H�UHFUHDWLYRV���
Entre as adaptações necessárias apontadas pelos participantes, ressaltou-se a inclusão de 
providências para proteção integral dos sítios arqueológicos e espeleológicos, dos registros das 
civilizações antigas e dos recursos hídricos, como ênfases complementares aos recursos 
naturais e belezas cênicas constantes. Da mesma forma, sugeriu-se a inclusão do ecoturismo 
como uma das finalidades de existência do PESAM. 

Na mesma ocasião, procedeu-se uma análise do ambiente interno do PESAM, identificando e 
priorizando seus pontos fracos e fortes, compilados a seguir: 

7DEHOD���� Análise do Ambiente Interno do PESAM. 

3RQWRV�IUDFRV��SUREOHPDV�� 3RQWRV�IRUWHV�
1. Situação fundiária 
2. Gerenciamento ineficaz 
3. Comunicação com os moradores do 

parque e entorno deficiente 
4. Queimadas 
5. Desmatamento 
6. Carência dos moradores do parque 
7. Logística deficiente 
8. Uso inadequado do PESAM 
9. Caça 

1. Diversidade de recursos naturais 
2. Patrimônio histórico, cultural, arqueológico e espeleológico 
3. Beleza cênica 
4. Potencial ecoturístico 
5. Conhecimento científico 
6. Comunidade local comprometida com o parque 
7. Possibilidade de captar recursos financeiros 
8. Recursos hídricos 
9. Expectativa da população 

10. Recreação e lazer 
11.   Preservação da natureza �

Fonte: Oficina de Planejamento para Elaboração do Plano de Manejo, 2005. 
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Embora tenham sido citados problemas diretamente relacionados ao uso público, pelo fato de 
ainda não haver um uso intensivo da área do PESAM para este tipo de atividade, exceto em 
eventos pontuais, não foram apontados como prioritárias as situações diretamente ligadas ao 
turismo, atividades educacionais ou de pesquisa. A questão das relações públicas entre a 
administração do PESAM (praticamente inexistente) e as comunidades, todavia, foi destacada 
entre os problemas mais graves.  

Em contra-partida, todos os pontos fortes identificados como prioritários possuem rebatimento 
direto em aspectos do uso público, o que pode ser considerado como reconhecimento e 
legitimação da vocação para atividades deste cunho no PESAM pelos atores direta ou 
indiretamente envolvidos com a UC. 

Quanto à análise do ambiente externo, foram destacados como mais importantes os seguintes 
fatores: 

7DEHOD���� Análise do Ambiente Externo do PESAM. 

3RQWRV�IUDFRV��SUREOHPDV�� 3RQWRV�IRUWHV�

1. Políticas públicas de uso sustentável de 
recursos naturais não aplicadas na área 

2. Falta de informações dos moradores da 
APA 

3. Apropriação de terras do Parque pelos 
confrontantes 

4. Desmatamento 
5. Limites não sinalizados 
6. Pouco investimento na área 
7. Invasão na APA 
8. Uso inadequado do fogo 
9. Degradação ambiental 
10. Infra-estrutura básica precária 
11. Caça/ envenenamento de animais 

1. Atrativos turísticos 
2. Sítios arqueológicos 
3. As vias de acesso 
4. Possibilidade de captação recursos e 

fortalecimento institucional 
5. União das comunidades 
6. A liberdade 
7. Gerenciamento ambiental 
8. Recursos hídricos 
9. Conservação dos recursos naturais 
10. Matas remanescentes 
11. Abundância de recursos pesqueiros 
12. Não temos indústrias e outros complexos 

poluidores (exceção agrotóxicos) 
13. Existência de frutos 
14. Local de recepção 

Fonte: Oficina de Planejamento para Elaboração do Plano de Manejo, 2005. 

Neste caso, alguns dos pontos fracos e vários dos pontos fortes possuem estreita relação com 
o turismo e a comunicação, na medida em que influem diretamente no desempenho de 
atividades deste cunho na região. 

Na conjuntura apresentada, acredita-se que o PESAM tenha potencial para desencadear o 
incremento de roteiros turísticos em sua região de influência, induzindo e ampliando as chances 
de desenvolvimento de atrativos privados, instituições de áreas correlatas e empreendimentos  
ligados aos serviços de apoio demandados. Portanto, os direcionamentos ligados ao uso 
público no PESAM não se limitam à implementação dos setores de visitação e regulamentação 
de atividades recreativas em seu interior, devendo contribuir para a solução de alguns dos 
principais desafios da gestão da visitação em uma escala espacial maior. 

As regiões que englobam áreas naturais protegidas possuem como premissas o 
desenvolvimento de melhores práticas de turismo e a disseminação de posturas 
ambientalmente responsáveis através de ações mais eficazes de educação permeando os 
diversos segmentos sociais. Somente desta forma, a Unidade de Conservação poderá cumprir 
seus objetivos sem incorrer no risco de tornar-se uma “ilha de proteção”, situação insustentável 
em médio e longo prazos. 
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Cada vez mais se entende que as políticas de desenvolvimento do ecoturismo devem atentar 
para a estruturação das UC, tendo em vista a função de estimuladoras e atrativas com relação 
ao fluxo que essas áreas exercem. A inserção do PESAM na economia local constitui um 
imenso capital a ser utilizado, em bases ambientalmente sustentáveis, e aumenta as chances 
de viabilizar, do ponto de vista econômico, a conservação da biodiversidade.  

Compreende-se, porém, que para consolidar o PESAM como atrativo ao turismo interno e 
externo, e conseqüentemente gerar empregos e estimular sua produção gradativa e 
ininterrupta, são requisitos fundamentais: infra-estrutura adequada, capacitação de mão-de-
obra e a captação de recursos junto à iniciativa privada e, se for o caso, órgãos federais e 
organismos internacionais. 

Portanto, o PESAM tanto estimula quanto demanda o desenvolvimento regional em parâmetros 
qualitativos maiores, impulsionando iniciativas pioneiras que tendem a se multiplicar à medida 
que as conseqüências positivas permeiem os vários setores da sociedade, numa reação em 
cadeia. 

Entre as linhas prioritárias de ação relacionadas ao uso público, identificadas pelos atores 
envolvidos com o PESAM, estão: 

ÍÍÍ 3HVTXLVD�&LHQWtILFD�
- Realizar levantamento sistemático dos recursos naturais.  

- Realizar levantamento sistemático dos recursos históricos, culturais, arqueológico e 
espeleológico. 

- Desenvolver programa de pesquisa arqueológica. 

- Realizar zoneamento arqueológico. 

ÍÍÍ &RQVFLHQWL]DomR��(GXFDomR�$PELHQWDO�
- Elaborar programas de comunicação e educação ambiental e patrimonial. 

- Divulgar informações com base no conhecimento sobre as comunidades. 

- Colocar amostras de peças relacionadas ao patrimônio histórico, cultural, arqueológico e 
espeleológico no Centro de Visitantes. 

- Formar agentes multiplicadores. 

- Conscientizar os moradores com relação ao desmatamento. 

- Apoiar produtores para desenvolvimento e utilização de novas tecnologias. 

- Realizar treinamento e capacitação em agrossilvicultura.  

- Fortalecer atividades culturais das comunidades. 

ÍÍÍ 5HODo}HV�3~EOLFDV��'LYXOJDomR�
- Realizar reuniões periódicas SECTAM/ comunidade. 

- Realizar reuniões periódicas para esclarecer a população sobre o parque, seus objetivos e 
como trabalhar.  

- Promover reuniões de intercâmbio de informações e criar atividades coletivas. 
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- Realizar programa de divulgação na mídia local, regional, nacional e internacional. 

- Disponibilizar informações do parque na rádio local (Pardal-FM e Nativa-FM). 

- Elaborar cartilhas/panfletos para distribuir para a população. 

- Criar placas informativas nos acessos da APA ao Parque.  

- Facilitar/agilizar o acesso ao crédito/ financiamento de acordo com a condição do produtor. 

ÍÍÍ 9LVLWDomR��5HFUHDomR�
- Treinar e capacitar os moradores locais para atuarem como guias. 

- Definir áreas de visitação. 

- Realizar levantamento dos atrativos para criação de roteiros ecoturísticos. 

- Melhorar as vias de acesso.  

- Melhorar vias de escoamento da APA criando controle de acesso a elas. 

- Incentivar o ecoturismo através de programas específicos e licenciamento. 

 

Entre os programas emergenciais relacionadas ao uso público, identificados pelos atores 
envolvidos com o PESAM, estão: 

- Formar equipes para elaborar plano de ecoturismo e plano de trânsito. 

- Elaborar e aplicar plano de educação ambiental/ patrimonial. 

- Estabelecer uma forma de comunicação efetiva. 

- Desenvolver programas de proteção, controle e regulamentação das estradas, com um 
destaque para as de uso turístico.  
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���352*5$0$6�'(�0$1(-2�
Os Programas de Manejo têm como objetivo gerar diretrizes e agrupar atividades afins ao 
desenvolvimento adequado do PESAM, visando o cumprimento de seus objetivos específicos 
de manejo. No presente estudo, serão abordados apenas aspectos intimamente ligados às 
atividades de uso público no escopo de cada um dos programas. 

Cada programa constará com a seguinte estrutura: 

ÍÍÍ 2EMHWLYRV�H�5HVXOWDGRV�(VSHUDGRV��são os ideais a serem alcançados pelo planejamento. 

ÍÍÍ $WLYLGDGHV�� QRUPDV� H� UHFRPHQGDo}HV� são as ações a serem desenvolvidas e 
acompanhadas mediante normas e recomendações específicas, quando necessário. 

ÍÍÍ 3ULRULGDGHV� são as ações a serem implementadas preferencialmente. 

Para a distinção das atividades, normas e recomendações em cada programa e subprograma, 
deve-se considerar a seguinte legenda de marcadores: 

���$WLYLGDGH�
����6XE�DWLYLGDGH��

ÎÎÎ Norma 

ÖÖÖ Recomendação 

O Parque Estadual da Serra Dos Martírios/ Andorinhas dispõe das seguintes normas gerais de 
manejo relacionadas ao uso público: 

ÎÎÎ Os setores e atividades relacionados ao uso público deverão ser implementados apenas 
mediante estudos arqueológicos que garantam a salvaguarda dos sítios e minimizem os 
impactos da visitação sobre estes. 

ÎÎÎ Os projetos específicos de infra-estrutura turística, implementação de trilhas, pesquisas de 
subsídio e educação ambiental, deverão ser elaboradas e desenvolvidas sob coordenação 
e responsabilidade de profissionais especializados. 

ÎÎÎ A área destinada às atividades de turismo deve representar uma pequena parcela da área 
total e devem ser tomados todos os cuidados necessários para proteger a integridade dos 
remanescentes de grande sensibilidade. Desta forma, deve-se priorizar as atividades 
desenvolvidas próximas aos limites da UC, reservando o uso de áreas no interior da 
unidade para um segundo momento, quando do amadurecimento do sistema de gestão da 
visitação. 

ÎÎÎ Caso o desenvolvimento de alguma atividade apresente indícios de danos ao PESAM e 
entorno, deverá ser imediatamente suspenso para avaliação, bem como para elaboração 
de técnicas preventivas e corretivas, se necessário. 

ÎÎÎ A infra-estrutura e intervenções relacionadas ao uso público a ser instalada no PESAM 
limitar-se-á àquela necessária para otimização de seu desenvolvimento, devendo prever 
sua função multiuso. 

ÎÎÎ O acompanhamento das atividades de uso público deverá ser permanente e sistemático. 

ÎÎÎ É proibido o consumo de bebidas alcoólicas no interior da unidade, inclusive nos casos 
relacionados às manifestações culturais já realizadas. 
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�����352*5$0$�'(�&21+(&,0(172�

2EMHWLYRV�
O objetivo principal deste programa é proporcionar subsídios mais detalhados para a proteção 
e o manejo ambiental em aspectos relacionados ao uso público, assim como subsidiar seu 
aprimoramento. Está relacionado aos estudos, pesquisas científicas e ao monitoramento 
ambiental a serem desenvolvidos no PESAM que subsidiem, preferencialmente, o manejo mais 
efetivo dos setores de visitação. Para tanto, suas atividades e normas devem orientar as áreas 
temáticas das investigações científicas e os pesquisadores. 

�
5HVXOWDGRV�(VSHUDGRV�
• Subsídios às atividades de visitação envolvendo espeleologia, arqueologia, biodiversidade e 

aspectos histórico-culturais. 

• Sistema de monitoramento das atividades de uso público implantado. 

• Monitores ambientais capacitados e atuantes. 

�
������68%�352*5$0$�'(�3(648,6$�

2EMHWLYRV�
O objetivo deste sub-programa é conhecer em maior profundidade e de forma progressiva os 
recursos naturais e histórico-culturais das áreas, se for o caso, proporcionando subsídios para 
o desenvolvimento das atividades de uso público com as mínimas implicações ambientais 
possíveis e com a gradativa agregação de valor aos atrativos turísticos. 

�
$WLYLGDGHV��1RUPDV�H�5HFRPHQGDo}HV�

��� 5HDOL]DU�HVWXGRV�HVSHOHROyJLFRV�H�DUTXHROyJLFRV�GRV�VtWLRV�HQFRQWUDGRV�QR�3(6$0��
ÎÎÎ Entre as atividades dos estudos deverão estar previstos a identificação, catalogação, 

resgate, revitalização e ações de proteção especificas para cada caso. 

ÎÎÎ Estes estudos deverão contemplar a produção de material científico que legitime o valor 
do patrimônio arqueológico do PESAM e privilegie o salvamento dos vestígios 
arqueológicos. 

ÎÎÎ Deverá ser incluída a produção de informações em linguagem popular, visando o 
subsidio aos materiais educativos para os funcionários do PESAM, as comunidades, os 
condutores de visitantes e turistas, abordando tanto as posturas adequadas em relação 
aos sítios e artefatos arqueológicos como conscientizando sobre sua importância. 

ÎÎÎ Entre as prioridades de estudo, deverão estar os setores de visitação 1 e 2, 
correspondentes à Casa de Pedra e ao Brejo dos Padres. 
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ÎÎÎ Os estudos nas áreas destinadas ao uso público deverão prever um plano de uso que 
minimize os impactos da visitação aos sítios arqueológicos e estabeleça áreas de 
fragilidade, infra-estrutura de proteção e normas de permanência nos locais.  

ÖÖÖ Estes estudos poderão agregar áreas relevantes no entorno da UC, como a Ilha dos 
Martírios e os povoados de Santa Cruz, Sucupira e Ilha de Campo. 

���� ,QYHVWLJDU� H� PDSHDU� RV� LPSDFWRV� GR� XVR� S~EOLFR� VREUH� RV� UHFXUVRV�DUTXHROyJLFRV�H�HVSHOHROyJLFRV�GR�3(6$0��
ÎÎÎ Quaisquer impactos mais graves justificam a imediata interrupção das atividades 

de visitação até que se tome providências para sua prevenção e controle. 

ÎÎÎ Os funcionários do PESAM e condutores de visitantes deverão ser treinados e 
incumbidos de acompanhar permanentemente suas áreas de atuação. 

ÖÖÖ Um dos produtos do plano de uso poderá ser o estabelecimento e padronização 
de fichas de acompanhamento e respectivo manual de uso para subsidiar a 
ações de monitoramento. 

ÎÎÎ As áreas mais vulneráveis deverão ter seus planos de uso periodicamente 
revistos e suas normas de permanência incrementadas de acordo com as 
categorias de impactos identificados. 

��� �5HDOL]DU�HVWXGRV�VREUH�DV�SHFXOLDULGDGHV�H�KiELWRV�GH�HVSpFLHV�FRP�SRWHQFLDO�SDUD�FRPSRU� DWLYLGDGHV�HVSHFLDOL]DGDV�� WDLV� FRPR�REVHUYDomR�GH�DYHV� �ELUG�ZDWFKLQJ� H�GDV� GHPDLV� FDWHJRULDV� GH� IDXQD�� LGHQWLILFDomR� GH� SHJDGDV�� VDIiULV� IRWRJUiILFRV��YLVLWDV�FRP�LQWHUHVVHV�HP�SODQWDV�PHGLFLQDLV�H�RUTXtGHDV��GHQWUH�RXWURV��
ÎÎÎ Deverá estar previsto o treinamento específico de funcionários do PESAM e condutores 

de visitantes para o desempenho destas funções como atividades de extensão aos 
estudos.  

ÖÖÖ Estes estudos poderão agregar áreas relevantes no entorno da UC, como o rio 
Araguaia e o vale do rio Sucupira. 

��� ,QYHVWLJDU�DVSHFWRV�KLVWyULFRV�H�FXOWXUDLV�GR�3(6$0�H�GH�VXD�]RQD�GH�DPRUWHFLPHQWR��
ÎÎÎ Estas investigações deverão incluir a produção de informações em linguagem popular, 

visando o subsidio aos materiais educativos para os funcionários do PESAM, as 
comunidades, os condutores de visitantes e turistas. 

Ö Algumas das ênfases a serem trabalhadas são as manifestações e hábitos culturais 
relevantes das populações locais e a Guerrilha do Araguaia. 

 

3ULRULGDGHV�
• Realizar estudos espeleológicos e arqueológicos dos sítios encontrados no PESAM. 
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������ 68%�352*5$0$�'(�021,725$0(172�$0%,(17$/�

2EMHWLYRV�
O objetivo deste sub-programa é o registro e a avaliação dos resultados de quaisquer 
fenômenos e alterações naturais ou induzidos nas áreas de uso público, através da 
identificação de indicadores; do acompanhamento da evolução dos recursos do PESAM; do 
acompanhamento da regeneração de áreas degradadas; e do monitoramento de todo e 
qualquer uso admitido.�

$WLYLGDGHV��1RUPDV�H�5HFRPHQGDo}HV�

���0RQLWRUDU�DV�DWLYLGDGHV�GH�WXULVPR��
����� 0RQLWRUDU�R� LPSDFWR�DPELHQWDO�HP�JHUDO��IORUD��IDXQD��VROR��FDYLGDGHV�QDWXUDLV��DPELHQWHV� DTXiWLFRV�� VtWLRV� DUTXHROyJLFRV�� QRV� VHWRUHV� GH� YLVLWDomR�� YLVDQGR�LGHQWLILFDU�DV�PXGDQoDV�LQIOXHQFLDGDV�SHODV�DWLYLGDGHV�GH�WXULVPR��

ÎÎÎ Este trabalho deve ser feito de forma sistemática, orientando os gestores no 
contínuo aprimoramento dos processos e usando como parâmetros os seguintes 
indicadores: 

• Demanda, perfil e grau de satisfação: fluxo e perfil de visitantes por setor de 
visitação, épocas de maior intensidade, sugestões e falhas identificadas na 
condução das atividades.  

• Segurança: números de acidentes, buscas e salvamentos. 

• Conflitos de uso: números de incidentes envolvendo barulho, brigas, 
consumo de álcool e desrespeito às normas pré-estabelecidas. 

• Danos: números de incidentes envolvendo vandalismo, inscrições em 
rochas, árvores comprometidas, coleta de material fóssil. 

• Solo/ leito de trilhas: focos de erosão, problemas de drenagem, pisoteio e 
grau de compactação, alargamento das trilhas, presença de trilhas 
alternativas ou clandestinas. 

• Vegetação nas trilhas: número de raízes expostas, número de indícios de 
fogo como resultado da visitação, número de árvores com bromélias e 
orquídeas retiradas. 

• Fauna: visão/ audição de fauna silvestre, mudança de comportamento 
animal. 

• Saneamento: presença de dejetos expostos, odores ou indícios de 
contaminação dos corpos d´água. 

ÖÖÖ Poderão ser elaboradas fichas técnicas de monitoramento das áreas de visitação 
e do comportamento dos visitantes, a serem preenchidas pelos condutores de 
visitantes ou funcionários capacitados, visando registrar tanto ações que indiquem 
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os impactos negativos ao ambiente (trilhas, áreas de banho, áreas de camping, 
pontos de descanso, etc. constando informações pertinentes às peculiaridades e 
fragilidades de cada área) como ações consideradas adequadas do 
comportamento dos visitantes.  

ÖÖÖ Poderão ser elaboradas fichas de apreensão do perfil, grau de satisfação e coleta 
de sugestões, a serem preenchidas pelos visitantes. Modelos destas fichas podem 
ser encontrados nos anexos 02 e 03. 

ÎÎÎ Considerando que as capacidades de suporte estabelecidas neste estudo são 
indicações preliminares, deverão ser gerados subsídios para a permanência ou 
alteração dos mesmos, assim como incrementados os indicadores de avaliação de 
impactos a serem utilizados. 

ÎÎÎ Deverá ser dada maior ênfase ao monitoramento dos impactos decorrentes da 
Festa do Divino Espírito Santo, na Casa de Pedra, incluindo seu ponto de 
descanso, junto ao corpo d´água. 

ÎÎÎ Deverão ser estabelecidos acordos com instituições de pesquisa para a realização 
destas atividades.  

ÎÎÎ Considerando que o nível de impacto sobre o meio ambiente depende, também, 
do comportamento do visitante, o monitoramento deverá prever a intervenção da 
administração do PESAM nos processos de uso público, onde programas de 
educação e informação devem ser mais incisivos, bem como interferências 
tecnológicas, quando necessário. 

���� 0RQLWRUDU�DV�DWLYLGDGHV�GHVHQYROYLGDV�GXUDQWH�D�)HVWD�GR�'LYLQR�(VStULWR�6DQWR�H�DV�SHUQRLWHV�QR�3(6$0��FRQIRUPH�GHVFULWR�QR�6XESURJUDPD�GH�5HFUHDomR��
ÎÎÎ Deverão ser contratados monitores e/ou condutores de visitantes sobressalentes, 

devidamente treinados para a ocasião da Festa do Divino Espírito Santo. 

ÎÎÎ Os monitores e/ou condutores de visitantes deverão contribuir para que sejam 
obedecidos os limites físicos das atividades previstas, assim como as restrições 
estabelecidas, encaminhando à administração do PESAM os casos de infrações. 

ÎÎÎ Somente poderão visitar e/ou pernoitar na Casa de Pedra na ocasião da Festa do 
Divino Espírito Santo, os visitantes que se cadastrarem junto à administração do 
PESAM e assinarem o termo de concordância com as normas estabelecidas, 
sendo vedada a presença de pessoas em quantidade superior à capacidade de 
carga estipulada.  

���� 0RQLWRUDU� R� XVR� GRV� DQLPDLV� GH� PRQWDULD� QR� DSRLR� D� )HVWD� GR� 'LYLQR� (VStULWR�6DQWR��QD�&DVD�GH�3HGUD���
ÎÎÎ A permissão para o uso de animais de montaria se limitará às finalidades de apoio 

aos produtores e organizadores do evento (como usualmente já é feito), até que 
alternativas mais adequadas sejam viabilizadas.  

ÎÎÎ O monitoramento deve ser feito durante todo o período que antecede, no decorrer 
e após o evento pelos funcionários responsáveis e monitores ambientais 
cadastrados para tal. 

ÎÎÎ É proibido o livre pastoreio dos animais pelo PESAM, devendo ser destinadas 
áreas específicas para sua alimentação e pernoite, devidamente cercadas. 

ÎÎÎ Os animais de montaria em serviço na organização do evento deverão ser 
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vacinados, vermifugados, adequadamente alimentados e examinados quanto às 
suas condições de saúde, com antecedência indicada por médico veterinário. Este 
profissional deverá estar ciente das implicações para proteção das espécies da 
fauna nativa e pela não disseminação de espécies vegetais intrusas ao ambiente.  

ÎÎÎ Poderá ser contratada ou conveniada uma instituição de ensino e/ou pesquisa 
para desenvolver projeto de estudo do uso do animal de montaria no PESAM, 
visando a adequação das condições físicas e operacionais ideais  

ÎÎÎ Deverá ser elaboradas normas e procedimentos adequados para os seguintes 
aspectos: 

• Cadastro dos animais com permissão para ingressar no PESAM e controle do 
cumprimento das condições estabelecidas; 

• Preparação, alimentação e manutenção dos animais; 

• Controle da saúde dos animais; 

• Tratamento de zoonoses; 

• Estrutura de currais e/ou piquetes; 

• Impactos na trilha; 

• Disseminação de espécies exóticas. 

ÎÎÎ Para o monitoramento adequado dos animais, deve-se realizar seu cadastro junto 
à administração do PESAM, mediante o cumprimento das condições pré-
estabelecidas. 

��� &DSDFLWDU�PRQLWRUHV�DPELHQWDLV�
ÎÎÎ Os monitores ambientais deverão ser capacitados antes de iniciarem as coletas de 

informações. 

ÎÎÎ Os monitores deverão ser, preferencialmente, moradores de localidades próximas às 
áreas de monitoramento, estreitando o sentimento de co-responsabilidade junto às 
comunidades do entorno imediato. 

ÖÖÖ As instituições envolvidas em projetos do subprograma de pesquisa, interessadas em 
utilizar em seus estudos séries de dados do monitoramento ambiental, devem auxiliar 
na capacitação dos monitores.  

 

3ULRULGDGHV�
• Monitorar as atividades de turismo; 

• Capacitar monitores ambientais. 
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�����352*5$0$�'(�862�3Ò%/,&2��

2EMHWLYRV�
O objetivo deste programa é ordenar, orientar e direcionar o uso do PESAM pelo público, 
promovendo o conhecimento do meio ambiente como um todo e orientando ações no que diz 
respeito à recreação e atendimento ao visitante. 

�
5HVXOWDGRV�(VSHUDGRV�

• Centro de Visitantes e bases de apoio implementados 

• Sistema de controle de visitação 

• Setor de Visitação da Casa de Pedra 

• Setor de Visitação do Brejo dos Padres 

• Setor de Visitação ao longo do rio Araguaia 

• Estudo de viabilidade para implementação de Setor de Visitação na porção sudoeste do 
PESAM 

• Atividades especializadas implantadas 

• Projeto de interpretação do PESAM implementado 

• Vivencias e trabalhos de educação ambiental junto aos jovens locais e funcionários do 
PESAM 
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������68%352*5$0$�'(�5(&5($d2�

2EMHWLYRV�
O objetivo deste sub-programa é estabelecer e ordenar as atividades que o público pode 
desenvolver no PESAM em relação à recreação e lazer, assim como o enriquecimento das 
experiências de caráter ambiental, de acordo com as aptidões e potencialidades dos recursos 
específicos, contemplando a segurança dos visitantes. 

�
$WLYLGDGHV��1RUPDV�H�5HFRPHQGDo}HV�

Considerar as seguintes normas gerais para as atividades de visitação: 

ÎÎÎ A realização de atividades de visitação e recreação deverá considerar a capacidade de 
suporte estabelecida para cada área sendo, a mesma, tema para monitoramento e estudos 
de aprofundamento. 

ÎÎÎ A visitação às áreas de valor arqueológico deverá ser estimulada apenas mediante o 
estudo dos sítios, o salvamento dos vestígios e o estabelecimento de normas e 
procedimentos para o uso público elaborado por profissionais competentes. 

ÎÎÎ A implementação da totalidade das atividades de uso público será efetivada na medida em 
que forem instalados os equipamentos e serviços necessários, a saber: 

� Sistema de controle da visitação e de comunicação em funcionamento. 

� Sede administrativa e Centro de Visitantes de São Geraldo do Araguaia, os quais 
deverão compartilhar a mesma estrutura física. 

� Bases de apoio do povoado de Santa Cruz e Casa de Pedra. 

� Alocação e capacitação de funcionário para uso público, além da capacitação e 
treinamento de condutores de visitantes e piloteiros de voadeiras, no caso do setor de 
visitação ao longo do rio Araguaia. 

� Implantação das trilhas, sinalização e demais equipamentos recomendados em cada 
área de visitação. 

ÎÎÎ Não será permitido o uso de aparelhos sonoros, exceto em atividades de educação 
ambiental que o justifiquem. 

ÎÎÎ Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas. 

ÎÎÎ O Parque será aberto para visitação das 08h00 às 17h00. 

ÎÎÎ Os visitantes que realizarão atividades diferenciadas (como observação de fauna),  
necessitando de horários distintos de visitação, deverão ser previamente autorizados pela 
administração do PESAM e acompanhados por condutores de visitantes credenciados. 

ÎÎÎ É proibido alimentar qualquer espécie de animal silvestre. 

(Para visualização das áreas mencionadas neste subprograma, observar os mapas 02, 03, 04 e 05)  
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Considerar as seguintes normas gerais para com os acessos: 

ÎÎÎ Prevendo a adequada conservação das nascentes e veredas, deverá ser previsto o maior 
distanciamento possível das trilhas para visitação pública nessas áreas. No caso de haver 
proximidade, deverão ser adotadas medidas mitigadoras de possíveis impactos futuros. 

ÎÎÎ A abertura de trilhas deverá ocorrer em locais estáveis, preferencialmente não alagados. 
Quando alagados, recomenda-se a construção de pontes rústicas, passarelas suspensas 
ou similares. 

ÎÎÎ Deverão ser observados os equipamentos e procedimentos de segurança, tais como: 
implantação de escadas com sistema de segurança, de cordas de apoio e de guarda-
corpos nos mirantes onde se fizer necessário.  

ÎÎÎ Recomenda-se o uso de curvas de níveis e trilhas em ]LJ�]DJ para áreas de maior 
declividade, evitando a erosão e facilitando o processo de drenagem e de uso. 

ÎÎÎ É indicada a análise e aproveitamento de percursos pré-existentes na ocasião de 
implantação das trilhas e estradas. 

ÎÎÎ Todos os acessos deverão ser instalados privilegiando o sombreamento natural, as curvas 
de nível, os materiais e a mão-de-obra local. 

ÎÎÎ Um bom nivelamento exige um maior trabalho, porém assegura uma trilha mais estável 
exigindo menor manutenção. 

ÎÎÎ As trilhas não deverão ser alocadas, preferencialmente, em um raio maior que 50 metros de 
nascentes e olhos d'água. 

ÎÎÎ Deverão ser adotadas ações de redução da velocidade de águas pluviais a fim de diminuir 
sua capacidade de carrear o solo. O manejo de troncos e galhos caídos constitui ótima 
barreira tanto para diminuir a velocidade da água, como para fechar atalhos e caminhos 
paralelos. 

ÎÎÎ O material orgânico do solo não deve ser retirado, pois forma camada natural de proteção 
ao impacto mecânico da chuva, impedindo a erosão. 

ÎÎÎ A drenagem da trilha deverá ser feita por meio de canais laterais, em sentido perpendicular 
ou diagonal a trilha (tanto em nível, quanto subterrâneo). 

ÎÎÎ Valas e barreiras oblíquas à superfície da trilha deverão ser adotadas facilitando o 
escoamento e evitando a sobreposição de corpos d'água. 

ÎÎÎ Uma das soluções mais simples e eficazes recomendadas para a contenção de erosão é o 
emprego de troncos secos, tanto acima da margem superior de uma encosta na trilha, 
quanto abaixo, formando barreiras de contenção. 

ÎÎÎ O corredor da trilha inclui as áreas acima e nas laterais do caminho. Este é o espaço limite 
para fazer o desbaste da vegetação, sendo que a roçagem e poda são corriqueiras formas 
de manejo. 

ÎÎÎ Quanto menor a largura, menor a área pisoteada, conseqüentemente, menor o impacto 
ambiental.  

ÎÎÎ Todas as trilhas deverão receber constante manutenção quanto às medidas de contenção 
de erosões, invasão de plantas de rápido crescimento e presença de animais que possam 
causar acidentes, como abelhas e marimbondos. 
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���,QVWDODU�H�LPSOHPHQWDU�XP�&HQWUR�GH�9LVLWDQWHV��&9��HP�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�H�DV�EDVHV�GH�DSRLR�QD�&DVD�GH�3HGUD�H�YLOD�6DQWD�&UX]��
ÎÎÎ Será necessário que a SECTAM adquira um terreno ou utilize área cedida pela 

Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia. 

ÎÎÎ O CV deverá centralizar as informações relacionadas à visitação e terá como objetivo 
atender aos visitantes que chegam ao município em busca do PESAM e atrativos do 
entorno, acumulando funções como receber, informar e orientar, bem como direcionar o 
fluxo de visitação e vender ingressos aos atrativos da UC. 

ÎÎÎ A organização da venda de ingressos e controle central de visitação do PESAM serão 
instalados neste CV, tendo as bases de apoio da Casa de Pedra e Santa Cruz como 
estruturas complementares. 

ÎÎÎ Deverão constar informações como: atividades de visitação disponíveis no PESAM e 
entorno, horários de funcionamento, valores dos ingressos e serviços, normas de 
segurança e conduta, calendário de eventos locais, serviços de hospedagem, 
alimentação e transporte, dentre outros.  

ÎÎÎ O CV deverá ter, por si só, caráter de atrativo turístico, possuindo estrutura agradável e 
paisagisticamente convidativa, abrigando exposições diversas, palestras, mini-cursos, 
oficinas, biblioteca temática e materiais de sensibilização. 

ÎÎÎ Deverá ser desenvolvido um projeto de interpretação para o CV.  

ÖÖÖ O CV poderá englobar o acervo particular do Museu da Guerrilha do Araguaia, 
mediante negociação e acordos contratuais com seu proprietário e legitimação científica 
das coleções por profissionais competentes. 

ÎÎÎ O CV deve ser o ponto de apoio dos condutores de visitantes até que estes tenham 
local próprio, mediante organização local. 

ÎÎÎ Sendo este CV o responsável pela organização e venda de ingressos, deverá haver um 
sistema de comunicação eficaz para operacionalização das tarefas necessárias ao 
controle da visitação.  

ÎÎÎ Deverá ser implantado um livro para sugestões e reclamações dos visitantes, assim 
como cadastrados, tabulados e interpretados todos documentos gerados (fichas de 
monitoramento de visitação, fichas de perfil e satisfação dos visitantes, registro de 
acidentes e infrações, etc.) 

 

���,PSODQWDU�VLVWHPD�GH�FRQWUROH�GH�YLVLWDomR��
ÎÎÎ O controle de visitação se dará a partir da venda de ingresso no CV e postos de apoio 

da Casa de Pedra e Santa Cruz, que organizarão a distribuição dos visitantes de acordo 
com a capacidade de suporte indicada e com a disponibilidade de condutores de 
visitantes credenciados.  

ÎÎÎ Será estabelecida uma cota de ingresso diária para cada área, obedecendo a 
capacidade de suporte. 

ÎÎÎ Todas as áreas de visitação deverão ser estruturadas com rádio comunicação, 
diretamente em contato com o CV ou a base de apoio mais próxima. 
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ÎÎÎ Deverá ser elaborado um registro da entrada e saída dos visitantes para controle da 
visitação.  

ÎÎÎ Os funcionários do PESAM são responsáveis pelo contato com os condutores de 
visitantes para organização da entrada e saída dos visitantes. 

����,PSODQWDU�VLVWHPD�GH�YHQGD�GH�LQJUHVVRV��
ÎÎÎ Os ingressos deverão ser vendidos no CV de São Geraldo do Araguaia ou bases de 

apoio da Casa de Pedra e Santa Cruz. 

ÎÎÎ Deverá ser criado um tíquete de ingresso para o uso público no PESAM. 

ÎÎÎ O ingresso diário valerá para os três setores de visitação, mas o visitante deverá, no 
ato da compra, escolher qual passeio irá realizar. 

ÎÎÎ Este sistema deve considerar que os visitantes que já possuem ingresso têm 
prioridade para entrar no Parque, mesmo que ainda não tenham chegado no portão 
de entrada.  

ÎÎÎ O operador da venda de ingressos no CV deve informar aos funcionários das bases 
de apoio de cada setor as vendas efetivas para o controle da visitação, e vice-versa. 

ÎÎÎ O sistema de venda de ingressos deve considerar duas situações distintas de 
visitação: (i) os visitantes que previamente comprarão ingresso no CV e bases de 
apoio, a caminho para os setores de visitação da Casa de Pedra e Brejo dos 
Padres, (ii) os visitantes que elegerem o setor de visitação 3 – ao longo do rio 
Araguaia, cujos atrativos não são munidos de portões de entrada.  

Em relação a segunda situação, faz-se necessário comunicação eficiente entre a 
Cooperativa de Piloteiros de Voadeiras (TRANSUNIÃO), os condutores de visitantes 
e a administração do PESAM, além de programas de incentivo para o 
funcionamento adequado da operação, suprindo o sistema de controle de visitação 
e respeitando o número de visitantes estipulado pela capacidade de suporte. 

����(VWDEHOHFHU�XP�SURJUDPD�GH�LQJUHVVR�VXEVLGLDGR�HP�GDWDV�H�VLWXDo}HV�HVSHFLDLV��
ÎÎÎ Deverão ser cobradas apenas taxas simbólicas das escolas municipais participantes 

de atividades de educação ambiental. 

ÎÎÎ As comunidades locais deverão ter livre acesso ao PESAM e serem incentivadas a 
visitá-lo em pelo menos uma data comemorativa por ano, a ser definida (aniversário 
do Parque, dias do meio ambiente e da cultura, entre outras). 

ÎÎÎ Este programa poderá conferir a situação de parceria entre determinados grupos e o 
PESAM, sendo um dos critérios para a parceria a disponibilidade em ajudar em 
atividades de preservação demandadas na ocasião, como mutirões de limpeza, 
campanhas sócio-ambientais e educativas e outros. 

��� ,PSOHPHQWDU�R�6HWRU�GH�9LVLWDomR�GD�&DVD�GH�3HGUD��
O setor de visitação da Casa de Pedra terá um uso intensivo, estimulando a popularização 
do PESAM frente às comunidades do entorno em consonância com ações de 
sensibilização e divulgação de conhecimentos pertinentes. Portanto, estará munido de um 
maior volume de infra-estrutura e equipamentos de apoio.  

Neste setor serão desenvolvidas, em caráter permanente, atividades de cunho educativo e 
interpretativo, em especial para idades escolares, preferencialmente em iniciativas 
conjuntas às Secretarias de Educação Municipais. Para tanto a trilha será munida de 
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sinalização interpretativa envolvendo temas que possuem estreita relação com o PESAM. A 
porção interpretativa desta trilha será maior que de costume, com cerca de 2,5 quilômetros, 
se encerrando em uma área apropriada para piquenique, banho e atividades de educação 
ambiental diversas.  

Neste setor também continuará ocorrendo a Festa do Divino Espírito Santo, que envolve 
uma quantidade considerável de participantes de São Geraldo do Araguaia e municípios 
vizinhos, anualmente. Em função do evento envolver pernoites e de uma das premissas 
para implementação deste setor ser a realização de estudos arqueológicos de subsídio, 
indica-se a instalação de alojamentos rústicos (“ranchos”) e sanitários nas proximidades do 
abrigo do Santuário, em locais a serem estabelecidos mediante avaliação das 
peculiaridades do sítio, visando facilitar o trabalho dos pesquisadores, diminuir a pressão 
nos abrigos sob rocha usados como guarida e aliviar a insalubridade durante a festa. 

ÎÎÎ A capacidade de suporte estipulada para este setor em condições normais é de 40  
pessoas por dia, divididas em grupos de 20. 

ÖÖÖ As visitas realizadas por grupos superiores a 10 pessoas deverão ser, 
preferencialmente, agendadas e acompanhadas por condutores de visitantes 
credenciados. 

ÎÎÎ Como exceção, nos casos de eventos organizados com anuência da administração do 
PESAM, será estipulado o número de 300 pessoas para visita, sendo que 100 pessoas 
poderão pernoitar no local, pelo período máximo de três noites, mediante o 
cumprimento dos procedimentos estabelecidos. 

ÎÎÎ A quantidade de visitantes permitida deverá ser periodicamente revista. 

ÎÎÎ Somente nesta ocasião será permitido o uso de animais de montaria, como apoio à 
organização dos eventos, desde que observadas as normas específicas e cadastrados 
junto à administração do PESAM. 

ÎÎÎ A abertura desta área de visitação, nestes moldes, será realizada somente após 
subsídios técnicos do estudo arqueológico.�

ÎÎÎ O desenvolvimento das atividades de visitação previstas envolve o constante 
monitoramento e manutenção de áreas degradadas das trilhas de acesso e locais de 
pernoite. �

����,PSOHPHQWDU�R�SRVWR�GH�DSRLR�GD�&DVD�GH�3HGUD��
ÎÎÎ Visando o adequado acesso do público ao Setor de Visitação da Casa de Pedra, 

deverá ser aberta e sinalizada estrada de acesso com cerca de um quilômetro, 
ligando a BR-153 ao limite do PESAM, onde se localizará a respectiva base de 
apoio. 

ÎÎÎ Deverão ser instalados infra-estrutura e equipamentos necessários de acordo com 
indicação do Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos. 

ÎÎÎ Este posto constituirá uma estrutura multiuso, servindo de base de apoio para 
visitação, pesquisa, fiscalização e combate a incêndios. 

ÎÎÎ Deverá permanecer no posto de apoio, constantemente, um ou mais funcionários 
responsáveis pelo zelo do patrimônio. 

ÎÎÎ Deverá haver um jogo de lixeiras seletivas por categoria de resíduos, visando sua 
concentração e destinação adequados. 
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ÎÎÎ A instalação das lixeiras deverá ser feita em locais que não interfiram na higiene e 
no conforto dos visitantes e a coleta do lixo deverá ser feita diariamente, de forma 
que não pernoite ao relento atraindo animais. 

ÎÎÎ Deverá ser previsto um sistema de coleta e destinação de lixo que não comprometa 
o meio ambiente, em especial, as águas subterrâneas e superficiais. No caso do 
lixo, sugere-se que os resíduos orgânicos sejam compostados e reaproveitados e 
que os inorgânicos sejam selecionados e levados para o local adequado no 
município. 

ÎÎÎ É sempre recomendável que se evite produtos com embalagens que gerem grande 
volume de lixo seco. 

ÎÎÎ O percurso até o posto de apoio tem como ponto de partida fazendas particulares, 
devendo contar a devida autorização e apoio de seus proprietários, assim como a 
possibilidade de participação de suas famílias nos benefícios e serviços gerados 
com o processo de visitação. 

����'HVHQYROYHU� SURMHWR� HVSHFtILFR� SDUD� LPSODQWDomR�GH� HTXLSDPHQWRV� GH� DSRLR� QD�WULOKD�GD�&DVD�GH�3HGUD��
ÎÎÎ Deverá ser instalada infra-estrutura, medidas de contenção de erosões, minimização 

de impactos e segurança adequados (escadas, guarda-corpos, corrimões, pontos de 
descanso, etc). 

ÎÎÎ Nos pontos críticos e de descanso da trilha poderá haver placas informativas e 
educativas, visando a conduta adequada nestes ambientes e a adoção de 
procedimentos de segurança. 

ÎÎÎ As áreas de descanso deverão ser preferencialmente em locais sombreados, 
contando com bancos em desenho  rústico.  

����,PSOHPHQWDU�D�7ULOKD�,QWHUSUHWDWLYD�GD�&DVD�GH�3HGUD��
ÎÎÎ Deverá ser elaborado um projeto específico para interpretação e sinalização da 

trilha da Casa de Pedra (ver indicação para elaboração de projetos específicos). 

ÎÎÎ A trilha poderá ser feita de forma autoguiada ou guiada. 

ÎÎÎ O projeto deverá indicar materiais harmônicos com o ambiente, formas de 
exposições temáticas e recursos audiovisuais para sensibilização e integração 
do visitante e da população local, considerando que este espaço será utilizado, 
também, para vivências educacionais.  

ÎÎÎ Deverá ser previsto um número limitado de placas, evitando a poluição visual. 

ÎÎÎ O projeto deve abordar a necessidade de instalação de equipamentos de apoio 
como cordas, corrimões e calçamentos de pedras visando facilitar o acesso e 
zelar pela segurança do público alvo, que engloba crianças em idade escolar e 
pessoas mais velhas, na ocasião da Festa do Divino Espírito Santo. 

ÎÎÎ Não será permitida a instalação de lixeiras ao longo da trilha. O visitante deverá 
retornar com o seu lixo e deverá ser informado desta norma antes de iniciar o 
passeio. 

���� (VWDEHOHFHU� H� VLQDOL]DU� RV� OLPLWHV� GH� XVR� GD� iUHD� GH� EDQKR�� MXQWR� DR� SRQWR� GH�GHVFDQVR�FHQWUDO�QD�WULOKD��
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ÎÎÎ Deverão ser estabelecidos e delimitados os limites físicos para banho pela 
administração do PESAM, para a segurança dos visitantes e salvaguarda ambiental 
do sítio. 

ÎÎÎ A capacidade de suporte estipulada para o poço é de até 10 pessoas por vez. 

ÎÎÎ Será expressamente proibido o uso de cosméticos a base de óleo, sabonetes e 
repelentes. 

ÎÎÎ Esta deverá ser uma área destinada à realização de oficinas e trabalhos manuais de 
educação ambiental, a serem desenvolvidos ao ar livre, e ponto de descanso nas 
ocasiões de romaria. 

ÎÎÎ Nas proximidades deste poço, respeitando a legislação vigente e as fragilidades 
ambientais, deverá ser estudado um local apropriado para instalação de áreas de 
piquenique, que também sirvam de base para realização de atividades de educação 
ambiental de encerramento. 

ÖÖÖ Sugere-se a instalação de quiosques com quatro mesas com cobertura de palha e 
bancos de madeira em desenho rústico, circulares e fixos ao chão, com capacidade 
para utilização por cerca de 20 pessoas por vez. 

ÎÎÎ A instalação destes equipamentos deverá prever o conforto térmico dos visitantes, 
localizando-se preferencialmente em local sombreado e obrigatoriamente em solo 
firme, fora da Área de Preservação Permanente – APP. 

ÎÎÎ Não será permitida a implantação de lixeiras no local. O visitante deverá ser 
orientado para retornar com o próprio lixo e depositá-lo em local apropriado. 

����(ODERUDU� SURMHWR� HVSHFtILFR� GH� DUTXLWHWXUD� SDUD� FRQVWUXomR� GRV� DORMDPHQWRV�U~VWLFRV�H�VDQLWiULRV�SUy[LPRV�DR�DEULJR�GR�6DQWXiULR��
ÎÎÎ O local exato para instalação destas estruturas deverá ser estabelecido após 

avaliação arqueológica do sítio, considerando, ainda, fatores como a inclinação do 
terreno, a permeabilidade do solo e a vegetação presente.  

ÎÎÎ O padrão arquitetônico deverá estar em harmonia com as construções tradicionais 
da região e as estruturas deverão estar localizadas de forma que não haja conflito 
visual com o ambiente circundante. 

ÎÎÎ Estas estruturas deverão possuir caráter multiuso, servindo para atividades de 
visitação, pesquisa e guarida às brigadas de incêndio, em caso de necessidade. 

ÎÎÎ Nos casos de extremo risco de incêndios e outras ações de proteção, a total 
prioridade de utilização deverá ser dada às atividades de fiscalização. 

ÎÎÎ Os sanitários deverão possuir capacidade para absorver a demanda dos eventos e 
sistemas eficientes de tratamento dos efluentes, preferencialmente através de 
sistemas biodigestores. 

Ö Sugere-se que sejam instalados sanitários diferenciados por gêneros, contendo 3 
vasos sanitários, três pias e três chuveiros cada. Na área externa poderão haver 
pias coletivas para louça e pequenas bancadas para preparação dos alimentos. 

Ö Sugere-se que sejam demarcados quatro diferentes espaços para implantação de 
ranchos, com locais para redes e colchonetes.  

ÎÎÎ Não será permitido acampar fora dos espaços destinados para este uso.  
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ÎÎÎ Não será permitida a realização de fogueiras fora das áreas destinadas para este 
uso.  

ÎÎÎ Não será permitido o uso dos cursos d’água para limpeza de louça roupa ou 
quaisquer outros objetivos que não o banho e a coleta de água. É vedado o uso de 
sabão, detergentes e outros produtos diretamente nos cursos d’água. 

ÎÎÎ A sinalização nas áreas de pernoite deverá orientar o visitante sobre as normas de 
conduta, segurança e mínimo impacto.  

���,PSOHPHQWDU�R�6HWRU�GH�9LVLWDomR�GR�%UHMR�GRV�3DGUHV�
O setor de visitação do Brejo dos Padres terá um uso mais restritivo e seleto que o setor da 
Casa de Pedra, tendo como público alvo os praticantes de WUHNNLQJ�� KLNLQJ e FDPSLQJ 
selvagem, e a quase total ausência de equipamentos e infra-estrutura, exceto para 
minimização dos impactos ambientais. 

O acesso a este atrativo será realizado a partir da Vila Santa Cruz, obrigatoriamente com a 
presença de condutores de visitantes capacitados para garantia da segurança e melhor 
aproveitamento dos recursos do local, e em atividades especializadas tais como a 
contemplação de paisagens, observação de fauna e astronomia e identificação de espécies 
vegetais de uso potencial. 

ÎÎÎ A capacidade de suporte estipulada para visitação neste setor é de 20 pessoas por dia, 
divididas 2 grupos alternados. 

ÎÎÎ A capacidade de suporte para FDPSLQJ�selvagem neste setor é de 5 pessoas, durante o 
período máximo de 2 noites. 

ÎÎÎ A abertura desta área de visitação, nestes moldes, será realizada somente após subsídios 
técnicos do estudo arqueológico.�

ÎÎÎ O desenvolvimento das atividades de visitação previstas envolve o constante 
monitoramento e manutenção de áreas de fragilidade ecológica e locais de pernoite. �
����(ODERUDU�SURMHWR�HVSHFtILFR�SDUD�GHILQLomR�GD�WULOKD�GR�%UHMR�GRV�3DGUHV��

ÎÎÎ Grande parte da trilha até o Brejo dos Padres ainda não está demarcada, sendo o 
percurso atual (mapa 3) caracterizado por trechos de grande fragilidade ecológica. 
Este projeto deverá buscar caminhos alternativos que desviem das áreas com maior 
potencial de danos, ainda que aumente consideravelmente o percurso. �

ÎÎÎ Caso não seja possível desviar dessas áreas, deverá haver o estudo da viabilidade 
de instalação de equipamentos para minimização dos impactos, tais como tablados 
de madeira ou calçamento de pedras, de acordo com a disponibilidade de recursos 
da região. O calçamento com pedras, apesar de mais desconfortável, geraria menor 
impacto visual, deixando a aparência do ambiente mais próxima de seu estado 
natural.�

ÎÎÎ Deverão ser previstas intervenções para contenção dos focos de erosão e 
diminuição da velocidade do escoamento das águas no leito da trilha, 
principalmente em áreas de grande declividade.�

����,PSODQWDU�D�iUHD�GH�FDPSLQJ�
ÎÎÎ O local exato para implantação desta área deverá ser estabelecido após avaliação 

arqueológica do sítio.  
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ÖÖÖ Sugere-se a demarcação de dois espaços destinados ao FDPSLQJ, de forma que 
seja possível realizar um revezamento de ano em ano, minimizando impactos. Caso 
seja aderida a prática, deverá ser informado com antecedência aos condutores de 
visitantes qual das áreas estará disponível na ocasião do uso.  

ÎÎÎ Não será permitido acampar fora dos espaços destinados para este uso.  

ÎÎÎ Não será permitida a realização de fogueiras fora das áreas destinadas para este 
uso.  

ÎÎÎ A estruturação, o uso, a manutenção e a limpeza das áreas de FDPSLQJ deverá ser 
parte integrante do pacote de concessão do serviço de condução de visitantes para 
o setor de visitação.  

ÎÎÎ Não será permitido o uso dos cursos d’água para limpeza de louça roupa ou 
quaisquer outros objetivos que não o banho e a coleta de água. É vedado o uso de 
sabão, detergentes e outros produtos diretamente nos cursos d’água. 

ÎÎÎ A sinalização nas áreas de pernoite deverá ser discreta, preferencialmente em estilo 
totem (com utilização de rochas), visando reforçar as orientações sobre as normas 
de conduta, segurança e mínimo impacto.  

ÎÎÎ Não será permitida a instalação de lixeiras ao longo da trilha. O visitante deverá 
retornar com o seu lixo e deverá ser informado desta norma antes de iniciar o 
passeio. 

ÎÎÎ Os dejetos humanos devem ter uma destinação tal que evite a poluição das fontes 
de água e a proliferação de doenças. 

ÖÖÖ Algumas orientações para a prática de camping selvagem com o mínimo impacto 
podem ser encontrados no anexo 05. 

����,PSOHPHQWDU�R�SRVWR�GH�DSRLR�GD�YLOD�6DQWD�&UX]��
ÎÎÎ Visando o adequado acesso do público e o envolvimento da comunidade da vila 

Santa Cruz nas atividades de uso público do PESAM, deverá ser destinada uma 
estrutura multiuso, servindo de base de apoio para visitação, pesquisa, fiscalização 
e combate a incêndios neste povoado. 

ÎÎÎ Deverão ser instalados infra-estrutura e equipamentos necessários de acordo com 
indicação do Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos. 

ÎÎÎ Deverá permanecer no posto de apoio, constantemente, um ou mais funcionários 
responsáveis pelo zelo do patrimônio. 

ÎÎÎ Deverá haver um jogo de lixeiras seletivas por categoria de resíduos, visando sua 
concentração e destinação adequados. 

ÎÎÎ A instalação das lixeiras deverá ser feita em locais que não interfiram na higiene e 
no conforto dos visitantes e a coleta do lixo deverá ser feita diariamente, de forma 
que não pernoite ao relento atraindo animais. 

ÎÎÎ Deverá ser previsto um sistema de coleta e destinação de lixo que não comprometa 
o meio ambiente, em especial, as águas subterrâneas e superficiais. No caso do 
lixo, sugere-se que os resíduos orgânicos sejam compostados e reaproveitados e 
que os inorgânicos sejam selecionados e levados para o local adequado no 
município. 
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ÎÎÎ É sempre recomendável que se evite produtos com embalagens que gerem grande 
volume de lixo seco. 

 

���,PSOHPHQWDU�R�6HWRU�GH�9LVLWDomR�DR�ORQJR�GR�ULR�$UDJXDLD�
O percurso fluvial até a porção leste do PESAM, ao longo do rio Araguaia, proporciona o 
acesso a uma seqüência diversificada de atrativos, alguns deles pertencentes à UC, outros fora 
de seus limites. São cachoeiras, sítios arqueológicos, praias fluviais e contato com 
comunidades tradicionais. 

Existem duas opções de visitação a estes atrativos, a primeira com ida e retorno no mesmo dia 
utilizando voadeiras como transporte, a segunda com a realização de pernoite nos povoados 
de Santa Cruz ou Ilha de Campo, estreitando a interação com os moradores, proporcionando o 
acesso a mais atrativos e aumentando as chances de ocasionais encontros com a fauna 
silvestre. A segunda opção pode ser feita por via fluvial ou por terra, dependendo das 
condições da estrada de acesso e veículo utilizado. 

����'HVHQYROYHU�SURMHWR�HVSHFtILFR�SDUD�LPSODQWDomR�GH�HTXLSDPHQWRV�GH�DSRLR�QDV�WULOKDV�GDV�&DFKRHLUDV�GR��6SDQQHU�H�6HP�1RPH��
ÎÎÎ Deverá ser prevista a instalação de equipamentos de redução dos impactos da 

visitação, tais como pequenas passarelas, pontes e pinguelas para travessia de 
corpos d´água mais frágeis e áreas alagadas. 

ÎÎÎ Deverá ser prevista a instalação de equipamentos de segurança e redução do risco 
de acidentes, tais como cordas de apoio, escadas rústicas e corrimões. 

����(ODERUDU�SODQR�GH�XVR�SDUD�RV�VtWLRV�DUTXHROyJLFRV�H�FDYLGDGHV�QDWXUDLV��
ÎÎÎ Neste setor de visitação, deverá ser dada prioridade aos seguintes locais: Caverna 

Remanso dos Botos, Abrigo Casa da Cultura, Sítio Arqueológico da Ilha dos 
Martírios e Caverna do Araguaia  

ÎÎÎ Deverão ser realizados estudos arqueológicos e o salvamento de vestígios pré-
históricos anteriormente à implementação destes atrativos.�

ÎÎÎ Estes estudos arqueológicos deverão gerar planos de uso com objetivo de 
determinar diretrizes que diminuam ao máximo a possibilidade de danos aos sítios 
arqueológicos em questão. Nestes planos deverá constar, dentre outros: (i) as áreas 
apropriadas para o estabelecimento de trajetos e equipamentos de acesso; (ii) 
intervenções de minimização de impactos às artes rupestres e artefatos pré-
históricos; e (iii) equipamentos de segurança apropriados. �

ÎÎÎ Para adaptação de cavernas para fins turístico-exploratórios ou implantação do 
chamado espeleoturismo, a legislação exige que os responsáveis  apresentem ao 
CECAV/IBAMA projeto de plano de manejo específico e/ou EIA/RIMA da cavidade 
considerada para análises e emissão da licença ambiental espeleológica.  

ÎÎÎ Os estudos deverão prever, ainda, o subsídio às atividades de uso público, 
fornecendo informações em linguagem compreensível ao público leigo, que 
possibilitem a explanação sobre as particularidades e relevância de cada sítio 
arqueológico e, se for o caso, a produção de material educativo a ser veiculado 
junto às comunidades da área de influência, escolas e turistas. 

��� (VWXGDU� D� YLDELOLGDGH� GD� LPSODQWDomR� GH� VHWRU� GH� YLVLWDomR� QD� SRUomR� VXGRHVWH� GR�3(6$0��
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A proposta de implementação deste setor de visitação não foi considerada pronta para constar 
neste Plano de Manejo devido a dois problemas limitantes: a dificuldade de deslocamento 
terrestre em função do mal estado das vias de acesso e a dispersão dos recursos turísticos no 
espaço, necessitando de estratégias de conectividade estudadas com maior afinco.  

Entre os locais propícios à visitação estão cavidades naturais, cachoeiras e poços apropriados 
para banho. Grande parte destes pontos encontra-se em áreas submetidas a conflitos de uso, 
em geral em função de sua situação fundiária por resolver.  

Para a implementação futura deste setor de visitação deverão ser observadas as seguintes 
normas: 

ÎÎÎ As trilhas de acesso aos atrativos deste setor serão implantadas somente com o aval de um 
estudo de viabilidade, realizado por profissionais especializados. 

ÖÖÖ É indicada a implementação deste setor de visitação mediante a resolução da situação 
fundiária do PESAM, evitando o conflito de diferentes usos.  

ÎÎÎ Os percursos deverão ser realizados preferencialmente a pé (WUHNNLQJ), partindo da Vila 
Sucupira. 

ÖÖÖ A viabilidade de ser feito com animais de montaria poderá ser estudada. 

ÎÎÎ Esta atividade estará condicionada à recuperação e manutenção das erosões em curso 
existentes na estrada vicinal até a vila Sucupira, à adoção de medidas de contenção ou ao 
estabelecimento de um percurso alternativo. 

ÎÎÎ A abertura desta área de visitação envolverá o constante monitoramento e manutenção das 
demais áreas em recuperação e degradadas das trilhas de acesso.  

���(ODERUDU�H�LPSODQWDU�SURMHWRV�HVSHFtILFRV�SDUD�DWLYLGDGHV�HVSHFLDOL]DGDV��
�����(ODERUDU�H�LPSODQWDU�SURMHWR�HVSHFtILFR�GH�REVHUYDomR�GH�IDXQD��

ÎÎÎ Este projeto deverá considerar áreas propícias à melhor visualização das espécies e 
o mínimo impacto sobre seu habitat e costumes. 

ÎÎÎ Sugere-se que haja condutores especializados para observação de fauna (ver 
indicação para elaboração de projetos específicos). 

ÎÎÎ Será permitido o uso de gravadores sonoros amadores. 

ÎÎÎ Não será permitido o uso de SOD\�EDFN, exceto para atividade de pesquisa. 

ÎÎÎ Deverá ser elaborada uma ficha de avistamento de fauna, notificando as espécies 
avistadas, o horário e local de seu avistamento e demais informações pertinentes. 

ÎÎÎ O condutor de visitantes é responsável pela compilação e entrega das fichas à 
administração do Parque, servindo de material para subsídio aos pesquisadores.�

Ö Informações mais específicas, como hábitos e curiosidades de cada espécie podem 
estar dispostos no CV em cartazes, painéis e EDQQHUV ilustrativos. 

Ö Sugere-se a confecção de um painel com imagem, nome popular e nome científico 
das espécies de fauna ocorrentes na região (incluindo as raras e ameaçadas de 
extinção), todos numerados e divididos por categorias (aves, mamíferos, répteis, 
peixes, etc.). Em caráter complementar, à ficha a ser preenchida pelo visitante, que 
relacionaria a numeração do painel, disposto preferencialmente no Centro de 
Visitantes, e instruções para o registro das espécies avistadas. 
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Ö Ainda que a visita não tenha este fim, ocasionais encontros com animais silvestres 
são boas oportunidades para o desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental, que poderão enfocar a grande diversidade de espécies do cerrado, a 
necessidade de se respeitar os animais e seus respectivos habitats, além de 
informações e curiosidades específicas sobre as espécies encontradas na região e 
suas relações. 

Ö A execução da atividade poderá ser gradativamente enriquecida com a aquisição e 
elaboração de materiais específicos, como binóculos e guias de campo tendo como 
conteúdo os hábitos, imagens, informações sobre a reprodução e demais ciclos de 
vida, habitats, distribuição de fauna na área do PESAM e região geográfica e 
curiosidades sobre as espécies.  

����(ODERUDU�H�LPSODQWDU�SURMHWR�HVSHFtILFR�SDUD�D�DWLYLGDGH�GH�WXULVPR�FLHQWtILFR��
ÎÎÎ Esta atividade poderá estar intimamente relacionada às demandas de pesquisa do 

PESAM, desde que dirigidas por profissionais competentes, mediante projeto de 
pesquisa analisado e aprovado pela administração da UC. Nestes casos, a seleção 
dos interessados pela atividade será realizada pelos pesquisadores, juntamente 
com o Chefe da Unidade. 

ÎÎÎ Os pesquisadores estabelecerão as rotinas de trabalho, informando aos visitantes 
científicos sobre o objeto de estudo e os procedimentos que serão adotados no 
campo, antes do seu deslocamento para o PESAM. 

ÎÎÎ A empresa concessionária (ou quem explorar a atividade) será informada pelos 
pesquisadores sobre as rotinas de trabalho que envolverão os visitantes científicos 
para que esses preparem toda a logística necessária. 

ÎÎÎ Por se tratar de uma atividade que envolve considerável custo financeiro, a empresa 
concessionária (ou quem explorar a atividade) estabelecerá seu valor, de forma que, 
a cada cinco visitantes científicos que realizarem a atividade, um membro da 
comunidade ou outra pessoa interessada será contemplado com a realização 
dessas, sem custos, por meio da cessão de bolsa. Os visitantes científicos deverão 
ser informados sobre essa condição. 

ÎÎÎ A gerência do PESAM realizará a seleção dos candidatos às bolsas, dentre os 
membros da comunidade previamente selecionados pelo pesquisador. Os critérios 
de avaliação deverão ser estabelecidos pela gerência da Unidade. 

ÖÖÖ Sugere-se que 50% das bolsas deverão ser destinadas à população das 
comunidades do entorno do PESAM e as outras aos demais interessados. 

ÎÎÎ Para a população local, essas informações deverão ser veiculadas pelo rádio ou 
mídia disponível na região. 

ÎÎÎ Todos os procedimentos normais de licença de pesquisa deverão ser seguidos pelo 
pesquisador. 

ÎÎÎ Parte dos gastos do pesquisador será custeada pelo subsídio pago pelo visitante 
científico, sendo este montante acordado previamente entre a empresa 
concessionária e o pesquisador. 

ÎÎÎ Os visitantes científicos estarão cobertos obrigatoriamente pelo sistema de seguro 
de vida. 
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ÎÎÎ Quando pertinente, o visitante científico poderá utilizar os alojamentos de 
pesquisadores existentes na Unidade, caso existam.  

ÎÎÎ Para os visitantes (nacionais ou estrangeiros), essa não poderá ser considerada 
como atividade de pesquisa. Caso venha a ocorrer, eles serão enquadrados nos 
parâmetros legais. 

ÎÎÎ Os visitantes científicos estão proibidos de coletar ou capturar qualquer recurso 
natural, podendo os técnicos servidores da SECTAM solicitar a qualquer momento a 
revista dos equipamentos levados para o campo. 

ÎÎÎ O pesquisador será responsável pela supervisão do visitante científico para que 
nenhum recurso natural seja coletado por esse. 

ÎÎÎ As despesas com alimentação, hospedagem, seguro de vida e saúde, 
deslocamento para as atividades de campo serão pagas pelos visitantes científicos, 
salvo os que realizarão essa atividade por meio da cessão de bolsa. 

ÎÎÎ Toda a parte logística para atendimento aos visitantes científicos será viabilizada 
pela empresa concessionária. 

ÎÎÎ Os visitantes científicos deverão ser informados previamente de todas as normas e 
procedimentos para o desenvolvimento dessa atividade. 

ÎÎÎ Cada pesquisador poderá receber, no máximo, três visitantes científicos, por 
trabalho de campo, cuja permanência não poderá exceder quatro meses. 

����(ODERUDU�H�LPSODQWDU�SURMHWR�HVSHFtILFR�SDUD�D�DWLYLGDGH�GH�WXULVPR�SHGDJyJLFR��
ÎÎÎ Esta atividade deverá priorizar o setor de visitação da Casa de Pedra, onde serão 

implementados a trilha interpretativa e equipamentos facilitadores de atividades 
educativas ao ar livre. 

ÎÎÎ Deverá haver, preferencialmente, o estabelecimento de parcerias com as 
Secretarias Municipais de Educação para inserção de atividades práticas de 
educação ambiental nos currículos escolares do entorno. 

ÎÎÎ As visitas que envolvam as escolas municipais locais terão preferência nos dias 
úteis e os demais grupos nos fins de semana e feriados. 

ÎÎÎ As escolas deverão agendar previamente a visita junto à administração do PESAM, 
indicando que tipo de atividades serão desenvolvidas na área da UC. 

ÎÎÎ Apenas uma turma, com o máximo de 40 alunos, poderá visitar este setor por dia. A 
trilha deverá ser realizada com grupos alternados de no máximo 20 pessoas e com 
pelo menos 1 responsável para cada 5 alunos. 

ÎÎÎ Deverá haver pelo menos um condutor de visitantes a cada grupo de 20. 

ÎÎÎ Deverá ser elaborado um programa para o treinamento de professores,  com o 
mínimo de 40 horas, preferencialmente ministrado com a participação dos 
condutores de visitantes credenciados mais experientes.  

ÎÎÎ Após o treinamento, estes professores deverão estar aptos para estimular o melhor 
aproveitamento da trilha interpretativa pelos alunos e para o desenvolvimento de 
oficinas e atividades lúdicas envolvendo os temas trabalhados. 

ÖÖÖ Sugere-se que este treinamento seja contabilizado no plano de carreira dos 
docentes. 
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����(VWDEHOHFHU�SDUFHULD�FRP� LQVWLWXLo}HV�GH�HQVLQR�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�XP�SURJUDPD�GH�WXULVPR�QD�pSRFD�GH�IpULDV��
ÎÎÎ Esta parceria poderá estabelecer o trabalho de estudantes do ensino médio, ensino 

de jovens e adultos (EJA) e universitários como estagiários e voluntários.  

Ö O programa poderá estabelecer um esquema rotativo entre os estagiários em todos 
os postos de trabalho (CV e setores de visitação), e também, participações em 
funções específicas como controle de visitação e receptivo. 

Ö Esta parceria poderá contar com apoio das Secretarias Municipais de Educação.  

 

3ULRULGDGHV�
• Implementar Centro de Visitantes e bases de apoio implementados 
• Consolidar sistema de controle de visitação 
• Implementar Setor de Visitação da Casa de Pedra 
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������68%352*5$0$�'(�,17(535(7$d2�(�('8&$d2�$0%,(17$/�

2EMHWLYRV�
O objetivo deste sub-programa é munir o PESAM de instrumentos que propiciem o 
desenvolvimento dos processos educativos em aspectos ligados aos valores ambientais, 
arqueológicos, históricos e culturais ali protegidos e da problemática ambiental, de um modo 
geral. 

�
$WLYLGDGHV��1RUPDV�H�5HFRPHQGDo}HV�

���(ODERUDU�H�LPSODQWDU�SURMHWR�HVSHFtILFR�GH�LQWHUSUHWDomR�GR�3(6$0� 
ÎÎÎ Para a realização deste projeto, deverá ser contratado profissional especializado, que 

indicará os materiais adequados, as quantidades e locais apropriados para cada tema, 
visando expor sempre um conteúdo diferente ao visitante. 

ÖÖÖ Este projeto deverá integrar os temas ambientais, arqueológicos, históricos e culturais 
nos instrumentos de interpretação.  

ÎÎÎ Este projeto deverá prever a elaboração de materiais específicos para dar subsídio às 
atividades destinadas aos condutores de visitantes e funcionários. 

ÎÎÎ A sinalização interpretativa no interior do PESAM deverá ocorrer apenas no setor de 
visitação da Casa de Pedra e na estrada que liga as vilas Sucupira e Santa Cruz 
transpondo o PESAM, mantendo os demais setores de visitação com o mínimo de 
intervenção possível. Os demais setores de visitação serão visitados com o 
acompanhamento de condutores de visitantes que farão a interpretação de forma oral 
ou por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas. 

���� (ODERUDU� H� LPSODQWDU� SURMHWR� LQWHUSUHWDWLYR� SDUD� R� &HQWUR� GH� 9LVLWDQWHV� GH� 6mR��*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�H�EDVHV�GH�DSRLR�GD�&DVD�GH�3HGUD�H�6DQWD�&UX]��
ÎÎÎ O projeto deve considerar que o CV e as bases de apoio da Casa de Pedra e Santa 

Cruz deverão ser os centros difusores de todas as atividades educativas 
relacionadas à Unidade de Conservação e representam o local mais importante 
para o receptivo dos visitantes, tanto no município de São Geraldo do Araguaia 
como no PESAM e, assim, devem oferecer informações de forma abrangente para o 
entendimento global da UC. 

����(ODERUDU�H[SRVLo}HV�GH� WHPDV� LQWHJUDGRV�D�HGXFDomR�DPELHQWDO�H�SDWULPRQLDO�H�YDORUL]DomR� FXOWXUDO�� XWLOL]DQGR� PDWHULDLV� FRPR� IRWRJUDILDV�� REMHWRV�� SHoDV�GHFRUDWLYDV�H�RXWURV���
Ö Sugere-se que se agregue o acervo particular do Museu da Guerrilha do Araguaia 

ao CV como exposição permanente, mediante um trabalho de museologia e 
curadoria. 
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ÎÎÎ Com o desenvolvimento do artesanato local, o CV deverá apoiar os artesãos na 
divulgação de seus trabalhos, desde que não ocorram de forma predatória ao meio 
ambiente e sociedade. 

ÎÎÎ Também devem ser estimulados os elementos do patrimônio imaterial local, através 
de textos, fotografias, lendas, apresentações de danças e músicas típicas, receitas 
locais e outros. 

���� (ODERUDU� PDWHULDLV� GH� GLYXOJDomR� GR� 3(6$0�� FRPR� SDLQpLV�� EDQQHUV� YtGHRV��IROGHUV� PDSDV��FDUWD]HV��HWF��� HP�FRQMXQWR�FRP� LQGLFDo}HV�GR�6XESURJUDPD�GH�5HODo}HV�3~EOLFDV��
���� (ODERUDU� H� LPSODQWDU� SURMHWR� LQWHUSUHWDWLYR� SDUD� WUHFKRV� GD� 7ULOKD� GD� &DVD� GH�3HGUD���

Ö Para este projeto, sugerem-se placas que conduzam o visitante a se conectar com a 
ancestralidade (ilustrada pelos sítios arqueológicos), com a força e diversidade da 
natureza (ilustrada pela grandiosas formações rochosas e inúmeras espécies 
vegetais encontradas no caminho) e com seu próprio corpo (uma vez que é uma 
trilha que requer esforço e, assim, respiração e concentração). As placas podem se 
referir à interdependência e co-relações desses aspectos.  

Ö Os temas sugeridos podem ser transmitidos como um enredo na história da subida 
e descida do visitante, com frases simples e curtas para não serem necessárias 
muitas placas.  

Ö No ponto de descanso podem ser desenvolvidas oficinas de colagem de sementes, 
familiarizando os visitantes com as espécies locais ou desenvolvidas atividades 
artísticas, como peças de teatro contando sobre a pré-história local. 

������(ODERUDU�XP�IROGHU�HVSHFtILFR�SDUD�D WULOKD��
����(ODERUDU� H� LPSODQWDU� SURMHWR� LQWHUSUHWDWLYR� SDUD� R� WUHFKR�GD� HVWUDGD� YLFLQDO� TXH�FRUWD�R�OHVWH�GR�3(6$0��

Ö Para este projeto, sugerem-se no máximo três placas, com frases simples e curtas. 

���� 8WLOL]DU� RV� UHVtGXRV� VyOLGRV� H� OtTXLGRV� FRPR� WHPD� GH� HGXFDomR� DPELHQWDO��GLIHUHQWHV� WLSRV�� DUPD]HQDPHQWR�� FROHWD�� VHSDUDomR�� KLJLHQL]DomR�� WUDWDPHQWRV�GLIHUHQFLDGRV�� UHXWLOL]DomR�� UHFLFODJHP�� D� SROXLomR� GR� ULR� SRU� HVJRWRV� YHUVXV� D�LQJHVWmR� GH� iJXD� FRQWDPLQDGD�� HWF��� D� VHU� LPSODQWDGR� QR� 3(6$0� H� QRV�PXQLFtSLRV�GH�6mR�*HUDOGR�GR�$UDJXDLD�H�;DPELRi��HVSHFLDOPHQWH�QDV�pSRFDV�GH�YHUDQHLR���
���'HVHQYROYHU�XP�SURMHWR�SDUD�UHFHSomR�GH�MRYHQV�ORFDLV��HVSHFLDOPHQWH�RV�TXH�RFXSDP�JOHEDV� QR� LQWHULRU� GR�3(6$0�H� DV� YLODV�6XFXSLUD�� 6DQWD�&UX]� H� ,OKD� GH�&DPSR�� HP�YLYrQFLDV�DPELHQWDLV�QD�8&��

ÎÎÎ Este projeto deve visar a multiplicação de conceitos ambientais, por meio de 
atividades práticas de vivência em campo, para ajudar na formação pessoal e 
profissional de jovens da região, visando estimulá-los para serem guardiões da 
natureza. 

ÎÎÎ Esta vivência deve considerar a possibilidade de pernoite dentro da unidade, 
preferencialmente no setor de visitação da Casa de Pedra.  

ÎÎÎ Atividades de leitura e discussão sobre temas diversos observados, reflexões sobre a 
pré-história local e a questão indígena, observação e identificação da flora e de 
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vestígios da fauna, caminhadas, mutirões de limpeza, familiarização com o 
funcionamento da fiscalização e proteção do PESAM, preparação e aplicação de 
atividades recreativas com as crianças das comunidades vizinhas, são algumas 
atividades sugeridas para realização. 

ÎÎÎ Sugere-se que os grupos tenham de 7 a 10 participantes cada, para jovens de 14 a 20 
anos, num período de 3 a 7 dias, acompanhados por monitores especializados (de 2 a 
4) em educação ambiental com experiência em atividades para jovens e com 
conhecimento apurado de primeiros socorros.   

ÎÎÎ Podem ser realizados convênios com universidades, bem como com fundações afins, 
para o patrocínio e realização do projeto. 

��� 5HDOL]DU� XP� WUDEDOKR� HVSHFtILFR� GH� HGXFDomR� DPELHQWDO� FRP� RV� IXQFLRQiULRV� GR�3(6$0��
ÎÎÎ Este trabalho objetiva integrar os funcionários ao tema, de forma dinâmica e 

educativa. 

ÎÎÎ Um dos momentos propícios para realização de atividades são as datas de mudança 
das estações, utilizando este tema como conteúdo para interpretação ambiental, 
estimulando a observação na mudança do ambiente. 

ÎÎÎ As atividades como passeios e piqueniques no Parque, trabalhos com material 
reciclado, rodas de leitura, trocas de experiência, atividades de diversão lúdicas, entre 
outras, devem ser objeto desta atividade. 

 

3ULRULGDGHV�
• Elaborar e implantar projeto de interpretação do PESAM. 
• Realizar vivências e trabalhos de educação ambiental junto aos jovens locais e 

funcionários do PESAM. 
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���25,(17$d®(6�3$5$�(/$%25$d2�'(�352-(726�(63(&Ë),&26�
Segundo o IBAMA/GTZ (2000), o termo "projeto" é�XWLOL]DGR�SDUD�GHVLJQDU�XP�FRQMXQWR�GH�Do}HV� FRP� XP� REMHWLYR� HVSHFtILFR� D� VHU� DWLQJLGR�� YLVDQGR� DOFDQoDU� RX� FRQWULEXLU� SDUD�REMHWLYRV�JHUDLV�RX�HVSHFtILFRV�GH�XPD�8QLGDGH�GH�&RQVHUYDomR��2V�SURMHWRV�WrP�FRPHoR�H�ILP�GHWHUPLQDGRV��GHYHQGR�DOFDQoDU�PHWDV�HVWDEHOHFLGDV��$�PXGDQoD�GH�XPD�GHWHUPLQDGD�VLWXDomR�H[LVWHQWH�SDUD�RXWUD�GHVHMDGD�H[LJH�XP�FRQMXQWR�GH�Do}HV�TXH�GHYHP�FRQGX]LU��GH�IRUPD� SURJUDPDGD�� D� HVVD� PXGDQoD�� $� H[SUHVVmR� FODUD� GRV� SUREOHPDV� D� UHVROYHU�� GRV�REMHWLYRV�D�DOFDQoDU��GDV�Do}HV�D�H[HFXWDU��GRV�PHLRV�QHFHVViULRV�SDUD�WDQWR�H�GDV�IRUPDV�GH� YHULILFDU� VH� D�PXGDQoD� RFRUUHX� p� R� TXH� VH�GHQRPLQD� SURMHWR��2V� SURMHWRV� JHUDOPHQWH�LQWHJUDP�XP�SURJUDPD�GH�LQYHVWLPHQWRV�RX�VmR�SDUFHODV�GH�XP�SODQR��3RGHP�WRPDU�YiULDV�IRUPDV�H�DOFDQoDU�GLVWLQWRV�QtYHLV�GH�GHWDOKH��JHUDOPHQWH�GHILQLGRV�HP�IXQomR�GR�VHWRU�D�TXH�VH� UHIHUHP� H� DR� JUDX� GH� H[LJrQFLD� GR� ILQDQFLDGRU�� 1DV� XQLGDGHV� GH� FRQVHUYDomR�� RV�SURJUDPDV�GH�DomR�HVWmR�HVWDEHOHFLGRV�QR�SODQR�GH�PDQHMR��HVSHFLILFDQGR�RV�UHVXOWDGRV�D�REWHU�H�DV�DWLYLGDGHV�EiVLFDV�SDUD�DOFDQoi�ORV��R�TXH��QRV�FDVRV�PDLV�FRPSOH[RV��H[LJH�D�HODERUDomR� GH� SURMHWRV� HVSHFtILFRV�� TXH� OHYDP� DR� GHWDOKDPHQWR� GR� SODQR� SDUD� VXD�LPSOHPHQWDomR���
Esta seção tem a finalidade de fornecer a base instrumental para a elaboração dos projetos 
específicos requeridos para dar o suporte inicial necessário ao PESAM. Os itens fornecem 
informações básicas sobre os conteúdos, possíveis formatos e procedimentos para a 
operacionalização dos mesmos, em seis diferentes linhas de ação: 

• Capacidade de carga das atividades de visitação 
• Sistema de sinalização e identidade visual 
• Capacitação, treinamento e credenciamento de pessoal 
• Divulgação da Unidade  
• Educação Ambiental 
• Desenvolvimento dos serviços ligados ao turismo 

Deste modo, os projetos mais complexos podem ser divididos em subprojetos ou 
componentes que geralmente correspondem a um determinado espaço geográfico ou tema.  
As indicações quanto à preparação de projetos enumeradas à seguir são válidas também 
para os subprojetos que podem integrá-los e, neste caso, antes de transmitir esta orientação 
aos responsáveis pela sua preparação, convém determinar os objetivos e resultados 
esperados, principalmente se os subprojetos tiverem executores distintos.    

Ainda de acordo com orientações do IBAMA/GTZ (2000), um projeto específico deve conter 
os diversos elementos a seguir relacionados:     

1. Contexto    
2. Justificativa    
3. Objetivos    
4. Resultados    
5. Atividades    
6. Matriz de Planejamento    
7. Insumos    
8. Orçamento    
9. Cronograma Físico / Financeiro    
10. Executor    
11. Riscos 

Para concretização de cada um dos projetos, a administração do PESAM poderá solicitar 
orientações e apoio da SECTAM, assim como fazer gestões para o estabelecimento de 
parcerias e patrocínios diversos, conforme surjam oportunidades e necessidades.
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����&$3$&,'$'(�'(�&$5*$�'$6�$7,9,'$'(6�'(�9,6,7$d2�
A busca pelo ecoturismo e por atividades de lazer em áreas naturais protegidas cresce 
consideravelmente nos últimos anos, trazendo tanto impactos positivos, a medida em que as 
Unidades de Conservação transformam-se em alternativa potencial para o desenvolvimento 
econômico da região onde se inserem, como negativos, visto que a intensificação do uso 
público acarreta crescentes pressões de ordem física, sociocultural e econômica sobre os 
espaços visitados.  

Pode-se, igualmente, verificar uma alteração de valores em relação às trilhas, que de 
simples meios de deslocamento, surgem como novos meios de contato com a natureza. Ao 
longo dos anos, a caminhada incorpora um novo sentido e recebe um grande número de 
adeptos. Atualmente uma das principais atividades ecoturísticas é a caminhada em trilhas e 
suas variantes.  

Em geral, as trilhas têm uso administrativo, normalmente por guardas-parque em atividades 
de patrulhamento, ou pelo público visitante, em atividades educativas e/ou recreativas. Nos 
casos de uso público, as trilhas podem ser divididas em trilhas de curta distância (1DWXUH�7UDLOV), podendo ter caráter interpretativo, ou de trilhas selvagens e de longa distância 
(:LOGHUQHVV� 7UDLOV), podendo ser praticadas em conjunto com atividades de FDPSLQJ 
selvagem. 

As trilhas oferecem aos visitantes a oportunidade de desfrutar de uma área de maneira 
tranqüila e alcançar maior familiaridade com o meio natural. Trilhas bem construídas e 
devidamente mantidas protegem o ambiente do impacto do uso, e ainda asseguram aos 
visitantes maior conforto, segurança e satisfação. Terão papel significativo na impressão 
que o visitante levará sobre a área e a instituição que a gerencia. ($1'5$'(������� 
Contudo, após mais de 50 anos de criação do primeiro Parque Nacional, o Brasil não tem 
ainda um sistema nacional ou estadual de trilhas em Unidades de Conservação 
devidamente implantado. As trilhas existentes, principalmente de longa distância, não 
recebem manutenção adequada, quase todas sofrem o problema de erosão e há pontos 
críticos com relação à segurança. Surgem não se sabe de onde e freqüentemente 
desaparecem, tomadas pelo mato, devido ao desuso. Algumas ainda apresentam 
bifurcações que não levam a lugar algum. Some-se a isso a constante ausência de mapas, 
sinalização e meios interpretativos. (TAKAHASHI HW�DO��2005) 

Segundo Andrade (2004), as trilhas representam interferências do homem na natureza, 
provocando tanto impacto físico como visual, sonoro e de cheiro. Ao mesmo tempo, 
restringem essa interferência a um único e delimitado itinerário. Usualmente, as trilhas para 
ecoturismo passam por ambientes naturais frágeis ou carentes de proteção. Os efeitos que 
uma trilha causa no ambiente ocorrem principalmente na superfície da trilha propriamente 
dita, mas a área afetada pode ser de um metro a partir de cada lado. 

Além das trilhas, existem os atrativos turísticos em si (cachoeiras, mirantes, formamações 
rochosas, sítios arqueológicos, etc.) e os pontos de descanso eleitos para as pausas de 
caminhada, que constituem áreas de uso mais intenso pelos visitantes e, 
conseqüentemente, acumulam maiores impactos provenientes da presença humana. 

A concepção de um atrativo envolve a definição de seu público-alvo, a previsão do tipo de 
uso que ele suportará, e as intervenções de segurança e minimização de impactos que 
serão instaladas. Todos estes fatores influenciarão na capacidade de suporte dos setores de 
visitação6, ou seja, na quantidade de visitas que uma trilha pode suportar sem que isso gere 
impactos inaceitáveis ao meio ambiente.  

6 Um setor de visitação é o conjunto envolvendo desde o estacionamento ou base de apoio, se for o caso, do 
ponto de origem da trilha até o atrativo de desfecho na área. 
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A preocupação com os impactos causados pela recreação em áreas naturais teve início na 
década de 1930, com o surgimento de inúmeras ponderações sobre os efeitos da atividade 
turística sobre o solo e a vegetação. No final da década de 1950, iniciou-se a utilização do 
conceito de capacidade de carga (ou CC, de &DUU\LQJ�&DSDFLW\) visando avaliar a demanda 
e os impactos do uso recreativo. De acordo com Bittencourt & Stigliano (2005), as definições 
de CC aplicadas às atividades de lazer geralmente incorporam como aspecto central o 
componente biofísico, referindo-se à integridade dos recursos, que implica um certo grau de 
tolerância, ou limite, após o qual a exploração e o uso continuados podem causar 
extenuação do ecossistema natural. 

Com o passar do tempo, tornou-se evidente o conflito entre os esforços de tornar os 
Parques acessíveis ao maior número possível de pessoas, assegurando a proteção dos 
recursos e a provisão de oportunidades de lazer. A partir desta preocupação, o paradigma 
da capacidade de carga fracassou por se preocupar demasiadamente com o número 
máximo de pessoas, enquanto vários estudos apontavam que muitos problemas do uso 
recreativo ocorriam em função do comportamento das pessoas e não exatamente do 
número delas (PRISKIN, 2003 LQ ANDRADE, 2004). Ou seja, percebeu-se que uma 
importante dimensão da Capacidade de Carga se relacionava aos aspectos sociais da 
experiência de visitação.  

Conhecendo as limitações desse modelo, técnicos de várias áreas passaram a desenvolver 
estudos acerca de métodos adequados para mesurar os impactos da visitação e criaram 
diferentes metodologias para o gerenciamento da visitação em áreas naturais7.
Considerando que o turismo é apenas uma das finalidades das Unidades de Conservação e 
é uma proposta que pode ser buscada apenas à medida que o caráter natural da área é 
mantido, acredita-se que as metodologias desempenham um importante papel, gerando 
subsídios para que as atividades de uso público conduzam a resultados satisfatórios. 

A análise dos vários métodos mostra que todos têm contribuições a oferecer, dependendo 
do enfoque da análise desejada, relacionando a satisfação do visitante, o gerenciamento de 
aspectos físicos, administrativos e gerenciais, entre outras possibilidades. No entanto, não 
se deve perder de vista a realidade nacional e local - as dificuldades na obtenção de mão-
de-obra qualificada, a falta de cursos preparatórios para os diversos níveis operacionais e 
gerenciais, as especificidades legais, a dificuldade de obtenção de financiamento, entre 
outros aspectos. Além disso, os métodos não devem ser vistos como modelos a serem 
seguido sem adaptações e cada área tem suas características e peculiaridades. 
(BITTENCOURT & STIGLIANO, 2005) 

O método VIM foi desenvolvido por pesquisadores do Órgão Federal 8�6�� 1DWLRQDO� 3DUN�6HUYLFH�e da ONG &RQVHUYDWLRQ�$VVRFLDWLRQ, em 1990. Segundo Graefe, Kuss e Vaske (LQ�
BITTENCOURT & STIGLIANO, 2005) esta metodologia envolve uma combinação de ações 
– revisão de legislação e políticas; identificação de problemas científicos, naturais e sociais; 
análise e julgamento profissional -, desenvolvidas em etapas, conforme a figura a seguir e o 
resumo disposto no anexo 7. 

7 Entre os métodos mais difundidos estão: /LPLWV� RI� $FFHSWDEOH� &KDQJHV� �/$&��� RX� Limites Aceitáveis de 
Mudança; 5HFUHDWLRQ�2SSRUWXQLW\�6SHFWUXP (ROS), ou Espectro de Oportunidades Recreativas; 9LVLWRU�$FWLYLW\�
0DQDJHPHQW�3URFHVV (VAMP), ou  Processo de Gerenciamento da Visitação; 9LVLWRU�([SHULHQFH�DQG�5HVRXUFH�
3URWHFWLRQ (VERP), ou Proteção à Experiência do Visitante e aos Recursos; 7RXULVP�2SWLPLVDWLRQ�0DQDJHPHQW�
0RGHO (TOMM), ou  Modelo de Otimização do Gerenciamento Turístico; e 9LVLWRU�,PSDFW�0DQDJHPHQW (VIM), ou 
Gerenciamento de Impactos da Visitação. 
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���35e�$9$/,$d2�(�5(9,62�'(
,1)250$d®(6

5HYLVmR�GDV�GLUHWUL]HV�SROtWLFDV�H�GD
OHJLVODomR��SHVTXLVDV�SUpYLDV�H
UHJLVWURV�GH�iUHD�

3URGXWR��5HVXPR�GD�VLWXDomR�H[LVWHQWH�

���5(9,62�'26�2%-(7,926�'(
0$1(-2

5HYLVmR�GRV�REMHWLYRV�H[LVWHQWHV�SDUD
FRPSDWLELOLGDGH�FRP�R�PDUFR�OHJDO�H
GLUHWUL]HV�SROtWLFDV��(VSHFLILFDU
REMHWLYRV�GD�H[SHULrQFLD�GD�YLVLWDomR�H
GR�PDQHMR�GR�UHFXUVR�

3URGXWR��'HFODUDomR�FODUD�GRV�REMHWLYRV
HVSHFtILFRV�GD�iUHD��([���PDQWHU�D
YHJHWDomR�QDV�]RQDV�ULSDULDV�

���6(/(d2�'26�,1',&$'25(6�'(
,03$&72

,GHQWLILFDU�YDULiYHLV�VRFLDLV�H
HFROyJLFDV�PHQVXUiYHLV��6HOHFLRQDU
SDUD�DQiOLVH�DTXHODV�PDLV�SHUWLQHQWHV
SDUD�RV�REMHWLYRV�GH�PDQHMR�GD�iUHD�

3URGXWR��/LVWD�GH�LQGLFDGRUHV�H�XQLGDGHV
GH�PHGLGD��([����SHUGD�GH�YHJHWDomR��

���&203$5$d2�'(�3$'5®(6�(
&21',d®(6�(;,67(17(6

$YDOLDomR�GH�FDPSR�GRV�LQGLFDGRUHV�GH
LPSDFWRV�VRFLDLV�H�HFROyJLFRV�

3URGXWR�� 'HWHUPLQDomR� GD� FRQVLVWrQFLD� RX
GLVFUHSkQFLD�FRP�RV�SDGU}HV�VHOHFLRQDGRV�

���,'(17,),&$d2�'$6�&$86$6
3529È9(,6�'26�,03$&726

([DPLQDU�SDGU}HV�GH�XVR�H�RXWURV�IDWRUHV
SRWHQFLDLV� TXH� DIHWDP� D� RFRUUrQFLD� H
LQWHQVLGDGH�GRV�LPSDFWRV�LQDFHLWiYHLV�

3URGXWR��'HVFULomR�GRV�IDWRUHV�FDXVDLV

���6(/(d2�'26�3$'5®(6�3$5$
26�,1',&$'25(6�'(�,03$&72

5HDILUPDomR�GRV�REMHWLYRV�GH�PDQHMR
HP�WHUPRV�GH�FRQGLo}HV�GHVHMiYHLV
SDUD�LQGLFDGRUHV�GH�LPSDFWR
VHOHFLRQDGRV�

3URGXWR�� 'HFODUDo}HV� TXDQWLWDWLYDV� GDV
FRQGLo}HV�GHVHMDGDV� �([��1mR�PDLV� GR� TXH
���� GH� SHUGD� GH� YHJHWDomR� HP� XP� VtWLR
HVSHFtILFR��

���,03/(0(17$d2

'(�$&25'2�&20�2
3$'52

)25$�'2�3$'52

����,'(17,),&$d2�'$6
(675$7e*,$6�'(�0$1(-2

([DPLQDU�XPD�JDPD�FRPSOHWD�GH
HVWUDWpJLDV�GLUHWDV�H�LQGLUHWDV
UHODFLRQDGDV�FRP�DV�FDXVDV�SURYiYHLV
GRV�LPSDFWRV�GD�YLVLWDomR�

3URGXWR�� 0DWUL]� GH� HVWUDWpJLDV� GH� PDQHMR
DOWHUQDWLYDV

021,725$0(172

)LJXUD����� Etapas do método VIM.  
Fonte: IBAMA, sem data. 

Na utilização desta metodologia, na fase de elaboração do resumo da situação existente 
(etapa 1), é indicado que se sistematize e registre o programa de visitação em formulários 
similares ao exemplo que se segue.�
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7DEHOD���. Exemplo de formulário de descrição dos atrativos. 
 

&DUDFWHUtVWLFDV� 9HJHWDomR� $WUDWLYRV� 6HUYLoRV� $WLYLGDGHV�

6HWRUHV�GH�YLVLWDomR���WULOKDV�H�WUHFKRV�
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&DVD�GH�3HGUD� � � �
%UHMR�GRV�3DGUHV� � � �

DR�ORQJR�GR�ULR�$UDJXDLD� � � �
(VWUDGD�GH�DFHVVR� � � �
&HQWUR�GH�9LVLWDQWHV� � � �

���� � � �
���� � � �
���� � � �
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Ao entrar na etapa 3, é igualmente indicado que sejam criados formulários que sistematizem 
em um só documento as várias categorias de indicadores por área e que sejam eleitos 
pontos relevantes e representativos para amostragem, a serem usado na etapa 5, quando 
de fato iniciam-se os trabalhos de análise em campo. O preenchimento de formulários 
poderá ser enriquecido, gerando um melhor aproveitamento, com o uso de fotografias 
ilustrativas das situações encontradas.  

Segundo Merigliano (1987, LQ ANDRADE, 2004), o termo indicador refere-se a uma variável 
específica que, individualmente ou em combinação com outras, é tomada como referência.  

7DEHOD�����Exemplo de formulário de descrição de impactos biofísicos. 
/(9$17$0(172�'(�,03$&726�%,2)Ë6,&26�

Nome da trilha: ________________________________________________________ 
Trecho:_______________________________________________________________ 
Data: ____/_____/_______.                Ficha n°_______�
$%25'$*(0�(0�&$032� 3RQWRV�GH�DPRVWUDJHP�
Indicador/Verificador 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
&(162��
ÁREAS DEGRADADAS 
N° de trilhas não oficiais  

Destino:           

N° de trilhas paralelas  

Motivo:   1 Água/Lama   2 Obstáculo natural 
 3  Areia fofa    4 Outros  

Outras áreas (clareiras)            

LEITO DE TRILHA 
Problema de erosão (s/n)           
Problemas de drenagem           
Profundidade (m)           
Largura fora do padrão (m)           
SANEAMENTO 
1 Lixo    2  Fezes     3  Urina    4  Não           
Outros problemas de saneamento           
5(*,6752�'(�2&255(1&,$��
VANDALISMO 
N° de árvores/arbustos com galhos quebrados  

Espécie:            

N° de inscrições em rochas  

N° de árvores com inscrições   

Danos  em equipamentos facilitadores (estruturas)           
PRESENÇA DE RISCOS 
1 Pedra solta  2 Pedra  escorregadia 3 Pedra cortante 
4 Buraco      5 Água           6 Precipício     7 Outros 

 

FAUNA 

Mudança de comportamento animal            

Outras ocorrências  
 
Observações 
 

Na etapa 4 são definidos os limites, ou seja, o quanto é aceitável de impacto em relação a 
cada indicador ou ponto de amostragem. A partir daí os indicadores podem sinalizar a 
necessidade de ações corretivas de manejo, avaliar a eficiência e ajudar a determinar se os 
objetivos da Unidade estão sendo atingidos ou não. Os administradores se vêem, então, 
ante o dilema de ter que acomodar usos variados e preservar a qualidade das áreas. É 
importante, contudo, considerar que a quantidade de visitantes nem sempre é a causa maior 
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dos impactos identificados nos setores de visitação, logo, a diminuição da capacidade de 
suporte das áreas não necessariamente resolve os problemas ocorrentes. �
Por se tratar de um campo de estudos recente no Brasil, recomenda-se o acompanhamento 
de especialistas para o desenvolvimento e a avaliação de resultados. Devido ao custo que 
esta contratação representa e à necessidade de se colecionar uma série periódica de dados 
para uma avaliação eficiente, recomenda-se que os principais indicadores e pontos de 
amostragem a serem monitorados sejam estabelecidos em caráter prioritário e que os 
técnicos responsáveis pela proteção e fiscalização do PESAM sejam organizados e 
capacitados para o registro das alterações e para o desenvolvimento do elenco de 
providências básicas a serem tomadas em cada situação. 

Com a implantação desta rotina de registro e monitoramento, especialmente dos setores de 
visitação e áreas de influência dos moradores do interior do PESAM, haverá material 
suficiente para uma análise mais aprofundada de padrões e para o estabelecimento de 
estratégias quando da contratação de uma consultoria especializada para avaliação dos 
impactos e adequação da capacidade de suporte. 
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����6,67(0$�'(�6,1$/,=$d2�(�,'(17,'$'(�9,68$/�
De acordo com IBAMA/GTZ (2000), a sinalização de uma Unidade de Conservação, deverá 
contribuir para que esta atinja seus objetivos de criação através da abordagem dos 
seguintes aspectos: 

a - indicação de acessos à mesma, bem como dos seus limites; 

b - contribuição para uma melhor circulação interna de veículos e pedestres; 

c - indicação de serviços e facilidades oferecidas, como trilhas, mirantes, postos de 
informação, guaritas de fiscalização e segurança, Centro de Visitantes, sanitários, 
locais de venda de VRXYHQLUV, estacionamento e áreas para banho e piquenique 
(normalmente estes serviços e facilidades estão disponíveis em áreas destinadas a 
visitação pública); 

d - indicação de atividades oferecidas como interpretação da fauna, flora, geologia, 
arqueologia, manifestações culturais, aspectos históricos, hidrografia, hidrologia, 
dentre outros, e educação ambiental, objetivando incentivar a criação e o 
fortalecimento da consciência ambiental e levando a população a uma mudança de 
comportamento; 

e - indicação de infra-estrutura de apoio administrativo existente na Unidade, como 
sede administrativa, centro de pesquisa, laboratório, alojamento, oficina, garagem, 
almoxarifado e residências de funcionários, dentre outros, (normalmente localizados 
em áreas vedadas à visitação pública); 

f – alerta sobre aspectos ligados à segurança do visitante, quando no desenvolvimento 
de atividades recreativas, educativas e interpretativas, tais como necessidade de uso 
de equipamentos adequados e áreas de risco de acidentes; 

g - informação sobre horários de funcionamento da Unidade e dos serviços e tarifas 
cobradas para visitação e desenvolvimento das diferentes atividades; 

h – informação sobre de normas e regulamentos existentes; 

i - delimitação do espaço de uso para o desenvolvimento das atividades, quando for o 
caso. 

Para fins didáticos, as categorias de sinalização a serem implantadas podem ser divididas 
em indicativa, informativa e educativa/ interpretativa. Para todas as situações de sinalização 
indicadas, deve-se objetivar a função primordial da sinalização: indicar com clareza e 
objetividade determinada(s) informação(ões), chamando a atenção do olhar sem, no 
entanto, poluir visualmente e interferir na paisagem. É indicado que o projeto de sinalização 
indicativa e informativa seja único para todo o PESAM, podendo ser implantado por etapas.  

A sinalização indicativa deverá indicar locais estratégicos, como os limites do PESAM e sua 
Zona de Amortecimento, setores de visitação, de trânsito de veículos e pessoas, além de 
situações temporárias e emergenciais, como áreas interditadas por motivos diversos. Alguns 
dos locais que necessitam deste tipo de sinalização são: os locais com maior fluxo de 
pessoas junto aos limites do PESAM; a BR-153, indicando a distância do ponto eleito para 
instalação da placa até o PESAM; a entrada das cidades de São Geraldo do Araguaia e 
Xambioá; pontos próximos ao rio Araguaia e aos trapiches de onde as voadeiras iniciam o 
percurso até o setor de visitação ao longo do rio; e o centro da cidade de São Geraldo do 
Araguaia, indicando a localização do Centro de Visitantes. 

A sinalização informativa deverá indicar as características dos setores de visitação, 
contendo informações como o formato das trilhas, quilometragem, nível de dificuldade e 
pontos de descanso, além de advertências como os limites de velocidade, pontos de 
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travessia de animais e as normas de conduta com conseqüências de sua não-observância. 
Essa sinalização, necessariamente, deverá constar nas entradas de cada setor de visitação 
e atrativo (Casa de Pedra, Brejo dos Padres, cachoeiras, sítios arqueológicos, etc.), na 
estrada que liga a vila Sucupira à vila Santa Cruz, especialmente nos pontos em que corta o 
PESAM; e nas áreas de FDPSLQJ e pernoite. 

As sinalizações de cunho educativo/ interpretativo são, em geral, mais complexas que as 
demais e despertam os visitantes quanto aos aspectos culturais ou naturais da Unidade de 
Conservação. Esta sinalização deverá organizar-se em torno de temas, trabalhados de 
forma provocante, objetiva e prazerosa, visando aumentar a interação das pessoas com 
cada local contemplado. Os locais indicados neste Plano de Manejo para instalação desta 
categoria de sinalização são a Casa de Pedra e os pontos relevantes em sua trilha de 
acesso e ponto de descanso. 

A interpretação pode ser definida como “XPD� DWLYLGDGH� HGXFDWLYD�� TXH� VH� SURS}H� UHYHODU�VLJQLILFDGRV�H� LQWHU�UHODo}HV�SRU�PHLR�GR�XVR�GH�REMHWRV�RULJLQDLV��GR�FRQWDWR�GLUHWR�FRP�R�UHFXUVR�H�GH�PHLRV�LOXVWUDWLYRV��HP�YH]�GH�VLPSOHVPHQWH�FRPXQLFDU�LQIRUPDomR�OLWHUDO��������$�LQWHUSUHWDomR�GHYH�FDSLWDOL]DU�D�VLPSOHV�FXULRVLGDGH�GR�YLVLWDQWH�SDUD�R�HQULTXHFLPHQWR�GD�VXD�PHQWH�H�GR�VHX�HVStULWR”. (TILDEN , 1977 LQ Fundação Biodiversitas/ IEF, 2002) 

A interpretação ambiental baseia-se nas formas de perceber o mundo e na motivação para 
observar o espaço ao redor, no uso dos sentidos e enriquecimento das vivências pessoais 
por meio do contato com os elementos das paisagens. Portanto, deve-se evitar o uso de 
linguagens muito técnicas e extensas, ou a redução do texto em linguagem telegráfica para 
economia. Também não é desejável o uso de expressões que influenciem a percepção dos 
visitantes, não permitindo que ele tenha suas próprias sensações ou que as informações 
sejam apresentadas de forma isolada e sem enredo, impedindo a conexão entre os 
aspectos apresentados. 

Os sinais são fundamentais para a comunicação, principalmente em áreas que tenham 
grande afluxo de pessoas, mas também representam uma intrusão na paisagem natural. As 
UC não são locais para instalação de grande concentração de sinais, comuns nas áreas 
urbanas, devendo ser usados somente quando não existe alternativa para transmitir uma 
determinada mensagem. Quanto maior seja o quociente de seleção de um sinal (expectativa 
de proveito x esforço requerido), maior número de pessoas o lerão. Ao prepará-los, deve-se 
esforçar para aumentar a expectativa de proveito e minimizar o esforço requerido. Em uma 
Unidade, a primeira regra deve ser: quanto menos sinais, melhor. A segunda regra é que, se 
sinais serão implantados, que sejam bem feitos, em locais apropriados, posicionados com 
cuidado especial em razão do ambiente das Unidades. (IBAMA/GTZ, 2000) 

Para o estabelecimento dos locais mais apropriados para instalação das placas é indicado 
que se disponibilize mapas das áreas a serem sinalizadas em escalas compatíveis com as 
necessidades do projeto e que seja feito um reconhecimento de campo com o intuito de 
determinar, em detalhes, sua ambientação.  

A identificação dos fluxos de veículos, de serviços e de visitantes na sua procura pelos 
serviços, sítios, trilhas, etc., poderá fornecer as referências básicas para a estruturação do 
sistema de informações para os motoristas, pedestres e embarcações que receberão a 
sinalização que se pretende implantar. 

Segundo IBAMA/GTZ (2000), a localização de qualquer sinal deve atender, 
preferencialmente, às seguintes recomendações: 

a - seleção dos sítios que cumpram com as necessidades óbvias de informação, 
dotados de sinais suficientemente visíveis para cumprir com o seu objetivo, sem se 
intrometer no ambiente natural; 

b - evitar a sua colocação em locais de risco ao visitante ou de danos ao próprio local 
escolhido; 
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c - evitar a sua colocação em locais que sejam, mesmo que futuramente, encobertos 
por vegetação; 

d - ao selecionar os locais para a colocação de sinais, prever, também, aqueles em 
que haja um menor fluxo de visitantes; 

e - localizá-los em sítios que proporcionem o máximo de comodidade aos visitantes, 
durante a sua permanência no local. Sua posição deve permitir que possam ser 
alcançados e utilizados com a maior facilidade física possível. Normalmente, o ponto 
selecionado não deve exigir que o visitante tenha que se agachar, esticar-se ou subir; 

f - normalmente devem ser localizados de maneira que sua leitura seja possível 
mesmo acima de automóveis ou outros obstáculos, o que justifica suportes maiores. 
Deve-se evitar esta solução sempre que seja possível. 

g - nas situações em que ocorrer o duplo sentido de caminhamento - trilhas, por 
exemplo - prever os sinais para ambas as faces. 

A partir do estudo das áreas a serem implantadas as placas, deverá ser identificada a 
necessidade de elementos informativos que deverão constituir o sistema de informação da 
Unidade de Conservação, traduzido-os em um conjunto de sinais que irão transmitir as 
mensagens aos usuários. Para a sustentação da necessidade de um sinal ou mensagem, 
algumas perguntas podem ser feitas: 

• É uma mensagem relevante para o visitante? 

• É uma intervenção viável em termos econômicos?  

• Para melhor apreensão da mensagem é necessário exibir alguma imagem ou objeto? 

• A mensagem é muito complexa e requer muitos esclarecimentos?  

• A mensagem contribui consideravelmente para o manejo da UC? 

A partir do estabelecimento e adoção do sistema de informação, deverá ficar proibida a 
instalação de qualquer placa ou aviso que não conste do sistema de sinalização oficial, 
especialmente as de caráter político, religioso, publicitário ou outros. O emprego de 
publicidade na sinalização das Unidades de Conservação é vedado pela Legislação Federal 
em vigor, que regulamenta o assunto da seguinte forma: ..."e H[SUHVVDPHQWH� SURLELGD� D�LQVWDODomR�RX�DIL[DomR�GH�SODFDV��WDSXPHV��DYLVRV�RX�VLQDLV��RX�TXDLVTXHU�RXWUDV�IRUPDV�GH�FRPXQLFDomR�DXGLRYLVXDO�RX�GH�SXEOLFLGDGH�TXH�QmR�WHQKDP�UHODomR�GLUHWD�FRP�R�SURJUDPD�LQWHUSUHWDWLYR�GRV�3DUTXHV�1DFLRQDLV", determinação contida no Art. 21 do Regulamento dos 
Parques Nacionais Brasileiros, aprovado pelo Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979. 

Contudo, por se tratar de uma UC estadual, o projeto de sinalização do PESAM poderá 
conter a logomarca de empresas que sejam a patrocinadoras de sua implantação, sem que 
isto venha a infringir esta regulamentação. O patrocínio é uma forma legítima de viabilizar 
projetos desta ordem, considerando as dificuldades financeiras da Unidade. Entretanto, 
deve-se cuidar para que a inserção de um elemento gráfico identificando o patrocinador, não 
venha a concorrer com as informações contidas nos sinais e que seja tratado de maneira 
discreta. A dimensão da logomarca ou nome do patrocinador deve, no máximo, manter a 
mesma relação de proporcionalidade da assinatura institucional.  

A partir da criação e difusão da logomarca e espécie(s) bandeira(s) do PESAM, é desejável 
que estes elementos sejam usados para identidade visual personalizada do Parque, 
constando inclusive nas placas de sinalização de seu interior e entorno imediato. Além disto, 
o projeto deverá indicar materiais e formas de exposições temáticas para sensibilização e 
integração do visitante, considerando que este espaço será também para vivências 
educacionais.  
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As primeiras impressões que o visitante recebe de um local são, freqüentemente, 
influenciadas pelas formas de comunicação veiculadas nas vias de acesso público. 
Portanto, o formato e conteúdo das mensagens deverão ser cuidadosamente trabalhados, 
preferencialmente por um profissional especializado. 

Alguns detalhes como a forma e tamanho das letras devem ser eleitos segundo as 
prováveis distâncias de leitura do usuário e, exceto em casos de títulos em destaque, nunca 
se deve utilizar somente caixa alta, pois conferem ao texto uniformidade, o que faz a leitura 
muito monótona. Outra providência para deixar as informações mais harmônicas sobre as 
placas é pré-dimensionar os espaços para desenhos e textos. O desenho de cada sinal 
deve ser estudado em todos os seus detalhes antes de sua implantação. Caso a informação 
exceda o espaço previsto, deverão ser excluídos frases ou desenhos que não sejam 
imprescindíveis, a fim de distribuir a informação de forma esteticamente agradável aos 
olhos. Deve-se também evitar a repetição de mensagens, o que provoca a falta de atenção 
e indiferença por parte do visitante. 

Os materiais usados para sinalização 
deverão ser harmônicos com o ambiente 
e o projeto deverá, preferencialmente, 
prever placas integradas à paisagem.  

Por se tratarem de ambientes com 
formações rochosas em evidência, a 
utilização de sinalizações em estilo totem 
(figura 104) poderá constituir uma opção 
a ser estudada pela administração, 
visando sua conexão com o ambiente 
circundante.  

Contudo, as opções e alternativas de 
materiais a serem empregados, não só 
nas sinalizações como em todas as 
intervenções, deve considerar aspectos 
como: seus custos e formas de aquisição, 
a otimização em seus processos de 
fabricação, a possibilidade do emprego de 
mão-de-obra local em suas técnicas 
construtivas, sua resistência em relação 
às intempéries e a facilidade de sua 
manutenção e reposição, a fim de que as 
intervenções cumpram com seus objetivos 
ininterruptamente. 

Um dos problemas comumente 
enfrentados pelas administrações de UC 
são atos de vandalismo e destruição de 
equipamentos.  

)LJXUD� ���� H� ���� Exemplos de sinalização estilo 
totem e intervenções com utilização de rochas, no 
Parque Nacional Chapada dos Veadeiros – GO. 
Fonte: IBAMA - PNCV 

Há, entretanto, algumas sugestões listadas no Guia do Chefe (IBAMA/ GTZ, 2000) que 
podem ajudar, embora haja a tendência que o problema seja diretamente proporcional à 
intensificação das atividades de uso público: 

a - executar peças de sinalização com materiais que sejam facilmente limpos; 

b - usar elementos facilmente substituíveis em áreas de muito uso; 

c - manter os sítios bem limpos e organizados: isto tende a diminuir o vandalismo; 

d - se uma área ou sítio é fechada, explicar a razão. Avisos tipo "Proibido entrar" 
encorajam muitas pessoas a desobedecê-los. Em troca, um aviso que diz "Trilha 
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fechada para permitir a regeneração da vegetação" ou "Trilha interrompida por 
desmoronamentos" determina o uso de outra rota, devidamente sinalizada; 

e - reforçar a idéia de que as Unidades pertencem àqueles que os usam. As pessoas 
ficam menos propícias a estragar o que lhes pertence; 

f - quando um sinal for danificado por atos de vandalismo, converta-o em exposição, 
demonstrando o que aconteceu. Em alguns casos, a melhor solução é remover o sinal. 
Por exemplo, se um sinal recebe um constante ataque por parte de vândalos, não 
deve ser recolocado até que se avalie as suas causas. 
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Para a implantação e otimização do desempenho nas atividades propostas neste plano de 
manejo, a administração do PESAM deverá contratar e/ou terceirizar funcionários, conforme 
apontado no Subprograma de Administração e Manutenção, e treinar sua estrutura de 
pessoal para o desenvolvimento das ações cotidianas. Recomenda-se que seja averiguada 
a possibilidade de utilização da estrutura educacional destinada ao próprio município e/ou 
de municípios vizinhos para suprir as capacitações e treinamentos enquanto a infra-
estrutura própria do PESAM não for instalada e os equipamentos básicos adquiridos.  

É recomendável que o coordenador do PESAM e/ ou o responsável pela administração da 
unidade se capacitem em temas como: 

(i) Noções de ecologia e legislação ambiental; 
(ii) Manejo de áreas naturais protegidas; 
(iii) Biologia da conservação; 
(iv) Controles administrativos e empreendedorismo; 
(v) Análise, planejamento e gestão financeira; 
(vi) Noções de mercadologia (pesquisa, segmentação, produto, PDUNHWLQJ, publicidade); 
(vii) Identificação de oportunidades; 
(viii) Responsabilidade social; 
(ix) Legislação trabalhista e gestão de pessoal (organização, recrutamento e seleção, 
contratação e registro, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, etc.); 
(x) dentre outros que forem identificados como importantes. 

É recomendável que a equipe de proteção e fiscalização receba capacitação adequada para 
o desempenho das atividades prioritárias a serem implantadas e desenvolvidas. Sugere-se 
que neste treinamento constem os seguintes temas: 

(i) Prevenção e combate a incêndios florestais;  
(ii) Dinâmica do solo, erosões, assoreamentos e medidas mitigadoras;  
(iii) Primeiros socorros e segurança preventiva;  
(iv) Salvamento e resgate, incluindo resgate aquático, transporte e imobilização de vítimas; 
(v) Orientação e leitura de mapas;  
(vi) Noções de ecologia, fauna, flora, geografia, hidrologia e cultura local;  
(vii) dentre outros que forem identificados como importantes. 

É recomendável que a equipe de uso público e educação ambiental receba capacitação 
adequada para o desempenho das atividades prioritárias a serem implantadas e 
desenvolvidas. Sugere-se que neste treinamento constem temas semelhantes aos da 
formação em condução de visitantes, listados a seguir. 

É também recomendável que todos os funcionários recebam um treinamento introdutório 
padrão, incluindo temas como: 

(i) Rotinas administrativas do PESAM; 
(ii) Características e implicações da Unidade de Conservação; 
(iii) Instruções para otimização das formas de uso e manuseio da infra-estrutura e 
equipamentos; 
(iv) Mecânica básica; 
(v) Documentos de geração de informações, controle e monitoramento diversos, a serem 
alimentados continuamente; 
(vi) Orientação ao público e comunicação interpessoal ; 
(vii) Ética e princípios de conduta; 
(viii) além de procedimentos de rotina dentro de cada área de atuação. 
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Para manter o contínuo aprimoramento das equipes e serviços internos no PESAM será 
necessário que se estabeleça um programa regular de treinamento e reciclagem dos 
funcionários através de cursos especiais, tais como: gestão de Unidades de Conservação, 
curso para guardas-parque, cartografia e Sistema de Informações Geográficas (SIG), 
legislação, construção e manutenção de trilhas e aceiros, interpretação e educação 
ambiental, manutenção de equipamentos, dentre outros. 

São igualmente importantes trabalhos de educação ambiental com os funcionários do 
PESAM, objetivando integrá-los ao tema, de forma dinâmica e participativa. Esta providência 
deve considerar a situação ideal, em que os funcionários tenham condutas que sirvam de 
exemplo aos visitantes e moradores do entorno.  

É desejável que todos os funcionários tenham oportunidade de participar de cursos afins, 
seja na UC, no município ou em outras localidades. Esta atividade estará diretamente ligada 
ao processo de dinamização na implementação do plano de manejo e poderá ser realizada 
por meio de parcerias diversas. Poderá constituir uma estratégia importante a organização 
de ações de EHQFKPDUN, ou seja, levar funcionários e chefia a conhecer exemplos bem 
sucedidos de UC em ambientes similares ou de turismo ligado à natureza. 

Considerando que a entrada de visitantes na maior parte dos setores de visitação do 
PESAM estará condicionada ao acompanhamento por um condutor de visitantes 
especializado e devidamente credenciado pela administração desta Unidade, deverá ser 
estimulada a organização do segmento para a formalização e regulamentação da atividade 
e posterior estabelecimento de convênios com o PESAM. Estas organizações devem ser 
estabelecidas, obrigatoriamente, na  jurisdição desta Unidade de Conservação. 

Entende-se neste caso por condutor de visitante, a pessoa habilitada e credenciada para 
conduzir o turista ou qualquer outra pessoa enquadrada no plano de manejo, a partir da 
conclusão de curso de capacitação, homologado pela SECTAM. Os condutores organizados 
em associações ou cooperativas podem, desde a sua constituição, ser o instrumento mais 
eficiente para educação ambiental dos visitantes e comunidades locais. Pode-se dizer que a 
organização deste segmento é o estopim de um grande processo de multiplicação da 
conscientização ambiental no entorno de várias UC no país. Para tanto, deverão ser 
tomadas providências para sua formação e capacitação adequadas.  

É recomendável que os condutores de visitantes e a equipe de uso público recebam 
capacitação adequada em temas como: 

(i) Princípios do turismo responsável; 
(ii) Categorias de turismo e peculiaridades: rural, ecoturismo, científico, pedagógico, etc.; 
(iii) Técnicas de atendimento ao público; 
(iv) Métodos e conceitos de condução e guiagem;  
(v) Excursionismo de mínimo impacto; 
(vi) Orientação e leitura de mapas; 
(vii) Primeiros socorros e segurança preventiva; 
(viii) Educação e interpretação ambiental; 
(ix) Noções de ecologia, fauna, flora, geografia, hidrologia e cultura local; 
(x) Topografia de caverna e bioespeleologia, 
(xi) Noções de astronomia; 
(xii) Cooperativismo e associativismo; 
(xiii) dentre outros que forem identificados como importantes. 

Sugere-se, ainda, o cumprimento dos seguintes requisitos para o credenciamento dos 
candidatos a condutores de visitantes: ter idade mínima de 18 anos, documentação 
completa e em dia; certificado de conclusão de cursos de primeiros socorros e conceitos de 
segurança, conforme Portaria 814/2001 do Ministério da Saúde; certificado de conclusão de 
curso básico de condução de visitantes, com carga horária mínima de 40 horas e estágios 
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obrigatórios no PESAM. Para ministrar esse tipo de curso poderão ser contatadas 
associações vinculadas a outras Unidades de Conservação, visando uma oficina de troca de 
informações. 

As aulas de primeiros socorros poderão privilegiar informações sobre procedimentos 
próprios para cada época do ano (período seco e período chuvoso). Os estágios poderão 
realizar-se com os funcionários da UC e, no futuro, com diferentes guias, sendo no mínimo 4 
estágios para cada trilha, com no máximo 2 estagiários para cada condutor credenciado. 

Para a formação continuada dos funcionários e prestadores de serviços é indicado que os 
projetos de pesquisa no interior do PESAM sejam contemplados com materiais educativos 
em linguagem didática, para a posterior composição de manuais para orientar os trabalhos 
cotidianos. No caso dos condutores de visitantes, sugere-se a produção do chamado “Guia 
do guia”, destacando pontos importantes para interpretação nas trilhas e orientando os 
condutores sobre o que mostrar ao visitante e como abordar. 

Devem ser abordados, primordialmente, o respeito às quantidades máximas de visitantes 
em cada área, de acordo com a capacidade de suporte definida hoje pelo plano de manejo 
e, futuramente, como resultado das ações de monitoramento. Os procedimentos para 
aquisição de ingresso serão feitos especificamente para cada área de visitação, conforme o 
zoneamento apresentado e de acordo com sua capacidade de suporte atingida naquele dia, 
sujeitando-se os infratores (visitante e seu condutor) à retirada da área e aplicação de 
sanção administrativa, por causar dano indireto à Unidade de Conservação (Art.40 – Lei 
9.605/98). 

O condutor deverá estar ciente que caso flagrado descumprindo as normas estabelecidas 
pela administração do PESAM, terá notificação encaminhada à diretoria da respectiva 
organização para as medidas cabíveis. Comprovada infração grave, recomenda-se que o 
condutor tenha sua credencial recolhida, não podendo receber uma nova até que se 
submeta a um processo de reabilitação profissional.
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Seria indicada a destinação de um funcionário em tempo integral para as funções de 
relações públicas e divulgação do PESAM mas, devido à existência de uma pequena 
demanda inicial por este tipo de atuação, as respectivas funções poderão estar diluídas sem 
maiores prejuízos, em um momento inicial, entre Coordenadorias de Administração e Uso 
Público/Proteção.  

Entre as atividades essenciais a serem desempenhadas, está a análise de matérias e 
publicações que envolvam o PESAM, emitindo pareceres à chefia e elaborando expedientes 
aos autores, caso seja verificada alguma irregularidade nas informações publicadas sobre a 
Unidade de Conservação, principalmente em se tratando do incentivo a prática de turismo 
na UC antes que sejam cumpridos os pré-requisitos constantes neste plano de manejo.  

A despeito da total falta de assistência e comunicação com as comunidades do entorno 
imediato e posseiros da UC até então, será necessário o imediato estreitamento dos 
contatos com essas populações. Esta ação poderá se dar por meio de boletins, IROGHUV ou 
folhetos contendo uma síntese das atividades e resoluções envolvendo o PESAM ou pela 
adesão de visitas regulares para atualização das comunidades.  

A segunda opção parece ser mais efetiva, em função do nível de escolaridade e demais 
características dos moradores envolvidos, podendo ser facilitada mediante articulação com 
líderes comunitários, incumbidos de repassar as informações veiculadas pela administração 
da UC, ou com a sociedade civil organizada, por exemplo, as Associações de Moradores 
das vilas Sucupira e Santa Cruz. Outra ação que poderá facilitar a comunicação nesta 
escala são pequenas inserções em programas de rádio locais, especialmente em estações 
comunitárias. 

O desenvolvimento de projetos para concursos locais e regionais de literatura, fotografia e 
artes plásticas com a temática do PESAM e região também é uma forma de envolver as 
mais diferentes classes de público do entorno com a temática. A participação em eventos 
municipais e regionais ligados ao meio ambiente e cultura (feiras ecológicas, seminários, 
gincanas estudantis e outros), além do aproveitamento das festas regionais para divulgar o 
Parque, envolvendo os participantes com a causa ambiental e sociocultural do PESAM e 
região é desejável para que as comunidades sejam totalmente integradas e participantes. 

Uma ação que poderá ser trabalhada desde o princípio é a promoção da data de criação do 
PESAM (25 de julho) para torná-la um momento comemorativo anual e, também, datas 
importantes ligadas ao meio ambiente e cultura.  Como o aniversário do PESAM é em 
época de férias escolares, torna-se uma boa oportunidade de divulgação, inclusive junto 
aos turistas que tradicionalmente já freqüentam os municípios vizinhos. A prática de 
colônias de férias para crianças e jovens do PESAM e povoados vizinhos também pode ser 
conveniente.  

A medida em que forem implementadas as atividades do Programa de Uso Público, será 
apropriada a intensificação das iniciativas de divulgação em âmbitos gradativamente 
maiores. Para tanto, é recomendável que sejam traçadas diretrizes a partir da elaboração de 
um Plano de 0DUNHWLQJ�� Os objetivos deste documento são guiar as estratégias de 
promoção, publicidade e de preços a serem praticados. 

Para se chegar a resultados favoráveis, é essencial o detalhamento dos produtos e serviços, 
suas peculiaridades e diferenciais, assim como uma análise do mercado consumidor e 
fornecedores de insumos e serviços complementares e concorrentes. A identificação do 
perfil dos consumidores potenciais de cada serviço e produto ofertado, assim como a 
identificação do público alvo almejado, também podem gerar importantes subsídios para 
esta atividade. A análise das maneiras mais efetivas de acesso a este público e a eleição 
das formas de mídia e abordagens mais apropriadas para tal, certamente pouparão gastos 
desnecessários e acelerarão o retorno dos investimentos. 
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Para planejar e implementar uma estratégia de PDUNHWLQJ de abrangência local e nacional, 
deverão ser observados os seguintes aspectos:�

• Cronologia: divulgação regional em primeira instância e só após as primeiras 
experiências efetivas (ou seja, a procura de visitantes e o desenvolvimento dos atrativos 
e serviços locais e do Parque), deverá ser realizada a divulgação nacional; 

• Ordem gradativa: de acordo com a consolidação das atividades de uso público e do 
funcionamento dos serviços de recepção, tais como educação e interpretação 
ambiental, proteção, monitoramento e outras;  

• Informação integrada: recreação, educação ambiental, patrimônio cultural, cidadania e 
proteção; 

• Consolidação de instrumentos de avaliação das ações, bem como indicadores e 
resultados. 

Uma das etapas importante a ser considerada é a definição da logomarca do PESAM. É 
necessário ter em mente os conceitos que nortearão a criação da identidade visual da 
Unidade, tais como responsabilidade social e ambiental, aspectos educativos, descontração, 
inovação, autenticidade, dentre outros. Esta logomarca deve representar o símbolo que 
ilustra este conceito adotado, dando-lhe forma. É através dela que o público fará o primeiro 
contato e terá as primeiras impressões sobre o Parque.  

Uma opção já em evidência é a reprodução de inscrições rupestres presentes na Ilha dos 
Martírios (anexo 07), por serem representativas quanto ao patrimônio arqueológico que o 
PESAM abriga, além de algumas delas fazerem referência à fauna de ocorrência local, 
como as andorinhas, animal mais adequado para estabelece-se enquanto espécie bandeira 
da UC, em função de seu próprio nome.  

Todavia, é importante considerar que o acerto da marca, somente se sustentado pela 
qualidade dos serviços prestados e produtos agregados, fará parte de uma combinação 
necessária para atender às expectativas dos usuários e estimular seu retorno e fidelidade.  

Para o estabelecimento definitivo desta logomarca, recomenda-se que seja considerado o 
custo relacionado à quantidade de cores utilizadas, em função de sua ampla perspectiva de 
aplicação. Além de fachadas do receptivo, placas de sinalização e EDQQHUV, é recomendável 
que a logomarca esteja impressa em toda a folheteria sobre a UC, nos cartões de visita, nos 
uniformes dos funcionários e outros. Recomenda-se, ainda, o acompanhamento da 
produção de todos os materiais criados, a fim de garantir uma reprodução fiel desta marca. 
É essencial a posse dos catálogos de fontes e de cores utilizadas na logomarca, como 
instrumento de qualificação, por permitir sua aplicação fidedigna em novos itens, sempre 
que necessário.  

No caso da confecção de materiais de divulgação (como cartões-postais, calendários, 
broches, camisetas, IROGHUV, cartazes, panfletos, vídeos, CDs e outros), é imprescindível a 
contratação de um profissional capacitado e o envolvimento da comunidade, para que 
busquem, juntos, a identificação de ícones da região para utilizá-los em VRXYHQLUV 
caracterizados, bem como formas de produção local para ajudar na formação de capital 
social.  

Para elaboração destes materiais deverá ser considerado o público-alvo a ser atingido e as 
estratégias de distribuição para otimização do processo. Parcerias com empresas locais 
poderão constituir uma das alternativas para viabilizar esta atividade. 

Uma prática bastante adotada é a elaboração de materiais específicos para uma rede de 
relacionamentos pós-venda com o público, com a adoção, por exemplo, do envio de mala 
direta via correio eletrônico e/ ou correio tradicional às instituições de pesquisa ou visitantes 
que se pretenda fidelizar. No segundo caso, este serviço poderá ser suprido pela Ficha de 
Perfil do Visitante, instrumento de pesquisa sugerido nos Programas de Manejo e 
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exemplificado na seção de anexos. Para tanto, poderão ser adotadas como ocasiões para 
envio das correspondências ou mensagens eletrônicas: (i) a promoção de eventos; (ii) a 
divulgação de cursos e palestras; (iii) datas comemorativas de maior relevância; dentre 
outros, desde que empregado o bom senso. 

O manejo das áreas de uso público deve ser definido com base no conhecimento disponível, 
que será estimulado e promovido, visando o aperfeiçoamento da sustentabilidade nas 
atividades praticadas. Esse conhecimento também deverá ser registrado, divulgado, 
treinado e exercitado, com o apoio e a participação dos funcionários envolvidos com a 
gestão, parceiros, prestadores de serviço e público em geral. 

Em função de o PESAM ser uma das primeiras Unidades de Conservação estaduais a ter 
um plano de manejo e a ser implementada no Pará, para garantir a consistência do 
processo, o conhecimento técnico de manejo da visitação gerado deve ser divulgado e 
difundido de forma sistemática, tanto inter-institucionalmente quanto para o público externo, 
através de cursos, relatórios, documentos, encontros, etc. 

A promoção de reuniões e palestras para a divulgação do plano de manejo e do PESAM 
junto a ONGs, universidades, centros culturais, fundações socioculturais e demais 
organizações da sociedade civil atuantes nos temas envolvidos poderá instituir uma 
importante estratégia para o estabelecimento de parcerias e apoios para implementação do 
planejamento da Unidade. As primeiras ações nesse sentido poderão ser realizadas quando 
da aprovação do plano de manejo, visando divulgá-lo e torná-lo público. Estas ações 
deverão considerar o fortalecimento das articulações com as Prefeituras Municipais, 
sociedade civil organizada e demais interessados, em prol do desenvolvimento integrado e 
ordenado da região.  

Também a participação em congressos e eventos nacionais afins à causa ambiental, 
apresentando exposições sobre o PESAM, trabalhos científicos, painéis e outros, serão 
ações essenciais a serem praticadas continuamente.�
É importante que se constitua um acervo fotográfico das atividades desenvolvidas pela 
administração do PESAM para ser utilização na montagem de painéis fixos e móveis, para 
auxiliar eventuais palestras, seminários e cursos que os funcionários do PESAM venham a 
participar, bem como para sua exposição no Centro de Visitantes. Para organização de um 
banco de imagens sobre o Parque, é recomendável que todos os fotógrafos e cinegrafistas 
que visitarem o PESAM, disponibilizem as imagens como contrapartida de sua visita e que 
esta condição seja prevista em portaria específica da SECTAM. 

A administração do PESAM deverá fazer gestões junto à assessoria de imprensa e/ou 
departamento de comunicação da SECTAM para a recorrente alimentação e atualização da 
página institucional na LQWHUQHW com informações sobre o Parque. Por fim, o estímulo aos 
meios de comunicação regionais a veicularem matérias sobre o PESAM, abordando temas 
como a preservação ambiental, a valorização cultural e as possibilidades de uso público da 
UC e o envio de UHOHDVHV para jornais e revistas de temas afins a ecologia, cultura, 
desenvolvimento social e manejo de recursos naturais para publicação de matérias diversas 
fazem jus à elaboração de projetos específicos para sua efetivação. 
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A educação ambiental vista como um instrumento para a resolução de problemas 
ambientais, tem ampla aplicação no gerenciamento das Unidades de Conservação, uma vez 
que as ações da população do entorno ou do interior da Unidade são essenciais para que a 
mesma cumpra suas finalidades (IBAMA/GTZ, 2000). Um programa consistente de educação 
ambiental, com especificidades para cada segmento social, pode constituir um importante 
instrumento para que os objetivos de manejo do PESAM sejam atingidos com a participação 
ativa das comunidades envolvidas e com o estabelecimento de alianças que fortaleçam a UC. 

Um dos primeiros passos, certamente, deverá ser o trabalho de educação ambiental junto 
aos funcionários ligados à administração do PESAM e às Prefeituras Municipais, visando a 
constituição de equipes sólidas e preparadas para a implementação de outras atividades 
deste cunho. Além da familiarização com os aspectos deste plano de manejo e das 
estratégias para alcançar os objetivos de manejo estabelecidos, serão importantes para este 
público tanto abordagens teóricas sobre aspectos ligados ao meio ambiente como um todo, 
quanto abordagens práticas envolvendo atividades lúdicas, rodas de leitura, trocas de 
experiência e passeios pelos principais pontos do PESAM, a fim de que os funcionários da 
Unidade e municípios de influência adquiram afinidade entre si e com a UC. 

Alguns dos atores importantes apontados neste plano de manejo e que podem ser objeto de 
projetos específicos iniciais de um Programa de Educação Ambiental, são os monitores 
ambientais, os condutores de visitantes e os professores, preferencialmente pertencentes às 
comunidades locais, para que haja focos de multiplicação da educação ambiental no interior 
da própria estrutura social do entorno. 

O papel dos monitores, além de auxiliar nas atividades de monitoramento apontadas nos 
Subprograma de Monitoramento, com ênfase nos pontos críticos já existentes, será envolver 
suas famílias e vizinhos como parceiros do PESAM, auxiliando nas atividades de 
fiscalização, através da adesão de melhores práticas, intercâmbios de conhecimentos e 
procedimentos e denúncias de infrações à administração da UC.  

O turismo é uma atividade que, igualmente, deverá promover a educação dos visitantes sobre 
os ecossistemas e peculiaridades locais, possibilitando a experiência de contato com a natureza 
e com as comunidades, e sensibilizando para importantes questões ligadas ao meio ambiente e 
às posturas requeridas para uma atuação positiva sobre este, mesmo após a viagem. 

Os condutores de visitantes, além de proporcionar segurança e orientação aos turistas, têm 
como função primordial fazer a ponte entre os elementos do ambiente visitado e seus 
aspectos mais profundos e curiosos, valendo-se de um olhar mais apurado e familiarizado 
com aspectos diversos dos atrativos. Para tanto, será necessária a formação contínua sobre 
os fatores de atratividade turística (abordando conhecimentos mais específicos sobre a 
biodiversidade, recursos naturais, arqueologia, história e cultura), além de técnicas de 
interação com o público e instruções para a organização social desta classe, 
preferencialmente constituindo uma personalidade jurídica. 

Alguns materiais de apoio, tais como guias de campo para a fauna,�IROGHUV, cartilhas, vídeos 
e a própria interpretação das trilhas, CV e bases de apoio, certamente irão facilitar o 
desempenho das funções dos condutores de visitantes. Nesse sentido, o CV de São 
Geraldo do Araguaia e as bases de apoio da Casa de Pedra e Santa Cruz deverão constituir 
locais centrais para propiciar a aproximação dos visitantes e comunidades com a natureza, 
permitindo que interiorizem o significado das áreas naturais protegidas, sua importância em 
termos de preservação, manejo e aproveitamento indireto dos recursos naturais e culturais.    

O envolvimento dos professores das redes municipais de ensino poderá se dar a partir da 
experiência dos condutores de visitantes e parcerias com as Prefeituras, para a inserção de 
atividades práticas no PESAM no âmbito dos ensinos fundamental, médio e EJA, como 
componentes curriculares de complemento às ementas oficiais. 
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Deverá ser incentivado o desenvolvimento de projetos específicos de ecologia e cultura nas 
escolas. Alguns dos temas que poderão ser abordados são: o uso do fogo e seus riscos, 
causas e conseqüências; água, qualidade e necessidade de preservação e racionamento; 
frutos de ocorrência local; manipulação das plantas medicinais; danças e músicas 
folclóricas do Pará; culinária típica; entre outros. Projetos que proponham a realização de 
pesquisas históricas, geográficas, ecológicas e culturais, visando o levantamento de 
acontecimentos e valores, e enfatizando a proteção da natureza e a valorização da cultura 
também podem ser convenientes. 

Uma importante ferramenta para potencializar ações de educação ambiental junto a este 
público é a chamada arte-educação que, por meio de vivências e atividades envolvendo 
música, teatro, dança, escultura, trabalhos manuais, etc., é capaz de abrir os canais 
sensíveis dos participantes, facilitando a recepção de importantes conceitos e a adesão de 
formas de conduta responsáveis em relação ao ambiente como um todo. Também poderão 
ser desenvolvidas atividades como a realização de ilustrações em muros dos municípios, a 
serem pintados pelos professores e suas turmas; festivais de doces de frutos ocorrência 
local; apresentações de dança e música regionais; exposições de artesanato; entre outros. 

O setor de visitação da Casa de Pedra é apontado como um local-chave para a realização 
de vivências ambientais não só com este grupo, mas também com líderes comunitários, que 
anualmente visitam a área, e com segmentos sociais de interesse para divulgação de 
conceitos ligados ao meio ambiente, da importância e objetivos do PESAM e de práticas 
alternativas e menos degradantes que se pretenda popularizar. A utilização de uma 
sinalização interpretativa eficiente, somada à participação de condutores de visitantes, 
monitores capacitados e professores devidamente treinados são algumas das formas de 
otimizar essas vivências, alcançando resultados mais profundos e eficazes.  

Uma das maiores estratégias apontadas neste plano é a utilização da Festa do Divino 
Espírito Santo, enquanto momento de mobilização voluntária das comunidades, para a 
inserção de providências educativas por meio de palestras, exposições, EDQQHUV�e momentos 
informais de reflexão junto aos romeiros e curiosos. As palestras deverão versar sobre temas 
relacionados ao ordenamento do evento, e outros de interesse local e sobre o PESAM.  

Nesta ocasião, além dos elementos naturais e arqueológicos, já que serão proibidos a 
instalação de lixeiras no percurso e o aterro dos resíduos resultantes da Festa do Divino 
Espírito Santo, o lixo poderá ser um importante tema a ser trabalhado. Outro tema cabível é 
a água, já que há locais para banho bastante frágeis no caminho (próximos ao ponto de 
descanso, com equipamentos de apoio propícios à realização de vivências) e uma certa 
dificuldade para sua obtenção neste setor nas épocas de seca. 

Para tanto, é essencial a participação ativa da SECTAM e administração do PESAM desde 
o planejamento e organização do evento. Os professores poderão se engajar em processos 
ligados à festa, tais como o auxilio para elaboração de peças de comunicação, multimeios 
(folhetos, cartilhas e cartazes), peças infantis, teatrais, oficinas e eventos diversos. 

Após os estudos arqueológicos de aprofundamento, provavelmente surgirão informações 
importantes para o trabalho educativo em variadas áreas do PESAM e entorno, atividade 
que pode também ser considerada como educação ambiental, a medida em que deverá 
conscientizar e instruir sobre as melhores formas de interação com o meio e seus aspectos 
diversos, neste caso, os ligados ao patrimônio cultural. A pré-história local e a 
ancestralidade, abordadas de forma interessante e lúdica, poderão servir como um fator de 
encantamento dos visitantes e comunidades, agregando um diferencial e despertando 
interesse extra em relação ao PESAM. 

A medida em que forem implantadas as atividades previstas no Subprograma de 
Recreação, como turismo pedagógico e científico, membros da comunidade poderão ser 
contemplados com formações mais especializadas e, gradativamente, contribuir para 
formação de massa crítica e pró-ativa em prol do meio ambiente. Especialmente os jovens 
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que ocupam glebas no interior do PESAM e as vilas Sucupira, Santa Cruz e Ilha de Campo 
deverão ser considerados para a multiplicação dos conceitos ambientais. 

Um projeto específico importante a ser elaborado e implantado dentro do Programa de 
Educação Ambiental deverá envolver a educação e sensibilização ambiental contínuos para 
a comunidade, por meio de reuniões, palestras e atividades diversas. Os ambientes 
familiares,�da rua, da aglomeração humana e social, podem ser bons pontos de partida para 
iniciar as discussões. É importante que as iniciativas tenham diversos formatos e 
linguagens, de acordo com os diferentes públicos envolvidos, visando a maior compreensão 
das informações por parte da comunidade. 

Uma das providências poderá ser a organização de um calendário de eventos e palestras 
para posseiros no interior do PESAM e moradores limítrofes, com a finalidade de despertar 
a consciência ambiental de cada pessoa, de forma a torná-la um fiscal da natureza. É 
indicado que se priorize as datas comemorativas relevantes na área ambiental (semana da 
árvore, semana do meio ambiente, dia do índio, aniversário de criação do PESAM, entre 
outros) além daqueles de cunho cultural e religioso local.  

Algumas campanhas específicas que poderão contribuir para a obtenção de importantes 
resultados. As campanhas devem ser sistemáticas, com o objetivo de reduzir os impactos 
da atividade humana, envolvendo temas como:�

• O desmatamento para implantação de roças e pastos e a retirada de madeira para 
cercas e lenha; 

• A poluição urbana e má destinação do lixo por parte da comunidade; 
• A criação de animais domésticos soltos, principalmente bovinos e eqüinos; 
• A utilização de queimadas para renovação de pasto e limpeza do terreno; 
• A caça e envenenamento de animais silvestres e a violação do ninho de aves; 
• A extração de plantas sem o manejo adequado; �
• O cultivo de gêneros agrícolas nos igarapés e em APPs; e�
• A projeção/impacto das interferências antrópicas no local de vida, entorno imediato, 

bem como regional, a medio e longo prazos, principalmente.�
A partir da identificação de grupos de interesse prioritários para serem alvos do Programa 
de Educação Ambiental do PESAM, a ênfase em temas focados nas atividades produtivas 
poderá igualmente contribuir para a gradativa mudança de postura, especialmente entre 
agricultores e pecuaristas. Algumas das atividades que poderão ser desenvolvidas são: 

• Divulgar técnicas alternativas de agricultura e pecuária, incentivando a produção 
agropecuária em bases sustentáveis; 

• Estimular a produção extrativista racional (mediante técnicas sustentáveis de 
manejo) de produtos vegetais locais e estimular a agregação de valor através de 
agroindústrias, beneficiamento e artesanato; 

• Estimular e orientar a construção de hortas comunitárias de produtos orgânicos; 
• Organizar seminários para palestras e discussões de assuntos como manejo do 

solo, racionalização do uso da água, permacultura, reserva legal, características de 
Ecovilas, e orientar na elaboração de projetos sustentáveis; 

Para implementar com sucesso o Programa de Educação Ambiental, a administração do 
PESAM deverá buscar e reforçar parcerias com instituições locais, estaduais e nacionais 
para ajudar na promoção das atividades e de projetos sócio-educacionais8. A medida em 
que o PESAM adquirir visibilidade é provável que a captação de recursos e apoios diversos 
seja gradativamente facilitada, portanto, este programa deverá estar estreitamente ligado às 
atividades de relações públicas e divulgação da UC.�
8 São exemplos de instituições relevantes para parceria: Fundação Serra das Andorinhas, em São Geraldo do 
Araguaia – PA; Fundação Casa da Cultura de Marabá; OnG Adaja, em Xambioá – TO; Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Pará (CIEA); Ministério do Meio Ambiente (MMA), através 
de programas como o ‘Sala Verde’ e de formação em educação ambiental;�Ministério da Educação (MEC), 
através de seu Programa Parâmetros em Ação Meio Ambiente na Escola;�dentre outros. 
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O Ministério do Turismo (MTUR) considera que 52 diferentes atividades econômicas permeiam 
a cadeia produtiva do turismo, entre serviços de hospedagem, alimentação, bebidas, transporte 
e locação de veículos, além de outros indiretamente impulsionados pelo setor, tais como 
serviços fotográficos, de abastecimento, confecções, construção civil, artesanato, presentes, VRXYHQLUV, etc. 

Por esse motivo, o turismo é colocado como um dos maiores geradores de empregos a baixos 
custos e com rápido retorno (se comparados aos setores tradicionais, como a indústria 
automobilística ou a construção civil). O MTUR contabiliza, ainda, que um em cada nove 
empregos gerados no país atualmente possui estreita relação com o turismo. 

Existem, contudo, alguns pontos de estrangulamento relacionados às atividades de visitação, 
ocorrentes não só no entorno de Unidades de Conservação, que requerem providências 
decisivas. Em geral, relacionam-se aos seguintes fatores: 

• Falta de planejamento municipal que englobe os atrativos, serviços e população do 
entorno; 

• Pouca qualificação da população para atender às demandas ligadas ao turismo, assim 
como recursos financeiros e mobilização social; 

• Dificuldade na captação de investimentos iniciais e apoios para instalação e 
aprimoramento das infra-estruturas e serviços; 

• Aprimoramento da postura dos visitantes e/ou mudança do público de adesão 
majoritária. 

Devido à atração exercida sobre investidores a partir da visibilidade local geralmente ocorrer 
antes do preparo das comunidades, é importante que sejam tomadas medidas para que os 
negócios advindos da atividade turística contemplem a economia local, evitando que a maior 
parte dos gastos dos visitantes seja transferida para outras regiões e torne sem efetividade os 
esforços de desenvolvimento.  

Para tanto, a qualidade dos serviços oferecidos deve ser objetivo permanente desde o 
planejamento das ações, gerando procedimentos que permitam a certificação dos serviços. O 
treinamento e o aperfeiçoamento dos recursos humanos empregados na atividade turística 
devem ser constantes para acompanhar a qualidade e os níveis de sustentabilidade exigidos. A 
falta de estrutura das Prefeituras Municipais para pôr em movimento os processos de 
aprimoramento do turismo pode ser suprida pela criação dos chamados Conselhos Municipais 
de Turismo (COMTUR), entidades representativas dos atores envolvidos com a atividade e com 
legitimidade para desencadear as ações necessárias para que se atinja um desenvolvimento 
endógeno. 

Três dos maiores ramos da economia a serem considerados em um momento inicial são os 
serviços de transportes, alimentação e hospedagem, visto que são diretamente relacionados à 
experiência positiva ou negativa dos visitantes durante seu deslocamento e estadia em um 
destino turístico. 

Quanto ao PESAM, algumas modalidades e setores de visitação estão diretamente 
condicionados aos transportes fluviais ao longo do rio Araguaia, onde existem trechos com alto 
risco de acidentes devido à presença de corredeiras. É indicado que haja gestões junto a 
TRANSUNIÃO, cooperativa de piloteiros de voadeira que atualmente desempenha o serviço, 
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para que sejam criadas diferentes categorias de profissionais para cada nível de dificuldade 
exigido, garantindo a segurança dos visitantes que optem por esse tipo de transporte.  

Os serviços de alimentação também possuem estreita relação com a satisfação dos turistas e, 
preferencialmente, devem oferecer produtos adquiridos de pequenos agricultores locais e 
pratos tendo como ingredientes matérias-primas típicas da região, contribuindo para 
incrementar o enredo personalizado a ser desenvolvido nas excursões e visitas ao PESAM e 
entorno. É recomendável que os empreendedores e funcionários envolvidos na preparação e 
oferta de alimentos recebam treinamentos em temas como:�

(i) Produção de alimentos: técnicas culinárias e princípios básicos; 
(ii) Conservação e processamento de alimentos; 
(iii) Gestão de alimentos e bebidas; 
(iv) Planejamento de cardápios e gastronomia na organização de eventos; 
(v) Qualidade em alimentos sob os aspectos sensorial, químico, bioquímico e higiênico-

sanitário; 
(vi) Higiene pessoal e na manipulação dos alimentos e destinação dos resíduos, além de 

possíveis doenças transmitidas por alimentos; 
(vii) Procedimentos gerais para a adequada e segura na manipulação, preparo, 

acondicionamento, armazenamento, transporte e exposição à venda dos alimentos; 
(viii) Acondicionamento, embalagem e rotulagem de alimentos e bebidas; 
(ix) Bebidas alcoólicas e não-alcoólicas; 
(x) dentre outros que forem identificados como importantes. 

O setor hoteleiro e de hospedagem, em geral, também deve procurar manter aspectos que 
remetam às características locais, sempre considerando que conforto nem sempre está 
relacionado à sofisticação. É recomendável que os empreendedores e funcionários envolvidos 
com a hospitalidade recebam capacitações adequadas para tanto. Estes treinamentos devem 
estar estritamente ligados ao perfil de atendimento e hospedagem idealizados pelos 
proprietários, todavia, sugere-se que constem os seguintes temas padrão:�

(i) Estrutura e funcionamento das atividades de hospedagem e procedimentos com as 
diferentes taxas de ocupação;  

(ii) Recepção, reservas, telefonia e caixa, se for o caso; 
(iii) Governança: limpeza, arrumação, lavanderia e rouparia; 
(iv) Conservação e procedimentos com equipamentos e materiais hoteleiros; 
(v) Controles internos. 

Este ramo da economia também poderá fornecer importantes subsídios para a gestão do 
turismo como um todo, visto que concentra a maior parte dos visitantes que vêm aos municípios 
com motivações relacionadas ao turismo e lazer. A partir do cadastro de hóspedes, os 
empreendimentos poderão levantar informações-chave que direcionem a aplicação de 
recursos, captação de investimentos e direcionamentos de PDUNHWLQJ e propaganda futuros, 
desde que as pesquisas tenham base estatística estabelecida para sua validação. Entre os 
aspectos importantes a serem registrados estão: 

(i) Perfil do visitante: fluxo de hóspedes, segundo residência permanente, motivo de 
viagem, meio de transporte utilizado, profissão, faixa etária e sexo; 

(ii) Mercado emissor: participação absoluta e relativa de hóspedes segundo residência 
permanente;  
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(iii) Índices turísticos: pernoites gerados por época do ano, taxa de ocupação de unidades 
habitacionais, relação hóspede por unidade habitacional, permanência média e 
estimativa de gastos diários. 

A medida em que se estabeleçam padrões mínimos de qualidade de instalações e de prestação 
de serviços para os diversos tipos de estabelecimentos e empreendimentos turísticos (meios de 
hospedagem, restaurantes, espaços de eventos, serviços de entretenimento, serviços de 
receptivo turístico, locação de veículos, etc.), a administração do PESAM poderá trabalhar em 
parceria com as Prefeituras Municipais no estímulo aos empresários a buscarem melhores 
níveis de qualidade, divulgando somente as infra-estruturas e serviços que cumpram com os 
requisitos estabelecidos.  

Com o maior afluxo de turistas, torna-se necessário implantar novos postos de informações 
turísticas. Para tanto, a captação de patrocinadores para ampliação do número dos postos e o 
recrutamento, seleção e treinamento de universitários para trabalharem em forma de estágio 
nos postos de informações poderão constituir alguns dos meios de viabilização desta ação. 

Em um segundo momento, é indicado que haja articulações com as Prefeituras Municipais da 
área de influência do PESAM para que, em conjunto, promovam campanhas de 
conscientização da população quanto ao bom atendimento dos turistas e cursos de formação 
em hospitalidade para todas as categorias profissionais que têm contato com os turistas 
(policiais civis e militares, atendentes de estabelecimentos comerciais, motoristas de táxi e 
mototáxi, atendentes de bancos e casas de câmbio, atendentes de postos telefônicos, 
empregados de museus, parques públicos, igrejas, etc.). As redes públicas municipais também 
podem contribuir captando cursos técnicos relacionados com a atividade turística e estimulando 
as escolas municipais a investirem em formação de mão-de-obra para o turismo. 

A medida em que haja demanda estrangeira, uma ação importante pode ser a produção e 
distribuição de mini-dicionários para que estes profissionais possam manter o mínimo de 
comunicação com turistas internacionais, além da divulgação aos turistas dos empreendimentos 
onde poderão ter atendimento com profissionais que falem sua língua. 

O planejamento e operacionalização de cursos de especialização para áreas como PDUNHWLQJ 
turístico, planejamento territorial urbano do turismo, técnicas de elaboração de projetos em 
turismo, etc. também poderão alavancar o desenvolvimento regional no setor.  

O entorno imediato do PESAM, representado pelas vilas Sucupira, Santa Cruz e Ilha de 
Campo, por apresentar carências em infra-estruturas básicas e ser desprovido de qualquer grau 
de urbanização, torna-se um caso especial a ser trabalhado, principalmente em função de 
proporcionar um maior nível de interação dos visitantes com a realidade do PESAM e 
necessitar de maior incremento em sua economia.  

Há inúmeras possibilidades de apoiar iniciativas produtivas visando a preservação da natureza 
e seus recursos nas comunidades do entorno. Em relação aos recursos florísticos, pode-se, por 
exemplo, apoiar a criação de hortas e pomares domésticos e/ ou comunitários com plantas/ 
ervas medicinais e ornamentais, condimentos florestais e frutos. Em relação à fauna, pode-se 
incentivar, tanto no nível doméstico como comunitário, a piscicultura e a criação de animais de 
pequeno porte. 

Estas práticas, além de incidirem diretamente na recuperação e reposição de recursos naturais 
mais utilizados, estariam conduzindo as comunidades rurais a produzirem fontes alternativas de 
nutrição, promovendo uma melhoria da qualidade de vida mediante a disponibilidade de 
nutrientes a baixos custos e com tempos prolongados de armazenamento. Além do mais, 
estariam contribuindo para ocupar os membros das famílias, especialmente os jovens, o que 
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proporcionaria uma fonte de renda familiar adicional durante grande parte do ano. (IBAMA/ 
GTZ, 2000). 

O aprendizado sobre desidratação e conserva de frutas e legumes pode instituir importantes 
práticas de economia doméstica, sobretudo para comunidades que não contam com centros de 
abastecimento próximos e precisam aproveitar recursos sazonais, como é o caso do entorno do 
PESAM. Além de contribuir para diversificar o cardápio alimentar local, melhorando aspectos 
ligados à segurança alimentar, serve para divulgar práticas alimentares regionais para os 
visitantes, podendo constituir, futuramente, mais um atrativo complementar a ser explorado. 

Recentemente, a PARATUR lançou um programa para qualificação de “residências-pousadas” 
e capacitação de seus moradores para recepção de turistas. O programa visa diminuir atuações 
amadoras em negócios deste cunho e evitar que moradores de locais com insuficiência na 
oferta hoteleira saiam de suas residências e percam a convivência sócio-familiar por ocasião do 
aluguel de suas casas para turistas em alta estação. Além de subsídios para aquisição de NLWV 
de cama, mesa e banho, há atuação de decoradores buscando deixar as residências-pousadas 
mais confortáveis, higiênicas e com aparência mais característica, por meio do uso de 
artesanatos e utensílios típicos e funcionais. 

Apesar do pólo Araguaia-Tocantins não estar entre as prioridades do programa, o fato de o 
PESAM ser um Parque pioneiro no Pará pode ser um bom argumento para captação deste 
investimento estadual, ou simplesmente para recepção de instruções para o desenvolvimento 
de um projeto específico nesses moldes, considerando os erros e acertos colecionados pela 
PARATUR em seu programa piloto em Marabaí, região da Amazônia Atlântica. 

O artesanato é uma atividade que se destaca pela produção de objetos e utensílios que 
retratam a cultura de um povo ao mesmo tempo que traduz-se em um importante gerador de 
trabalho e renda em muitas comunidades do Brasil. Quanto à produção artesanal, as poucas 
iniciativas locais existentes podem ser melhoradas e ampliadas em todos os sentidos, 
principalmente em relação às cestarias, visto que as palhas apropriadas para matéria-prima são 
de ampla ocorrência em toda a região e podem gerar variados produtos, tais como bolsas, 
esteiras, cestas, chapéus, luminárias e demais ornamentos. 

É preciso ter especial atenção na inserção das mulheres, pois a experiência mostra que elas 
são as que mais carecem de condições para desenvolver trabalhos voltados à melhoria da 
qualidade e à competitividade nos mercados locais e regionais. Capacitar, por exemplo, 
artesãos e artesãs para a coleta seletiva dos recursos naturais, a fim de evitar danos 
irreparáveis às espécies, é contribuir diretamente para a capacidade de resiliência da natureza. 
Assim sendo, apoiar as iniciativas existentes e criar condições para que outras se instalem, 
significa contribuir não apenas com a preservação do meio ambiente, senão também com a 
cultura local e com a geração de novas fontes de renda. (IBAMA/ GTZ, 2000). 

Investir na produção artesanal significa incrementar uma atividade que envolve, atualmente, 
oito milhões de brasileiros9 e valorizar os saberes populares para que cada comunidade seja 
agente de sua própria transformação social. Entretanto, é indispensável que se estabeleçam 
articulações para o escoamento da produção, veiculando os produtos em pontos de maior fluxo 
de turistas, tais como o CV e bases de apoio do PESAM, aeroportos internacionais do Estado e 
lojas de maior visibilidade da região. É indicada a organização dos grupos de artesãos em 
instituições de classe, visando reduzir os intermediários na venda dos produtos, guardando um 
maior lucro para a classe. Embalagens adequadas e etiquetas identificando o artesão, a peça, 
matéria-prima e origem podem agregar imenso valor ao objeto, não só visual como em termos 
de responsabilidade social intrínseca no ato da compra.  

9 Dado numérico estimado pela Fundação Banco do Brasil (FBB) 
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Alguns dos temas especiais para capacitação anteriormente citados podem ser apoiados por 
instituições do ‘Sistema S’, como SEBRAE, SESC, SENAI, SESI e afins, que cobrem boa parte 
dos municípios do Estado e já possuem um sólido trabalho junto ao desenvolvimento de 
comunidades. Além de cursos, apoio à organização das sociedades civis e programas de 
assistência diversos, o SESC Pará possui trabalhos com o chamado ‘turismo social’, com 
objetivo de diversificar as opções de lazer e entretenimento oferecido a sua clientela por meio 
de trocas de experiências em programações de turismo, propondo-se a desenvolver a 
sensibilização e educação para e pelo�turismo. 

Entre as fontes de captação de recursos para o desenvolvimento de serviços variados, há a Lei 
Estadual 5.943/96, que trata dos incentivos fiscais, financeiros e infra-estruturais às atividades 
produtivas do estado do Pará. A política de incentivos é dirigida, dentre outros, aos 
empreendimentos turísticos. Os incentivos fiscais compreendem isenção, redução da base de 
cálculo, crédito presumido e suspensão de ICMS, enquanto os incentivos financeiros 
compreendem empréstimos de até 75% do ICMS gerado pela atividade. O prazo máximo é de 
cinco anos para os incentivos fiscais e de dez anos para os incentivos financeiros. 

Há também a Lei Estadual 5.674/91, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Econômico 
do estado do Pará (FDE). O FDE tem por objetivo financiar projetos e programas relevantes 
para o desenvolvimento econômico do Estado, de forma a reduzir as desigualdades regionais e 
sociais. Os programas que podem ser financiados com recursos do FDE são, dentre outros: 
verticalização e modernização da agricultura familiar, peixe-vivo, financiamento para feiras nos 
setores da indústria, comércio e serviços, mutirão da pequena empresa, agroindústrias e crédito 
produtivo. 

O estado do Pará apresenta benefícios expressivos aos investidores, pois une os incentivos 
oferecidos pelo Governo Federal para estimular o desenvolvimento da Amazônia, aos 
mecanismos do Governo do estado para garantir a solidificação da nova base produtiva do 
Pará. Os benefícios da União são concedidos através da Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM), Banco da Amazônia (BASA) e Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Os incentivos do Governo do Estado, concedidos pela Comissão 
da Política de Incentivos às Atividades Produtivas, podem ser fiscais, financeiros e infra-
estruturais e beneficiam projetos que apresentem inovações científicas e tecnológicas, 
ampliação e modernização de projetos já existentes e implantação de novos projetos. 
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O Museu Paraense Emílio Goeldi realizou nos dias 17 e 18 de maio de 2005, no Auditório Ministro Antônio 
Pádua Ribeiro, na cidade de Belém (PA), o Fórum de debates sobre Arqueologia e Turismo na Amazônia, 
evento que teve por objetivo refletir sobre a prática do turismo em sítios arqueológicos, analisando problemas 
e oportunidades, propondo medidas para que o turismo possa ocorrer de forma organizada e instrutiva, sem 
causar danos ao patrimônio arqueológico e trazendo benefícios para os municípios e para as comunidades 
onde os sítios arqueológicos estão localizados.  

Participaram deste evento estudantes e profissionais dedicados ao turismo, à pesquisa arqueológica, à gestão 
e proteção do patrimônio arqueológico, representantes de associações de classe (bacharéis de turismo, 
arqueólogos, guias de turismo), administradores públicos e o público interessado no tema.  

No dia 17 de maio foram realizadas quatro mesas redondas abordando os seguintes temas: 1) Arqueologia e 
turismo na Amazônia: problemas e oportunidades; 2) O uso público de sítios arqueológicos: as questões 
legais; 3) A política para o incremento do turismo no Pará; 4) A gestão de Parques Estaduais com sítios 
arqueológicos no Pará. No dia 18 foram realizadas duas conferências, proferidas pelos Drs. Gilson Martins e 
Niède Guidon. Também foi realizada a discussão final, quando foram aprovadas as seguintes moções 
referentes à exposição pública de sítios arqueológicos: 

��� - É fato que o patrimônio arqueológico vem sendo danificado por diversos fatores e segmentos sociais, 
incluindo a prática de um turismo informal e desordenado, o que tem sido observado em vários sítios 
arqueológicos na Amazônia. Torna-se necessário, portanto, o estabelecimento de normas e procedimentos 
para que sítios arqueológicos possam ser expostos à visitação pública. Considerando o papel do IPHAN como 
órgão gerenciador do patrimônio arqueológico brasileiro, sugere-se que esse Instituto se responsabilize pela 
criação de uma Portaria específica para regularizar a prática do turismo em sítios arqueológicos. 

���- Sugere-se que esta Portaria leve em consideração alguns aspectos referentes a: 

a) Necessidade de apresentação de um plano de manejo elaborado por equipes interdisciplinares e de um 
projeto para a exploração turística do sítio arqueológico por parte do interessado;  

b) A necessidade de pesquisa no sítio antes da sua exposição ao público;  

c) Definição das áreas a serem visitadas em função das características e da fragilidade do sítio (zoneamento 
da área a ser exposta à visitação); 

d) Criação de infra-estrutura de acesso e proteção ao sítio elaborada com o acompanhamento de 
arqueólogo(s) e turismólogo(s), entre outros profissionais; 

e) Estabelecimento de critérios básicos de interpretação/sinalização a serem adotados pelo IPHAN e 
aplicados nos projetos desenvolvidos pelas unidades descentralizadas; 

f) Publicação de documentos com os resultados das pesquisas realizadas no sítio, com informações corretas 
e concisas sobre o bem cultural em questão - o que é, o que significa, para que serve, como, quando e por 
quem foi feito - de modo que possam ser repassadas ao público, com o caráter de divulgação e de educação 
patrimonial; 

g) Estabelecimento de regras de comportamento e serem adotadas pelos visitantes, de modo que a 
proteção/preservação do bem cultural se torne prática usual; 

h) Capacitação de guias e monitores; 

i) Envolvimento da população localizada no entorno do sítio arqueológico através de programas de Educação 
Patrimonial; 

j) Necessidade da integração entre os diversos órgãos do poder público dos diferentes níveis, inclusive 
quando os sítios estiverem localizados em unidades de conservação; 
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k) Criação de uma comissão gestora regional composta por todos os segmentos (União, Estados, municípios, 
sociedade organizada, empresários), com profissionais técnicos especializados em arqueologia e meio 
ambiente, para administração permanente destas áreas. 

�� - Realização de um fórum com características semelhantes em municípios onde a prática inadequada de 
visitação a sítios arqueológicos esteja ocorrendo, para discutir com as comunidades e o poder público local a 
relação entre Arqueologia e Turismo. Sugere-se os municípios de Monte Alegre, onde está localizado o 
Parque Estadual de Monte Alegre, de São Geraldo do Araguaia, onde está localizado o 3DUTXH (VWDGXDO�GD�6HUUD�GDV�$QGRULQKDV, e de Soure, na APA do Arquipélago do Marajó. 

��� - Criação de uma Escola Estadual de Guarda-Parques, para a formação de corpo técnico para o 
planejamento e gestão das unidades de conservação do estado do Pará, como sugestão no âmbito do 
programa Pará Rural, com inclusão de turismólogos e arqueólogos. 

��� - A imediata suspensão pela PARATUR da divulgação para fins turísticos de folhetos, web-sites e outros 
meios, de informações sobre as unidades de conservação no estado do Pará que não possuam planos de 
manejo. 

���- A imediata suspensão pela PARATUR da divulgação para fins turísticos de sítios arqueológicos nos quais 
não tenha sido realizada pesquisa científica e nem possuam infra-estrutura que permita a visitação pública. 

��� - Criação de um Grupo de Trabalho permanente para discutir a relação entre os sítios arqueológicos e o 
turismo sustentável, envolvendo os agentes do setor, guias de turismo, bacharéis de turismo e pesquisadores. 

�� - Sugere-se ao Ministério do Turismo ampliar as discussões sobre questões de turismo arqueológico nas 
devidas câmaras, visando editar normas básicas e criar uma linha específica de financiamento para viabilizar 
um programa nacional de qualidade. 

�� - Sugere-se a inclusão de assuntos relacionados à arqueologia nos programas de ensino de escolas e 
cursos de turismo, assim como a criação de cursos de pós-graduação. 

���� - Sugere-se a criação e/ou revitalização de museus locais para a salvaguarda e exposição de material 
arqueológico, e também como um atrativo turístico.  

���� - Sugere-se ao Ministério da Cultura, no âmbito do Sistema Nacional de 
Museus, a criação e o desenvolvimento de um setor específico para museus e coleções arqueológicas, 
privilegiando os projetos de museus de sítio e a guarda dos acervos o mais próximo possível dos locais de 
procedência para colaborar com a sustentabilidade dos bens e das comunidades. 

���� � Sugere-se o aprofundamento no âmbito do PROECOTUR da discussão acerca dos limites e 
possibilidades da relação entre turismo sustentável e arqueologia. 

����� Sugere-se que sejam indicadas ao IPHAN as coleções arqueológicas sob a guarda de particulares para 
avaliação das medidas que se fazem necessárias e para o incremento do turismo. 

���� � Elaboração de um projeto para a recuperação do sitio de Joanes, com 
envolvimento da comunidade local, da Prefeitura de Salvaterra e da Secretaria de Cultura do Estado, incluindo 
a adoção de medidas imediatas de proteção ao sítio tais como:  

a) fechamento temporário do sítio a visitação pública; 

b) recuperação das ruínas, com acompanhamento de arqueólogo;  

c) edição de medida administrativa que proíba a construção de qualquer obra de engenharia no entorno 
do sítio se não precedida por pesquisa arqueológica. 
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3(648,6$�'(�3(5),/�'2�9,6,7$17( Logo PESAM 
 

Logo 
SECTAM 

Logo 
Governo do 

Estado  

Data Condutor Código Formulário

Cidade de origem UF Sexo Idade

4XDO�R�VHX�HVWDGR�FLYLO"�� ( ) Solteiro  
( ) Viúvo   

( ) Casado 
( ) Outros  

( ) Desquitado    
 

4XDO�R�VHX�JUDX�GH�HVFRODULGDGH"���
( ) Sem escolaridade  
( ) 2º grau incompleto         
( ) Superior   

( ) 1º grau incompleto 
( ) 2º grau 
( ) Pós graduação  

( ) 1º grau    
( ) Superior incompleto 

4XDO�D�VXD�SURILVVmR"�  

-i�YLVLWRX�D�UHJLmR�DQWHULRUPHQWH"�� ( ) Sim  
( ) Não 

&DVR�SRVLWLYR��TXDQWDV�YH]HV�LQFOXLQGR�HVWD"�
( ) Segunda vez 
( ) Entre 3 e 5 visitas 
( ) Mais de 5 visitas 

4XDO�R�PRWLYR�GH�VXD�YLDJHP�j�UHJLmR"��� ( ) Visita a parentes e amigos  
( ) Turismo na região           

( ) Estudo 
( ) Turismo no PESAM 

( ) Negócios    
( ) Outros 

'XUDQWH�D�YLVLWD�D�UHJLmR�FRP�TXDO�DWLYLGDGH�VH�HQYROYHUi"�
( ) Visita às praias  
( ) Banhos de cachoeiras  
( ) Festas/ eventos 

( ) Relaxar/ descansar 
( ) Atividades religiosas 
( ) Estudos 

( ) Caminhadas 
( ) Visitas a sitos 
arqueológicos 

4XDLV�DWUDWLYRV�IRUDP�YLVLWDGRV�MXQWR�DR�3(6$0" ( ) Casa de Pedra 
( ) Brejo dos Padres   

( ) Sítio arqueológico  
( ) Caverna 

( ) Cachoeira 
( ) Comunidades 

&RPR�ILFRX�VDEHQGR�VREUH�R 3(6$0"� ( ) Placas 
( ) Folhetos 

( ) Agência de viagem 
( ) Amigos/ parentes 

( ) Jornal/ revista 
( ) Televisão/ Vídeo 

( ) Informação no município
( ) ,QWHUQHW 

&RP�TXHP�YLVLWRX�R�3(6$0"�
( ) Família 
( ) Esposo (a) 
( ) Sozinho 

( ) Amigos, quantos? _________________________ 
( ) Excursão, quantos? ________________________ 
( ) Grupo de estudos, quantos? _________________ 

Masculino  0 a 9 anos  9 a 17 
anos  17 a 30 

anos  30 a 55 
anos  + de 55 anos 6H�QmR�HVWi�VR]LQKR��TXDO�R�VH[R�H�D�LGDGH�GRV�DFRPSDQKDQWHV"��LQGLTXH�DV�TXDQWLGDGHV� Feminino  0 a 9 anos  9 a 17 

anos 
 17 a 30 

anos 
 30 a 55 

anos 
 + de 55 anos 

4XDO�R�JDVWR�PpGLR�SRU�SHVVRD�SRU�GLD"�� R$ 4XDO�R�WHPSR�GH�SHUPDQrQFLD dias

(P�TXDO�PXQLFtSLR��ORFDOLGDGH�VH�KRVSHGRX"�  

4XDO�PHLR�GH�KRVSHGDJHP�XWLOL]RX"� ( ) hotel/ pousada  
( ) Casa de amigos/ parentes 

( ) casa própria 
( ) residência pousada 

( ) casa alugada 
( ) FDPSLQJ 

4XDLV�PHLRV�GH�WUDQVSRUWH�XWLOL]RX"�
( ) carro próprio  
( ) carro alugado 
( ) voadeira 

( ) avião 
( ) barco/ canoa 
( ) ultraleve 

( ) moto 
( ) mototaxi/ táxi 
( ) outros 

35((1&+,0(172�23&,21$/�3$5$�2�%$1&2�'(�'$'26�
1RPH�  
(QGHUHoR�  %DLUUR�  
&LGDGH�8)�  &(3�  
(�PDLO�  7HO�  
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Logo 
PESAM 3(648,6$�'(�3(5&(3d2�'2�9,6,7$17( Logo 

SECTAM 
Logo Governo 

do Estado  

Data Condutor Código Formulário

Em qual município/ localidade do entorno do PESAM se hospedou? 

Qual dos atrativos turísticos do município visitou?  
 

Qual dos atrativos turísticos do PESAM visitou?  
 

3DUD�FDGD�TXHVWmR�DEDL[R��PDUTXH�D�TXH�PHOKRU�GHVFUHYH�D�VXD�RSLQLmR��VHJXQGR�D�VHJXLQWH�OHJHQGD�GH�YDORUHV��
2 – Péssimo 4 – Ruim 6 – Regular 8 – Bom 10 - Ótimo 

(Em caso de desconhecimento, deixar em branco) 
(0�5(/$d2�$2�081,&Ë3,2��/2&$/,'$'(�

$63(&726�3$5$�$9$/,$d2� 127$ $63(&726�3$5$�$9$/,$d2� 127$
Acesso ao município/ localidade   Diversidade de programas/ produtos  

Qualidade ambiental dos atrativos municipais   Limpeza urbana  

Infra-estrutura da cidade   Limpeza nos atrativos do município  

Infra-estrutura dos atrativos do município   Sinalização nas rodovias  

Hospedagem no município   Sinalização nos atrativos do município  

Alimentação no município   Aparência da cidade  

Patrimônio histórico e cultural   Iluminação pública  

Atendimento no município   Segurança  

Informações no município   Serviços médico/ hospitalares  

Entretenimentos no município   Preços no município  

(0�5(/$d2�$2�3(6$0�
$63(&726�3$5$�$9$/,$d2� 127$ $63(&726�3$5$�$9$/,$d2� 127$

Acesso à UC   Segurança do atrativo visitado   

Acesso aos atrativos da UC   Limpeza do atrativo visitado  

Integridade ambiental do atrativo visitado   Beleza cênica do atrativo visitado  

Integridade historico-cultural do atrativo visitado   Serviço de condução de visitantes  

infra-estrutura implementada no atrativo visitado   Informações apresentadas durante a guiagem  

O que mais impressionou positivamente durante a visita ao PESAM? Por que? 

O que mais impressionou negativamente durante a visita ao PESAM? Por que? 

( ) Animais 
( ) História 

( ) Plantas 
( ) Arqueologia 

( ) Geografia 
( ) Espeleologia O que mais gostaria de aprender sobre os locais visitados?

Outros, quais? 

( ) Palestras 
( ) Vídeos 
( ) Exposições 

( ) Folhetos 
( ) Mapas 
( ) Guias de campo 

( ) Guia treinado 
( ) Funcionários 
( ) Placas 

Como gostaria de obter mais informações sobre o local?  
(escolha apenas 3) 

Outros, quais? 

Você sabe o que é uma Unidade de Conservação? Caso afirmativo, explique. 
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Na década de 70, um movimento de guerrilha se instalou na região do 
Araguaia com o objetivo de lutar pelo processo de democratização do 
Brasil. Os guerrilheiros trabalharam na região durante seis anos, 
conquistaram o apoio da população local e, junto com estas pessoas, 
lutaram por melhorias para o povo do campo e pelos seus direitos 
fundamentais até serem descobertos pelo regime militar em 1972. Uma 
guerra foi declarada para acabar com o movimento revolucionário, o 
exército, a marinha e a aeronáutica invadiram a região sul e sudeste do 
Pará, e com muita violência. Depois de três investidas das forças armadas 
e de muita resistência dos guerrilheiros os militares conseguiram acabar 
com a guerrilha em 1974. Muitos militantes e ribeirinhos morreram, alguns 
ainda estão desaparecidos. 

Trinta anos depois, não há mais resquícios dos tempos de conflito. Pode-
se então descobrir as belezas da região que um dia foi uma trincheira da 
guerrilha. É bem próximo do rio Araguaia que fica a Serra das Andorinhas, 
uma área de reserva ecológica que hoje é uma boa pedida para fazer 
ecoturismo no Pará. O parque fica no município de São Geraldo do 
Araguaia e é de lá que se pega o barco ou lancha rumo à Serra. A ida é 
emocionante, uma hora navegando pelo Araguaia. O rio é cheio de 
pedras, grandes e pequenas, e muitas delas se escondem dentro d`água. 
Nessas horas a lancha que antes corria vai bem devagar, desviando para 
que não ocorra acidentes. As pedras ainda formam algumas corredeiras, 
o que torna a viagem um pouco perigosa. Não é exagero dizer que a 
paisagem é embasbacante. 

Finalmente se chega ao alojamento, que fica em cima de um pequeno 
morro às margens do rio. O ambiente é de tranqüilidade, só se ouve o barulho de pássaros e da mata. E mais uma 
vez o visual do lugar impressiona. O alojamento é simples, mas muito aconchegante. Dois blocos de quartos são 
ligados por uma passarela, e entre eles fica a cozinha e o espaço reservado para as refeições. O refeitório é uma 
grande maloca, teto de palha, fogão à lenha, mesa grande com bancos corridos. É nesse lugar que se conversa com 
os guias, que contam um pouco da história da região, de como o Serra foi transformada em Parque Ecológico e Área 
de Proteção Ambiental. Depois do bate-papo faz-se um breve passeio de reconhecimento do local. 

 No dia seguinte, a aventura recomeça. Depois de uma boa noite de sono, se acorda cedo para começar a percorrer 
uma das várias trilhas ecológicas. É muito frio o amanhecer na Serra das Andorinhas, mas depois que se começa a 
andar, e que o dia vai subindo, o calor aparece. Depois de alguns passos, a poucos metros do alojamento, pode se 
ver uma gruta com pinturas rupestres de quase 10 mil anos. Pinturas como estas fazem parte do sítio arqueológico 
da Serra das Andorinhas, um dos maiores do Pará. 

A trilha continua por terrenos nem sempre estáveis, e a natureza costuma pregar peças em quem não está atento. 
Caminhar sobre pedras escorregadias, no meio da mata fechada, e fazer subidas e descidas bem íngremes são 
alguns dos obstáculos da trilha. Neste ponto o dia está alto e, por mais que a mata proteja os aventureiros do sol, faz 
muito calor. Mas todos serão recompensados no final do percurso com um refrescante banho depois da caminhada. 
Uma queda d`água forma um lago de água muito gelada. O mergulho dá ânimo e força para o retorno. De volta ao 
acampamento, é hora do almoçar uma comidinha caseira muito gostosa: um peixe assado, pescado há pouco tempo. 

Nos dias que seguem a estada, outros passeios são igualmente emocionantes. Novas trilhas levam a outros lugares 
belíssimos. Para os que querem sombra e água fresca, tomar banho de rio, pegar um sol e observar os botos e 
pássaros do local é a melhor pedida. A Serra das Andorinhas é um lugar isolado. Apenas algumas fazendas e uma 
pequena localidade ribeirinha ficam realmente perto do parque. Não há perigo de assalto, de ouvir barulhos de carro 
ou qualquer outra coisa relacionada à cidade. É o lugar ideal para pessoas que gostam de natureza e sossego, e 
também é maravilhoso para quem tem um espírito aventureiro. 

Contato: Fundação Serra das Andorinhas - Tel: (094) 331 1233 / 331 1988 )RQWH��3UHIHLWXUD�GH�0DUDEi 

Fonte: http://www.amazonia.com.br/portao/reportagens/detalhe.asp?canal=5&cod=335 
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ÖÖÖ É recomendável que haja a alternância entre os locais pré-destinados ao FDPSLQJ para 

que haja tempo para recuperação e reabilitação dos locais, tornando menos óbvia a 
presença humana. 

ÎÎÎ Deverá ser proibida a coleta de flores, folhas, partes de plantas, insetos, rochas e 
quaisquer espécies de objeto natural e artefato cultural encontrado na UC.  

ÎÎÎ Embora seja permitido o uso de fogueiras em locais pré-designados, os visitantes 
devem ser estimulados a carregar uso de fogareiros com combustível suficiente para 
suas refeições, velas, lanternas e/ ou lampiões.  

ÎÎÎ As fogueiras deverão ser feitas em anéis de fogo pré-existentes, deixando-os limpos de 
qualquer resíduo após seu uso. Quando os anéis ficarem cheios, o carvão deverá ser 
amassado e enterrado em área longe do FDPSLQJ.

ÎÎÎ Deverá ser proibido o corte de madeira para o uso combustível. 
ÎÎÎ As áreas selecionadas para FDPSLQJ deverão localizar-se a pelo menos 100 metros das 

fontes de água e das trilhas até os atrativos, protegendo os corpos d´água da 
contaminação e resguardando a privacidade e silêncio.  ÖÖÖ Locais mais elevados evitam o acúmulo de água da chuva, evitando a necessidade de 
intervenções degradantes ao meio, como a necessidade que se cave ao redor das 
barracas. 

ÎÎÎ Os visitantes deverão ser aconselhados a não retirar material orgânico de seus locais, 
visto que é essencial para manter a integridade do solo, evitando a ação erosiva das 
chuvas. 

ÎÎÎ Os pacotes e invólucros de alimentos devem ser trazidos de volta para o descarte em 
locais apropriados, fora da UC. Este material deverá ser reempacotado em recipientes 
individuais, incluindo pontas de cigarro, que podem provocar queimadas ou matar os 
animais que as ingerem.  

ÎÎÎ Restos e sobras de alimentos também são considerados lixo e devem ser recolhidos e 
retirados da Unidade. As fogueiras de acampamento não possuem calor necessário 
para consumi-los e os aterros de materiais orgânicos são normalmente desenterrados 
por pequenos animais, fazendo com que se habituem a fontes humanas de alimentos.  

ÎÎÎ Tendo em vista problemas sociais, estéticos, possibilidades de contaminação e 
transmissão de doenças patogênicas por meio de insetos e animais, é indicado que se 
enterre as fezes (“buracos de gato”). Para tanto, os visitantes devem ser instruídos a 
cavar os buracos a pelo menos 100 metros de fontes de água (e locais onde possa 
haver fluxo para estas), trilhas e acampamentos.  

ÎÎÎ A urina tem pouco efeito sobre a vegetação ou solo, mas pode atrair animais silvestres 
em busca de sal, portanto, deve-se dar preferência a locais com rochas e/ ou arenosos, 
distantes das fontes de água e locais de acampamento. 

ÎÎÎ Os papéis higiênicos e produtos de higiene feminina não devem ser queimados ou 
enterrados, pois podem ocasionar incêndios e sua decomposição é lenta, sendo 
freqüentemente desenterrados por animais. Estes produtos devem ser empacotados em 
sacos plásticos e trazidos de volta junto com o lixo. 

ÎÎÎ Os visitantes devem ser informados sobre os impactos do uso de sabões, detergentes e 
produtos de higiene corporal. Em caso de serem indispensáveis, devem ser preferidos 
produtos neutros e usados a uma considerável distância dos corpos d´água. 
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O método VIM enfatiza, principalmente, a capacidade de carga e o impacto da recreação e 
objetiva prover diversos tipos de informação para assistir a difícil tarefa de controlar ou reduzir 
impactos indesejados da visitação, além de sugerir abordagens de manejo desenvolvidas com 
base no conhecimento científico, para que não sejam repetidos os erros de programas de 
manejo do passado. O processo proposto no método consiste em uma abordagem básica para 
prover um veículo de identificação sistemática de problemas do impacto de visitação, as causas 
destes problemas e as soluções potenciais para eles.  

A revisão de literatura científica relacionada com capacidade de carga e impactos de visitação 
mostra que existem cinco tópicos principais que representam importantes considerações a 
serem feitas no manejo. São eles: 

Inter-relações dos Impactos - não existe apenas uma resposta previsível de ambientes ou 
indivíduos ao uso recreacional, mas uma série de indicadores de impacto inter-relacionados, 
que podem ser identificados. 

Relações uso/impacto - a maior parte dos impactos não exibe uma relação direta com a 
densidade de uso. Relações entre uso e impacto variam para diferentes medidas de uso da 
visitação e são influenciadas por uma variedade de fatores situacionais. 

Variação de tolerância no impacto - um dos fatores mais importantes na relação uso/impacto é 
a tolerância de variação inerente entre ambiente e grupos de usuários. Algumas espécies ou 
grupos podem beneficiar-se, enquanto outros são negativamente impactados ou mesmo 
deslocados. 

Influências de atividades específicas - alguns tipos de atividades recreacionais criam impactos 
mais rapidamente ou em um nível maior que outras. Impactos também podem variar dentro de 
uma dada atividade de acordo com o tipo de transporte ou equipamento utilizado e 
características de visitação como tamanho de grupos e comportamento. 

Influências de locais específicos - os impactos da recreação são influenciados por uma variação 
de locais específicos e variáveis sazonais. 

O principal papel da pesquisa no VIM é identificar, tão claro quanto possível, as relações entre 
indicadores-chave de impacto e variados aspectos dos padrões de uso de visitação. Fatores 
que determinam a durabilidade de uma área e sua autoregulação são vitalmente importantes 
para determinar como ela deve ser melhor manejada. Dessa forma, capacidade de carga e 
limite de uso representam uma estratégia potencial de manejo, mas não necessariamente a 
mais efetiva ou a melhor alternativa, devendo-se basear a seleção de técnicas de manejo em 
uma ponderação entre diversos critérios, incluindo compatibilidade com objetivos de manejo, 
dificuldades e custo de implementação, probabilidade de alcançar o resultado esperado, efeitos 
na liberdade do visitante e efeitos em outros indicadores de impacto. 

Quando usado no contexto do planejamento de uma área completa, os objetivos do VIM podem 
incorporar uma série de níveis de impactos inaceitáveis para acomodar a diversidade de 
ambientes e oportunidades de experiências presentes em qualquer situação natural. O manejo 
de uma dada área deve ser visualizado na relação com o manejo de áreas ou zonas 
adjacentes, sendo desejável oferecer tipos específicos de oportunidades por meio de um 

10 Texto retirado de http://www2.ibama.gov.br/unidades/parques/planos_de_manejo/17/html/anexos/anexo35.htm,
acesso em 06/2006. 
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sistema integrado e altamente viável de áreas e zonas, para evitar que oportunidades raras e 
únicas sejam convertidas em abundantes. 

O manejo de áreas, dentro de um sistema, deve ser gerenciado por um conceito de não-
degradação, que preza pela manutenção das condições atuais se elas excedem ou igualam a 
um padrão mínimo e à restauração se as condições se encontrarem abaixo do padrão. Isso é, 
padrões mínimos devem especificar um limite de mudança aceitável, mas não implicar na 
permissão de que dada área venha a se deteriorar para esse nível. 

2 352&(662�'2�9,0�
A estrutura de manejo proposta inclui um processo de oito etapas seqüenciais para avaliar e 
manejar os impactos da visitação. As etapas são designadas para facilitar seu entrosamento 
com três tópicos básicos inerentes ao manejo de impactos: 1) a identificação da condição do 
problema (ou impactos de visitação inaceitáveis); 2) a determinação do fator causal potencial 
afetando a ocorrência e a intensidade destes impactos e 3) a seleção de estratégias de manejo 
potenciais para reduzir as condições dos impactos. Os cinco primeiros passos no processo são 
voltados à identificação das condições dos problemas, que apesar de parecer uma simples 
questão, têm freqüentemente provado ser um obstáculo para o efetivo manejo dos recursos e 
considerações relacionadas. Um resumo do processo pode ser visualizado na Figura 1. 

(WDSD����3Up�DYDOLDomR���5HYLVmR�GH�,QIRUPDo}HV�
O primeiro passo no processo envolve a compilação e revisão de informações disponíveis. O 
objetivo real dessa etapa é identificar e resumir o que já é conhecido sobre a situação. Durante 
essa fase será necessário delinear a área física a ser incluída através do processo do VIM. 
Para aplicações em larga escala, a área de manejo de visitação pode ser definida depois das 
zonas de manejo já localizadas. Isso pode ser desejável para definir sub-unidades de manejo 
de visitantes dentro de zonas de manejo já existentes. O que é mais importante é identificar 
uma área que envolva a zona de influência sob a situação de impacto em consideração. 

(WDSD����5HYLVmR�GRV�2EMHWLYRV�GH�0DQHMR��
A segunda etapa refere-se à revisão dos objetivos de manejo pertinentes à situação analisada. 
A principal falha na maior parte dos planos de manejo é a falta de objetivos que permitam aos 
planejadores explicitar o estado das condições que eles buscam e medir performances com o 
intuito de seguir esses objetivos. A definição dos tipos de condições a serem providas em uma 
dada área requer uma decisão selecionando um tipo de experiência sobre outras competitivas. 
Evitar uma decisão sobre uma experiência específica permite que aquelas atividades que 
podem esvaziar outras oportunidades determinem o caráter recreacional da área. Essa decisão 
pode ser guiada por uma série de critérios compilados na Etapa 1. 

(WDSD����6HOHomR�GH�,QGLFDGRUHV�FKDYH�
O terceiro passo no processo envolve a identificação de indicadores mensuráveis compatíveis 
com os objetivos de manejo, que devem descrever o tipo de condições ambientais e de 
experiência de visitação a serem providos. O que a decisão específica requer aqui é a seleção 
das variáveis mais importantes ou atributos para servirem como indicadores de condições 
desejáveis. Também é necessário especificar o nível de detalhe no qual o indicador 
selecionado será medido e avaliado. A escolha de um nível de medida apropriado dependerá 
sobretudo de fatores como disponibilidade de fundos e mão-de-obra, número de locais que 
devem ser avaliados, freqüência das medidas e locais de avaliação. É importante assegurar a 
significância e comparabilidade das avaliações a serem realizadas em todas as áreas 
relevantes. 

(WDSD����6HOHomR�GH�3DGU}HV�SDUD�RV�,QGLFDGRUHV�GH�,PSDFWR�
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O quarto passo seleciona padrões para os indicadores de impacto selecionados previamente. 
Os padrões diferem dos objetivos de manejo especificando padrões, ou seja, limites de 
aceitabilidade para os indicadores de impacto designados no passo 3. Esses padrões tornam-
se a base contra a qual a situação existente é avaliada. A função dessa etapa é descrever as 
condições ambientais e tipos de experiência a serem providos em unidades de medidas que 
sejam compatíveis com as disponíveis na situação que existe correntemente. Ressalte-se a 
importância de unidades selecionadas de análises e indicadores que sejam tangíveis e 
observáveis. 

(WDSD����&RPSDUDomR�GH�3DGU}HV�FRP�DV�&RQGLo}HV�([LVWHQWHV��
Essa fase implica na comparação da situação existente com os padrões definidos na etapa 
anterior, através de avaliações das condições atuais por meio dos indicadores de impacto 
selecionados. Se não há discrepância entre essas medidas do indicador-chave e padrões 
pertinentes, necessita-se apenas monitorar a situação para mudanças futuras. Nesse caso, a 
área está constantemente provendo condições ambientais e tipos de experiência que foram 
definidos como apropriados para ela. O monitoramento deve incluir indicadores de impacto que 
sejam mais susceptíveis a futuras mudanças, e padrões de uso que permitam levá-las ao nível 
desejado. Se as medidas de certos indicadores não coincidem com o padrão para a área, a 
situação-problema é documentada para que se possa ir em busca da identificação das 
prováveis causas do impacto. 

(WDSD����,GHQWLILFDomR�GDV�3URYiYHLV�&DXVDV�GRV�,PSDFWRV�
A função da Etapa 6 é isolar as causas mais significativas da situação-problema, examinando 
as relações entre padrões de uso de visitação e os indicadores de impacto que tiveram seus 
respectivos padrões excedidos. Nessa avaliação, é importante considerar todos os aspectos 
específicos do uso da visitação que podem influenciar a situação, e lembrar que relações de 
uso/impacto podem ser medidas por características dos sítios e, consequentemente, podem 
variar para diferentes épocas e locais. Aspectos dessa Etapa podem requerer alguns estudos 
adicionais focando o relacionamento entre indicadores chave de impacto e padrões de uso. 

(WDSD����,GHQWLILFDomR�GH�(VWUDWpJLDV�GH�0DQHMR�
É importante nessa fase focar as causas prováveis dos impactos de visitação do que 
propriamente as condições dos impactos. As estratégias de manejo podem incluir abordagens 
diretas que regulam ou restringem atividades de visitação e abordagens indiretas que buscam 
alcançar o resultado desejado influenciando o comportamento do visitante. Técnicas de manejo 
almejam reduzir um problema particular de impacto, porém, podem adversamente afetar outros 
aspectos da situação ou podem introduzir outros problemas para os planejadores. Por essa 
razão, uma matriz para avaliação de estratégias alternativas de manejo é recomendada. Essa 
matriz fornece um subsídio para avaliar diversas alternativas de manejo junto a um conjunto de 
critérios selecionados.  

(WDSD����,PSOHPHQWDomR�
A estratégia de manejo selecionada deve ser implementada tão logo quanto possível naquelas 
áreas que exibem impactos inaceitáveis. Devido ao fato de que as causas e a natureza dos 
impactos da visitação são extremamente variáveis, programas de manejo designados para lidar 
com esses impactos devem ser flexíveis e responder rapidamente às condições de mudança. A 
tarefa do VIM não é terminar quando programas de manejo são implementados. O 
monitoramento dos indicadores-chave de impacto é crucialmente importante para se determinar 
se as ações de manejo estão produzindo os resultados desejados sem alterar outras 
características da experiência. Dessa forma, o processo é um contínuo trabalho de avaliação de 
impacto de visitação que ao longo do tempo proverá uma útil base de dados. 
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Capitulo I, Mapa 1: Carta Imagem do PESAM

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Fonte: IBGE - 2004
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Fonte: IBAMA

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual 
da Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Capitulo I, Mapa 4: Ecorregiões do estado do Pará

Empreendedor: Compensação Ambiental ELN - SECTAM 
(Implantação do PESAM)
Responsável Técnico:
MRS - Estudos Ambientais Ltda

Data: Maio/2006
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Data: Maio/2006
Fonte: MMA, 2003

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Capitulo I, Mapa 5: Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável
 e Repartição de Benefícios da Biodiversidade  do estado do Pará

Empreendedor: Compensação Ambiental ELN - SECTAM 
(Implantação do PESAM)
Responsável Técnico:
MRS - Estudos Ambientais Ltda
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Fonte: POESIA/IBAMA/MMA

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual 
da Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Capítulo I, Mapa 6: Áreas Protegidas do estado do Pará

Empreendedor: Compensação Ambiental ELN - SECTAM 
(Implantação do PESAM)
Responsável Técnico:
MRS - Estudos Ambientais Ltda
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Fonte: POESIA/IBAMA/MMA - Adaptado

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Capítulo II, Mapa 1: Geologia

Empreendedor: Compensação Ambiental ELN - SECTAM 
(Implantação do PESAM)
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Fonte: POESIA/IBAMA/MMA -  Adaptado

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Capítulo II, Mapa 2: Geomorfologia

Empreendedor: Compensação Ambiental ELN - SECTAM
 (Implantação do PESAM)

MRS - Estudos Ambientais Ltda
Data: Maio/2006
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Capítulo II, Mapa 3: Pedologia 

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Fonte: POESIA/IBAMA/MMA - Adaptado
Data: Maio/2006
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Fonte: IBAMA

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual 
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Capítulo II, Mapa 5: Bacias Hidrográficas do estado do Pará

Responsável Técnico:
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Capítulo II, Mapa 6: Localização das propriedades rurais no interior
do PESAM

Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Fonte: IBGE
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Data: Junho/2006
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Identificação do Projeto: Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra dos Martírios/Andorinhas - PESAM

Mapa 5: Mapa de Zoneamento do PESAM
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