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RESUMO 

 

O conflito de Carajás abordado neste trabalho baseia-se na relação da mineração com a 

conservação da biodiversidade. Para proteger jazidas minerais da ocupação humana 

criou-se no Pará, Amazônia brasileira, um conjunto de áreas protegidas. Entre elas a 

Floresta Nacional (Flona) de Carajás, que prevê a mineração como um dos seus 

objetivos. Nesta Flona ocorre um tipo raro de campo rupestre, associado aos 

afloramentos rochosos de hematita, conhecido como vegetação de canga e, localmente, 

como “Savana Metalófila”. Ecossistema singular com importantes atributos para 

conservação e com reconhecida ocorrência de endemismos merecendo destaque 

também pela riqueza mineral, pois, sob esta vegetação rupestre ocorrem grandes jazidas 

de minério de ferro de alto teor. A polêmica em torno da mineração e/ou conservação da 

savana metalófila em Carajás tem ganhado espaço no cenário político e econômico. 

Diante deste conflito muitos dados sobre este ecossistema foram levantados e, no 

escopo deste trabalho, foram compilados sendo identificados atributos considerados 

importantes alvos para a conservação. A distribuição espacial destes alvos foi analisada 

em relação às áreas com maior quantidade de minério de ferro, através do uso de 

análises determinísticas disponíveis no software Zonation, que promove uma 

priorização hierárquica da paisagem. Como resultado, apresentamos cenários que 

discutem as possibilidades de compatibilização da preservação ambiental com a 

mineração e indicamos as áreas prioritárias para a conservação assim como atributos 

mais vulneráveis ao avanço da atividade minerária, propondo ao final um zoneamento 

para a unidade de conservação que viabilize a coexistência da mineração com a 

conservação do ecossistema de canga. 

 

Palavras-chave: áreas prioritárias, canga; endemismo; mineração; Zonation. 

  



9 
 

ABSTRACT 

 

The Carajás conflict, discussed in this paper means the relationship between mining and 

biodiversity conservation. To protect the mineral deposits from the human occupation, 

many protected areas have been created in Pará, Brazilian amazon; one of them is the 

Carajás National Forest (NF), which has the mining activity as one of its goals. A rare 

type of open vegetation occurs within this NF, which is associated banded ironstone 

formation (BIF).It is a singular ecosystem with important attributes for conservation and 

a recognized degree of endemism. The attention to this ecosystem is also strongly 

related to the high value of the iron deposits. The controversy surrounding the mining 

and / or conservation in Carajás became important in the Brazilian political and 

economic scenario. Because of this conflict much data on this ecosystem have been 

raised. For the present work, we organized these data and identified important attributes 

to be considered as targets for conservation. The spatial distribution of these targets was 

analyzed and confronted with the areas of larger tonnage of iron, using Zonation 

software, which produces a hierarchical prioritization of the landscape. We present a set 

of scenarios that present the priority areas for conservation in compliance with mining 

as well as more vulnerable attributes considering the advance of mining, proposing at 

the end a zoning schedule for the NF that enables the mining activity with the 

conservation of key attributes of the ecosystem. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

 Na Amazônia, os campos rupestres constituem encraves isolados na floresta, 

fazendo parte de um conjunto de formações abertas que tiveram distribuição reduzida na 

passagem do Pleistoceno para o Holoceno há 10.000 anos, com o término da última 

glaciação e aumento da umidade (Ab’ Saber, 1986). Um dos tipos mais raros destes 

campos rupestres é aquele associado a afloramentos rochosos hematíticos (minério de 

ferro), conhecido por diversos nomes, entre os quais, campos ferruginosos, vegetação de 

canga ou savanas metalófilas (Rizzini, 1977, Secco & Mesquita 1983; Secco & Lobo, 

1988; Porto & Silva, 1989; Morelato & Rosa 1991; Silva 1991 e Silva et al. 1996, 

Vincent et al. 2004).  

 Neste trabalho usamos a expressão savana metalófila para designar o campo 

rupestre ferruginoso, em Carajás, que consideramos extremamente ameaçado e uma 

área prioritária para a conservação (Martins et al., 2012). Apesar do termo savana 

metalófila não ser um consenso, sendo considerado inapropriado por alguns autores 

(Nunes, 2009), é uma nomenclatura que tem grande apelo na região de Carajás no 

debate em prol da conservação deste ecossistema, sendo no nosso entendimento o que 

representa melhor o conflito de interesses pelo uso da área. O termo “metalófila”, 

proporciona o entendimento que este ecossistema ocorre associado ao minério de ferro, 

sendo que a exploração do ferro presente no subsolo ameaça toda a biodiversidade 

presenta na superfície.  

 Na Floresta Nacional (Flona) Carajás, Unidade de Conservação (UC) federal, 

localizada na região sul e sudeste do Pará, encontram-se as principais áreas de savana 

metalófila da região amazônica. Trata-se de um ecossistema singular com grande 

heterogeneidade e de reconhecido endemismo (Campos & Castilho, 2012). A savana 

metalófila, está presente em cerca de 3% da área da Flona (IBAMA, 2003) e fica restrita 

aos topos das serras, onde aflora o minério de ferro e se formam as concreções 

lateríticas, ou canga, termo da geologia que denomina a camada (ou carapaça) 

localizada acima da formação ferrífera, daí o nome vegetação de canga.  

 As cangas estão nos topos das serras, em altitudes que podem estar acima dos 

800m, enquanto no entorno das mesmas, as altitudes médias encontram-se em cotas 

topográficas entre 200 e 300 metros (Campos & Castilho, 2012). Estes topos de morro 
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com o substrato ferruginoso foram distinguidos como corpos pelos primeiros 

pesquisadores (geólogos) que caracterizaram a região, daí a terminologia corpos de 

canga. 

 Além deste ecossistema singular, Carajás apresenta importância espeleológica, 

sendo atualmente uma das regiões com a maior ocorrência de cavernas no Brasil, com 

destaque para a grande relevância da espeleologia e bioespeleologia em formação 

ferrífera. Estas cavernas contribuem para o conhecimento arqueológico, ajudando a 

remontar a história da ocupação humana na Amazônia (Knips et al., 2005; Piló & Auler, 

2009). 

 Outro destaque para este ecossistema é a variedade de corpos d’água e os 

diversos tipos associados de vegetação (e.g., buritizais, brejos, igarapés, lagoas perenes 

e temporárias) que estão concentrados nos topos das serras, a uma altitude aproximada 

de 700 m, sendo as combinações de espécies entre os ambientes aquáticos bem 

diferentes (Lopes, 2008). As lagoas perenes destacam-se na paisagem rupestre bordeada 

de floresta e funcionam como ambiente de recarga para o aquífero (Campos & Castilho, 

2012). Por outro lado, as lagoas temporárias funcionam também como aquíferos 

suspensos (Campos & Castilho, 2012) contribuindo de forma significativa para a 

diversidade local e regional (Lopes, 2008). 

 A grande relevância para conservação se contrapõe à importância desta região 

para os setores desenvolvimentistas. Carajás destaca-se pela riqueza mineral associada, 

havendo sob esta vegetação rupestre grandes jazidas de minério de ferro de alto teor 

(IBAMA, 2003). A riqueza mineral da Serra dos Carajás foi descoberta em 1967 pela 

empresa United States Steel, que formalizou em 1970 um acordo com o governo 

brasileiro, dando origem à empresa AMZA (Amazônia Mineração SA), de que 51% do 

capital acionário estava em poder da companhia estatal CVRD (Companhia Vale do Rio 

Doce).  

Em 1980, o governo brasileiro criou o Projeto Grande Carajás-PGC, 

implantando a mineração, a hidrelétrica de Tucuruí e a estrada de ferro Carajás-São 

Luís. Foi o maior projeto de desenvolvimento “integrado” até então empreendido em 

uma área de floresta tropical úmida em qualquer parte do mundo, para explorar a 

“Província Mineral de Carajás” (IBAMA, 2003). 

O embate para a conservação da biodiversidade que depende de sistemas 

ferríferos não é exclusivo de Carajás, estando presente no Quadrilátero Ferrífero, em 

Minas Gerais, na Serra de Urucum no Mato Grosso do Sul e em regiões da Austrália 
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(http://helenaaurorarange.com.au). A estratégia para garantia de áreas protegidos da 

mineração em ecossistemas ferríferos tem sido a criação de áreas protegidas. Como 

exemplo citamos o Decreto Federal de Criação do Parque Nacional da Serra do 

Gandarela, (Brasil, 2014). Em Carajás este conflito ocorre no interior de uma UC 

Federal, uma situação original que pode facilitar a negociação em favor da conservação. 

A estratégia de se proteger jazidas de minério de ferro com a criação de áreas 

protegidas foi adotada na região de Carajás desde 1989 (Martins & Mendonça, 2014), 

quando foram criadas três UC: Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, Flona 

Tapirapé Aquirí e Reserva Biológica do Tapirapé. Em 1991, também no entorno da 

Flona Carajás, foi criada a Terra Indígena Xicrin do Cateté e finalmente em 1998 foram 

criadas as Flonas Itacaiúnas e Carajás, formando o Mosaico de UC de Carajás com uma 

área total de cerca de 12.000 quilômetros quadrados. 

O Mosaico de Carajás está localizado na região sul e sudeste do Estado do Pará, 

que se encontra sob intensa pressão antrópica, em decorrência principalmente da 

expansão da fronteira agropecuária e da implantação de empresas produtoras de ferro 

gusa no município de Marabá, com alto consumo de carvão vegetal. Os 39 municípios 

que compreendem estas regiões já perderam mais de 53% das suas florestas, com a 

paisagem florestal restante encontrando-se altamente fragmentada. Neste contexto de 

pressão o Mosaico de Carajás é a região mais preservada do sul e sudeste do Pará 

(Martins, 2012). 

Para Santos (2010), as UC de Carajás foram concebidas com o objetivo de criar 

uma área “escudo” de proteção aos projetos de mineração, evitando assim a ocupação 

humana indesejada. Esta estratégia provavelmente foi adotada pelo governo brasileiro a 

partir da experiência no Quadrilátero Ferrífero (QF), onde existem até hoje jazidas de 

minério de ferro “bloqueadas” pela ocupação humana, sendo que a remoção de pessoas 

gera mais conflito do que a remoção de biodiversidade, na viabilização da mineração.  

(Martins & Mendonça, 2014). 

A mineração sempre tem seu início na pesquisa ou prospecção mineral, contudo, 

em função dos custos, dificilmente uma área é totalmente prospectada para definição do 

planejamento da mineração naquela região. Quando a pesquisa identifica uma jazida 

com viabilidade econômica, o projeto de mineração é desenvolvido naquele local, 

permitindo assim a capitalização econômica que, por sua vez, possibilitará novas 

pesquisas. Ocorre que, com o desenvolvimento da atividade, é esperado o fluxo 

migratório de pessoas, muitas vezes desordenado, em busca de trabalho, promovendo 
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assentamentos humanos no entorno das minas em operação. Não raro estes 

assentamentos se estabelecem em cima de jazidas não prospectadas dificultando a 

exploração futura. Como exemplos em Minas Gerais no Quadrilátero Ferrífero (QF), a 

BR040 na saída de Belo Horizonte em direção ao Rio de Janeiro e o condomínio de 

classe alta Morro do Chapéu se localizam em cima de jazidas que provavelmente nunca 

serão exploradas. 

A Flona foi criada, após a privatização da mineradora CVRD (agora VALE SA), 

em fevereiro de 1998 (decreto no. 2486) e atualmente abriga a maior província mineral 

de ferro do mundo (IBAMA, 2003). Nos objetivos desta Flona constam o manejo, a 

pesquisa, a lavra, o beneficiamento, o transporte e a comercialização de recursos 

minerais, sendo a maior beneficiária a empresa VALE, que possui os direitos minerários 

sobre as grandes jazidas de minério de ferro.  

Um dos impactos ambientais mais significativos em minerações de ferro são as 

modificações da paisagem (Morais, 2009). Em Carajás, as minas de ferro são a céu 

aberto e todas as alterações feitas à paisagem estão diretamente relacionadas com a 

supressão vegetal seja em áreas de florestas ou savanas. O impacto advém tanto da 

extração mineral propriamente dita (cava), que além do desmatamento gera o 

rebaixamento da superfície e do lençol freático, quanto para implantação de estruturas 

anexas tais como construção e alteamento de barragens, empilhamento de estéril e 

estradas (Carvalho, 2010). 

A partir de 2000 este conflito ganhou um elemento importante, com a publicação 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, Lei 9.985 de 2000) que 

estabelece, entre suas diretrizes, o seguinte: 

Art. 5
o 

O SNUC será regido por diretrizes que: 

I - assegurem que no conjunto das unidades de 

conservação estejam representadas amostras significativas e 

ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, 

salvaguardando o patrimônio biológico existente; 
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Outra decisão que aponta para a necessidade de se planejar a conservação da 

savana metalófila é a resolução da Convenção da Biodiversidade apresentada na COP -  

2010, conhecida como “metas de Aichi” 

META DE AICHI 5: 

Até 2020, a taxa de perda de todos os habitats nativos, 

inclusive florestas, terá sido reduzida em pelo menos metade e, 

na medida do possível, levada a perto de zero, e a degradação e 

fragmentação terão sido reduzidas significativamente.  

META DE AICHI 12: 

 Até 2020, a extinção de espécies ameaçadas conhecidas terá 

sido evitada e sua situação de conservação, em especial daquelas 

sofrendo um maior declínio, terá sido melhorada e mantida.  

 

 Considerando a savana metalófila um ecossistema único, com diversas espécies 

endêmicas e ameaçadas, a substituição radical desta paisagem por áreas de mineração 

contraria o sistema brasileiro de unidades de conservação e as metas citadas da CDB-

COP 2010 da qual Brasil é signatário. Neste sentido percebe-se a preocupação do poder 

público com a conservação de ecossistemas ameaçados pela mineração no atual 

contexto político-ambiental. 

 Outro elemento a ser considerado é o patrimônio espeleológico, entendido como 

um bem da União, protegido pela constituição brasileira de 1988. A supressão de 

cavernas foi proibida em 1990 (decreto 99.556/90), sendo que quase vinte anos depois, 

o decreto federal 6640 de 2008 regulamentou esta destruição, estabelecendo-se 

restrições importantes para a mineração em áreas com ocorrência de cavidades, que vão 

desde a exigência de prospecção espeleológica em áreas de alto potencial até a 

necessidade de estudos detalhados das cavernas localizadas em áreas que se pretende 

realizar a mineração. 

 Com todo este novo contexto, a região de Carajás ganhou outro significado, 

sendo necessária, do ponto de vista legal, a proteção do ecossistema de canga. Desde 

2004 o órgão responsável pelo licenciamento ambiental dos projetos de mineração 

(IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 
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aponta concretamente para a necessidade de se conservar um testemunho de savana 

metalófila Isto obrigou a mineradora VALE SA a apresentar seu planejamento de longo 

prazo para mineração em áreas de canga e iniciar o Projeto “Área Mínima de Canga”, 

com o desenvolvimento de estudos para a definição de um testemunho significativo de 

savana metalófila a ser salvaguardado da mineração. De acordo com o planejamento 

apresentado pela mineradora, praticamente todo este ecossistema no interior da Flona 

Carajás seria minerado até 2050. Infelizmente, o projeto área mínima não foi 

considerado conclusivo e os responsáveis nunca chegaram a propor uma área 

testemunho, mesmo que mínima para a proteção da savana metalófila. Atualmente está 

em curso o projeto: “Estratégia para Conservação da Savana Metalófila da Floresta 

Nacional de Carajás”, coordenado pelo órgão gestor da Flona Carajás, ICMBio – 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com objetivos semelhantes 

aos do projeto “Área Mínima”. 

 Apesar dos esforços em conhecer melhor a savana metalófila e a preocupação 

com a sua conservação, o avanço da mineração na região não se detém no aguardo da 

definição das áreas a serem preservadas. Desde 2004, quando se iniciou o projeto “Área 

Mínima”, várias minas foram licenciadas em áreas de canga. Ou seja, não existe a 

expectativa de que os agentes da mineração, e que o próprio governo brasileiro irão 

esperar os resultados absolutamente conclusivos dos estudos e a definição de uma área a 

ser conservada para então permitir o avanço da atividade minerária, o que torna urgente 

uma decisão em prol da conservação. 

 Na perspectiva de viabilizar a conservação de parte da savana metalófila da 

Flona Carajás, o presente trabalho reuniu um conjunto extenso de dados levantados em 

função de processos de licenciamento e de pesquisas realizadas na Flona, para 

identificar alvos importantes para a conservação e analisar a distribuição dos mesmos na 

área de canga. Em seguida, confrontando a distribuição dos alvos de conservação com a 

distribuição da massa de minério ao longo do mesmo território, foram indicadas as áreas 

prioritárias para conservação e as áreas de maior conflito com a mineração, assim como 

os atributos mais ameaçados, apresentando ao final uma proposta de zoneamento para 

garantir a compatibilização da atividade minerária com a conservação da savana 

metalófila.                        
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Propor um zoneamento para Floresta Nacional de Carajás que garanta a 

conservação da savana metalófila em coexistência com a atividade de mineração. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar atributos típicos da savana metalófila, importantes para conservação, 

e analisar sua distribuição, nos corpos de canga da Floresta Nacional de Carajás. 

Reunir e organizar dados sobre a massa de minério de ferro das jazidas minerais, 

a fim de confrontar as áreas de maior potencial mineral com as áreas prioritárias para 

conservação. 

Indicar os atributos da savana metalófila mais ameaçados diante da perspectiva 

de avanço da mineração. 

Indicar locais prioritários para conservação e locais que apresentam o melhor 

custo benefício na relação entre a mineração e a conservação por meio do zoneamento 

dos corpos de savana metalófila da Floresta Nacional de Carajás. 

 

4. METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 

  

A Serra de Carajás se localiza no sudeste do estado do Pará (5°54'-6°33' S e 

49°53'-50°34' W), nos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Água Azul do 

Norte, na bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas, afluente do rio Tocantins (IBAMA, 

2003). A região é predominantemente composta por formações florestais, sob o domínio 

da Floresta Amazônica, havendo manchas de vegetação aberta no topo de serras, as 

quais ocupam menos de 5% da paisagem (Ab'Saber 1986). Segundo o Plano de Manejo 

da Flona Carajás (IBAMA, 2003), mais de 95% desta são cobertos por florestas; do 

restante, cerca de 2 a 3% são formados por savana metalófila.  

As montanhas da Serra dos Carajás encontram-se quase em sua totalidade dentro 

dos limites da Flona Carajás, unidade de conservação de uso sustentável que abrange 
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uma área de aproximadamente 400 mil hectares (IBAMA, 2003), fazendo parte de um 

mosaico de áreas protegidas de mais de um milhão de hectares (Fig 1).  

 

 

Figura 1 Localização da Floresta Nacional de Carajás inserida no Mosaico de Carajás.  

 

As formações ferruginosas da Serra dos Carajás são reunidas em dois grandes 

conjuntos: a Serra Sul e a Serra Norte, ambos com extensão aproximada de 20 km de 

comprimento no sentido leste-oeste e largura que varia entre 1 e 3 km, além de diversas 

outras serras de menores dimensões em meio a estas. Além destes conjuntos destacam-

se a Serra do Tarzan e Serra da Bocaina, as quais são por vezes consideradas como 

pertencentes à Serra Sul, apesar de disjuntas. A Serra da Bocaina, separada da Flona 

apenas pelo leito do rio Parauapebas, encontra-se bastante antropizada uma vez que se 

localiza fora dos limites da UC (Fig. 2) 
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Figura 2 Floresta Nacional Carajás e Serra bocaina com as formações ferruginosas 
destacadas. N de Serra Norte e S da Serra Sul  

 

Este estudo se concentra nas áreas de savana metalófila, presentes na Flona 

Carajás e na Serra da Bocaina, adjacente a esta. A área está subdividida em corpos 

minerais (ou corpos de canga), e utilizamos as nomenclaturas atribuídas pelo serviço 

geológico que mapeou as mesmas.  

A área de estudo é formada por 12 unidades que representam afloramentos 

ferríferos indicadores de jazidas de minério de ferro e da savana metalófila. São elas ao 

norte: N1, N2, N3, N4, N5 e N8 e ao sul: S11A, S11B, S11C, S11D, TARZAN e 

BOCAINA (Fig.3).  
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Figura 3 Área de estudo: Áreas savana metalófila da região de Carajás que coincidem com 
a localização dos corpos de canga. 

 

 Para facilitar a organização dos dados, os corpos N5, Morro 1 e Morro 2 da 

Serra Norte foram agrupados e chamados de N5 e os corpos N6, N7, N8 e N9 foram 

agrupados como N8 enquanto o corpo da Serra Sul S11 foi dividido em quatro partes 

(A, B, C e D), por suas dimensões (Fig. 3). 

 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Alvos de Conservação 

 

Elencamos os seguintes atributos relacionados ao ecossistema ameaçado pela 

mineração, considerados como alvos de conservação: 1) geoambientes da savana 

metalófila, 2) cavernas em formação ferrífera, 3) lagoas típicas do ecossistema de canga 

(perenes e sazonais), 4) espécies da fauna endêmicas da região e 5) espécies da flora 

endêmicas de Carajás. A exceção de endemismo foram duas espécies de flora que não 

são consideradas endêmicas de Carajás e uma da fauna que não é endêmica da região, 
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consideradas alvos pela sua importância para a conservação (detalhamento da fonte de 

dados no apêndice 1).  

Todos os alvos de conservação foram escolhidos de uma base de dados 

organizados no âmbito do Projeto “Estratégia para Conservação da Savana Metalófila 

da Floresta Nacional de Carajás”, que tem como objetivo geral a construção de cenários 

de conservação e mineração visando perda mínima de biodiversidade nas savanas 

metalófilas frente a exploração minerária. O projeto citado tem reunido diversos dados 

desta UC e entorno, sendo que a maioria foi gerada a partir de estudos exigidos pelo 

IBAMA e ICMBio à VALE e uma parte menor veio de fontes de pesquisas realizadas 

na UC sem a participação da mineradora (apêndice 1). Elencamos, neste trabalho, 

apenas os atributos que são dependentes do ecossistema ameaçado pela mineração, ou 

seja, aqueles que correm efetivo risco de extinção caso toda a áreas seja minerada. A 

seguir apresentamos o detalhamento dos alvos de conservação. 

Geoambientes 

 

Os geoambientes resultam da combinação de fatores geomorfológicos, 

climáticos e hidrológicos, sendo caracterizados pelo potencial ecológico ou pela 

exploração biológica do espaço, significando que a cobertura vegetal está diretamente 

relacionada ao suporte que as condições do meio físico natural oferecem para o 

desenvolvimento das espécies (Bertrand, 1971). 

De acordo com os estudos realizados na região, a savana metalófila foi 

caracterizada como um mosaico de fitofisionomias e ambientes heterogêneos (Fig. 4) 

com objetiva relação substrato/planta (Campos & Castilho, 2012). 
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Figura 4 Savana Metalófila na Floresta Nacional de Carajás: notar o mosaico de 
geoambientes: campo rupestre dominando a paisagem; capões de mata em verde; campo 
graminoso mais seco em tom amarelado, circundado por um campo brejoso de cor 
semelhante e a lagoa perene no destaque. Foto de João Marcos Rosa na Serra Sul, 2012.  

 

Estudos recentes defendem que a conservação de amostras de todos os 

geoambientes distintos é fundamental para a preservação do ecossistema de canga como 

um todo, pois a conservação de parcelas significativas dos geoambientes seria uma 

forma indireta de buscar proteger espécies e processos da savana metalófila (Martins et 

al. 2012). 

Os geoambientes foram classificados, mapeados e georreferenciados na Floresta 

Nacional de Carajás a partir dos três levantamentos do “projeto área mínima de canga” 

(Relatórios do Estudo Área Mínima de Canga, arquivo ICMBio) e posteriormente 

organizamos estes dados em um arquivo tipo shape contendo os polígonos de cada 

classe de geoambiente em cada corpo de canga. Cada um destes levantamentos 

apresentou diferenças de nomenclatura utilizada nas denominações dos geoambientes, 
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sendo que, a fim de convergir e simplificar essas denominações para este trabalho, os 

geoambientes foram agrupados em sete classes: mata de transição, ambiente 

antropizado, buritizal, campo brejoso, campo graminoso, campo rupestre, capão de mata 

e lagos.   

No campo rupestre, geoambiente predominante da área de estudo, estabelecem-

se plantas altamente adaptadas às temperaturas muito elevadas, extremo stress hídrico, 

limitada disponibilidade de nutrientes e reduzida disponibilidade de substrato para seu 

desenvolvimento (Campos & Castilho, 2012). 

Campo graminoso, campo brejoso e buritizais são classes de geoambientes 

úmidos. Estas áreas correspondem a ambientes caracterizados por depressões no relevo 

que acumulam água, pelo menos em parte do ano sendo o solo influenciado pelo pela 

sazonalidade (Campos & Castilho, 2012).  

O campo graminoso se caracteriza por apresentar uma condição muito específica 

ligada regime das chuvas. Durante a época de alta precipitação ficam inundados com 

condições até de submersão das plantas e rapidamente se esvaziam, tão logo iniciam-se 

os meses de estiagem na região (Campos & Castilho, 2012). O contraste da vegetação 

frente à sazonalidade é um fato notável como podemos observar nas figuras 5A e 5B. 

  

 

  
 

Figura 5 Fotos do mesmo local em Serra Sul, Floresta Nacional de Carajás, por João Marcos 
Rosa em 2012 A no período chuvoso e B no período seco. Notar a influência da sazonalidade.  
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No campo brejoso, as águas acumuladas nas depressões não se esgotam ou há a 

permanência de um nível elevado de água no solo durante a maior parte do ano, 

conferindo ao solo grande encharcamento e pouca ou nula presença de oxigênio, mesmo 

na época da estiagem. Esses campos possuem coberturas pedológicas acumuladas como 

produto da erosão que se processa ao longo das encostas, facilitando a formação de 

pequenos “aquíferos suspensos” ou zonas de solos saturadas com água de chuva. A 

permanência de águas nestas depressões favorece o estabelecimento de uma vegetação 

hidrofítica com comunidades florísticas distintas daquelas que colonizam os ambientes 

das depressões onde a acumulação das águas é temporária (Campos & Castilho, 2012). 

 Os buritizais encontram-se nas regiões alagadas com muita matéria orgânica 

acumulada. Destacam-se na paisagem e mostram-se relacionados a um substrato 

formado a partir da grande acumulação de tecido vegetal derivado de raízes finas, 

ramos, folhas e pequenos troncos (Fig. 6). 

 
 

\  
Figura 6 Foto aérea de um Buritizal em Serra Norte, Floresta Nacional de Carajás por Andrea 
Carvalho, 2013. 
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As lagoas perenes ou depressões doliniformes, também entendidas como um 

geoambiente, originam-se de depressões formadas pelo abatimento da canga em 

decorrência da formação de grandes vazios abaixo da superfície, onde originalmente 

encontravam-se cavidades. Estas depressões passam a ser o destino de todo o 

escoamento das águas de chuva que arrastam para seu interior sedimentos e detritos. 

Esse acúmulo de sedimentos, especificamente aqueles de granulometria mais fina, 

favorece a cimentação dos blocos e fragmentos colapsados e a impermeabilização quase 

que completa. Impermeabilizadas, tais depressões passam a acumular a água de chuva, 

mantendo uma superfície lacustre em que o volume de água armazenado consegue se 

sustentar. As lagoas funcionam como ambientes de recarga hídrica para o aquífero, 

normalmente posicionado a dezenas de metros abaixo do piso das mais profundas 

depressões. Essas lagoas podem chegar a 14 metros de profundidade, conforme dados 

de batimetria obtidos para a Lagoa do Violão em Serra Sul (S11D) (Fig. 7), (Campos & 

Castilho, 2012). 

 

 

Figura 7 Foto aérea da lagoa do violão, Serra Sul Floresta Nacional de Carajás por 
Frederico Drumond Martins, 2012. 

 

Cavernas 
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Além da diversidade biológica, aspectos da geologia, da hidrologia, da 

espeleologia e da arqueologia têm chamado a atenção das cavernas em formação 

ferrífera (Fig. 8 A, B e C). Atualmente Carajás é a região com maior concentração de 

cavernas de minério de ferro do mundo que se tem conhecimento (Piló e Auler, 2009).  

 

 A 

 B 
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C 

Figura 8 Fotos de Caverna em na Floresta Nacional de 
Carajás em Serra Norte por Ataliba Coelho (A e B) e em 
Serra Sul por Frederico D. Martins (C), 2012. 

 

 Cavernas ou cavidades naturais constam na legislação brasileira como um 

patrimônio da união a ser protegido para as futuras gerações, além disto, as cavernas 

podem abrigar comunidades biológicas com adaptações específicas, sendo um ambiente 

com restrições importante como a pouca luz e recursos limitados, com destaque para os 

seres troglóbios que são organismos exclusivos do ambiente cavernícola. Portanto 

estudos para análise de relevância de cavernas são necessários em processos de 

licenciamento ambiental, a fim de se avaliar a importância de cada caverna, 

individualmente, para a conservação. Tais estudos devem indicar um grau de relevância, 

que de acordo com a atual legislação, poderá ser: baixa, média, alta ou máxima (Decreto 

6640-2008).  

 As cavernas de máxima relevância não podem sofrer impactos irreversíveis, 

sendo necessário um raio de proteção de pelo menos 250 metros dos limites da mesma. 

Cavernas consideradas de relevância alta podem ser destruídas desde que compensadas 

com a proteção definitiva de duas cavernas para cada uma a ser destruída com 

características semelhantes, que ocorram na mesma região e na mesma litologia. 

Cavernas de média relevância podem ser destruídas com compensação em apoio a 
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projetos relacionados a espeleologia e aquelas consideradas de baixa relevância podem 

ser destruídas sem compensação.  

 Entre os vários atributos para definição da relevância de uma caverna, as suas 

dimensões têm grande importância, além de constituir, invariavelmente, o primeiro 

conjunto de dados obtido. Considerando que a maioria das cavernas de Carajás ainda 

não tem um indicativo de sua relevância, escolhemos a medida de projeção horizontal 

(PH), que mede o desenvolvimento linear da caverna, para destacar a importância das 

cavernas de Carajás apresentadas neste trabalho, por ser um dado presente na maior 

parte do levantamento obtido para este alvo de conservação.  

Organizamos dados de 1696 cavernas, todas com coordenadas de localização. 

Destas, 1082 estão na área de estudo. O conjunto de todas as cavernas localizadas na 

área de estudo foi considerado então um alvo de conservação. Para 897 cavernas 

presentes na área de estudo obtivemos os dados de projeção horizontal, sendo que 53 

apresentaram projeção horizontal maior que 100 metros. Cada uma das 53 cavernas com 

projeção horizontal (PH) maior que 100 metros foi considerada um atributo a ser 

conservado na Flona Carajás, ou seja, um alvo de conservação específico.  

A escolha pelo valor maior que 100 metros, se justifica por esta ser a atual 

medida da média mais o desvio padrão da projeção horizontal das cavernas de Carajás. 

A legislação considera que uma caverna com projeção horizontal acima da média 

regional será considerada de alta relevância. Além disto, Souza-Silva et al. (2011) 

comparando cavernas em formações ferríferas com outras litologias (calcário, quartzito 

e granito) demonstraram a elevada riqueza de espécies de troglóbios e uma relação 

positiva entre a PH da caverna e a riqueza de espécies nas cavidades em formação 

ferrífera. Portanto, cavernas com PH maior que 100 metros foram consideradas, neste 

trabalho, com o indicativo para grau máximo de relevância.   

 

Lagoas 

 

Neste trabalho o conjunto de lagoas foi considerado como um alvo de 

conservação. Foram mapeadas 28 lagoas na área de estudo, destas, seis são perenes 

(Fig. 9), sendo todas localizadas na Serra Sul, e 22 temporárias (Fig.10), presentes tanto 

na Serra Norte quanto na Serra Sul. No passado havia duas lagoas perenes na Serra 

Norte, mas ambas foram mineradas.  
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Figura 9 Foto aérea da savana metalófila na Serra Sul, Floresta Nacional de Carajás por 
João Marcos Rosa. Em destaque lagoa perene no corpo S11D, 2012. 

 

 

Figura 10 Foto de uma lagoa sazonal em Serra Norte, Floresta Nacional de Carajás por 
João Marcos Rosa, 2012 
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Alguns estudos indicam a importância das lagoas perenes para espécies de 

fauna, tendo sido registrada a presença do quelônio “Muçuã” (Kinosternon scorpioides) 

habitando as áreas de savana em Serra Sul. (Carvalho-Jr et al, 2008).  

Embora não tenham a mesma evidência que as cavernas nas análises de 

licenciamento, as lagoas de Carajás têm ganhado destaque no debate entre a mineração 

e a conservação. Para evidenciar a importância das lagoas citamos o exemplo do 

licenciamento do projeto S11D (mineração em Serra Sul) em que o órgão licenciador 

exigiu garantias de que o funcionamento de duas lagoas seja mantido (IBAMA, 2012).  

As lagoas perenes se destacam pela grande beleza cênica e provavelmente têm 

função importante para recarga do aquífero e como fonte de água para a fauna no 

período de estiagem (Campos & Castilho, 2012). As lagoas perenes também foram 

descritas como um geoambiente do ecossistema de canga. A diferença é que quando 

classificadas como geoambientes, leva-se em consideração toda a área mapeada das 

lagoas, e no presente caso consideramos apenas um ponto (uma coordenada de 

referência) para cada lagoa.  

 

Fauna 

 

Para os dados da fauna foram considerados apenas vertebrados terrestres. Em 

relação a estes, utilizamos uma compilação recente de diversos estudos realizados na 

Flona para a publicação de um livro com a lista de fauna de vertebrados terrestres de 

Carajás, sendo que fez parte da produção do livro cuidadosa limpeza de dados, com 

validação de ocorrências e de nomenclaturas por especialistas (Hatano et al., 2012). 

Para os anfíbios foram levantadas 64 espécies, das quais duas foram consideradas como 

alvos de conservação neste trabalho. Pseudopaludicola canga se destaca por ser uma 

espécie que, na Floresta Nacional de Carajás, tem distribuição geográfica restrita às 

áreas de savana metalófila (Neckel-Oliveira et al., 2012). Esta espécie foi considerada 

endêmica de Carajás até pouco tempo, quando foi registrada em outras áreas abertas no 

Pará, tendo, portanto sua distribuição ampliada (Cardoso & Suarez, 2012), mas de 

qualquer forma, mantém-se como espécie localmente ameaçada pela mineração. 

Ameerega flavopicta é considerada endêmica do Cerrado, porém uma população 

vicariante é encontrada na Flona de Carajás (Neckel-Oliveira et al., 2012). 
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Para os répteis são descritas 131 espécies para a Flona. Uma espécie de lagarto 

(Gonatodes eladioi) e uma de serpente (Liophis carajasensis) são endêmicas da Serra 

dos Carajás. A primeira é uma espécie florestal, enquanto L. carajasensis é conhecida 

apenas para áreas de savana metalófila de Carajás (Maschio et al., 2012), e portanto foi 

o único réptil considerado como um alvo de conservação no presente estudo.  

Das 594 espécies de aves registradas para a Flona, três são aparentemente 

endêmicas da Serra dos Carajás e hoje consideradas subespécies: Synallaxis scutata 

teretiala (Furnariidae), Zonotrichia capensis novaesi (Emberizidae) e Procnias alba 

wallacei (Cotingidae) (Aleixo et al., 2012). As duas primeiras são típicas de áreas 

abertas, apresentando relação com o ecossistema de canga em Carajás. A terceira, 

araponga da Amazônia, apesar de ser uma espécie florestal, em Carajás é observada 

principalmente na mata de transição da vegetação de canga (informações do programa 

de ecoturismo com observadores de aves). Portanto, as três foram consideradas alvos de 

conservação. 

São 145 espécies de mamíferos reportadas para a Flona Carajás, sendo 19 

espécies de roedores, 12 de marsupiais (Gettinger et al., 2013), 75 de morcegos 

(Tavares et al., 2012) e 44 mamíferos de médio e grande porte (Bergalo et al., 2012). O 

morcego Natalus macrourus, foi considerado como alvo de conservação por ser uma 

espécie estritamente cavernícola, com ocorrência muito restrita (Tavares et al., 2012), 

sendo considerado ameaçado de extinção.  

Portanto, sete espécies de vertebrados terrestres que ocorrem na Flona Carajás 

foram consideradas alvos de conservação: Ameerega cf flavopicta, Pseudopaludicola 

canga, Liophis carajasensis, Synallaxis scutata teretiala, Procnias alba wallacei, 

Zonotrichia capensis novaesi e Natalus macrourus.  (Fig. 11 A - G). Para estas espécies 

obtivemos 1118 registros com coordenadas, na área de estudo. 
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A. Liophis carajasensis 

    
B. Ameerega cf flavopicta 

   
C. Natalus macrourus 

    

    
D. Procnias alba wallacei 

    

     
E. Zonotrichia capensis 

novaesi 

  

     
F. Synallaxis scutata 

       

    
G. Pseudopaludicola canga 

  

Figura 11 A, B, D e G por João Marcos Rosa; C por Frederico D. Martins. E por Filho 
Manfredini. Todas as fotos produzidas na Floresta Nacional de Carajás. F por Marcelo 
Barreiros. Foto produzida na Bahia usada aqui para ilustrar a espécie  

  

Flora.  

 

Apesar do histórico de esforços de coletas botânicas nas formações rupestres de 

Carajás, grande parte dessas coleções ainda carecem de um detalhado estudo (Cabral et 

al. 2012), sendo que uma compilação consistente e atualizada de espécies endêmicas da 

região inexiste. 

De acordo com os dados compilados para a revisão do plano de manejo da 

Floresta Nacional de Carajás e com os dados do estudo de área mínima de canga, há 
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atualmente 2.019 espécies relacionadas para Carajás, sendo 39 espécies consideradas 

endêmicas para a região (alguns destes registros são de exemplares considerados como 

espécies novas e que se encontram em processo de descrição – portanto, pelo 

conhecimento atual também podem ser considerados como espécies endêmicas). O alto 

endemismo é esperado desde os primeiros trabalhos em Carajás, na década de 90, 

quando a terminologia savana metalófila foi proposta, indicando que aquele solo 

metalífero apresenta condições extremas de temperatura, alta concentração de metais 

pesados e baixa capacidade de retenção de água. (Cleef e Silva, 1994; Porto e Silva, 

1989; Silva et al., 1996). O número de espécies endêmicas ainda pode aumentar 

considerando que muitas coletas são recentes e o processo de confirmação de novas 

espécies com as respectivas descrições pode demorar. Neste trabalho usamos espécies 

endêmicas já confirmadas e outras ainda não descritas, mas com a confirmação de 

serem novas para a ciência. 

Reunimos dados de 39 espécies endêmicas do ecossistema de canga de Carajás 

envolvendo 577 registros com coordenadas. Além das endêmicas, o estudo do projeto 

de mineração S11D encontrou uma população de arroz selvagem, primeiramente 

identificado como Oriza rufipogon e posteriormente como Oriza glumaepatula. A 

espécie tem importância pelo potencial econômico relacionado à conservação genética e 

ainda por ser um recurso para a fauna. Por ser típica de áreas baixas (várzeas de rio) 

chama a atenção sua ocorrência nos platôs de savana, provavelmente dispersadas por 

aves migratórias (EIA RIMA S11D, 2010). A presença do arroz selvagem em área 

solicitada para a mineração gerou a exigência por parte do corpo técnico do órgão 

licenciador de que a espécie fosse procurada por toda a UC para o entendimento da sua 

distribuição na Flona, a fim de avaliar o impacto sobre a população localizada no corpo 

que se pretendia minerar. Mesmo com todo o esforço foram registradas apenas quatro 

ocorrências desta espécie na UC, tanto que a população encontrada no corpo S11D foi 

protegida da mineração no processo de licenciamento (IBAMA, 2012). 

Outra espécie importante para a conservação é o jaborandi Pilocarpus 

microphyllus (Rutaceae). Espécie ameaçada de extinção e restrita aos estados do 

Maranhão, Piauí e Pará; é utilizada na produção da pilocarpina, princípio ativo usado na 

produção de um colírio especializado para combater o glaucoma. A espécie é explorada 

de forma sustentável na Flona Carajás por um grupo de extrativistas e por este motivo 

existem bons dados sobre sua distribuição na UC. O jaborandi ocorre principalmente 
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nas regiões de mata seca e na savana metalófila, incluído áreas de transição entre a 

floresta e a savana (Gumier-Costa, 2012). Foram obtidas 188 coordenadas de ocorrência 

da espécie na área de estudo.  

Portanto 41 espécies de flora foram consideradas alvos de conservação (Tab. 1). 

Tabela 1 Lista de espécies de flora da Floresta Nacional de Carajás consideradas como alvos 
de conservação. 

 Espécie Família 

1.  Axonopus carajasensis Poaceae 

2.  Blechnum areolatum Blechnaceae 

3.  Borreria Carajasensis Rubiaceae 

4.  Borreria diminuta Rubiaceae 

5.  Borreria elaiosulcata Rubiaceae 

6.  Borreria heteranthera Rubiaceae 

7.  Borreria paraenses Rubiaceae 

8.  Borreria semiamplexicaule Rubiaceae 

9.  Carajasia cangae Rubiaceae 

10.  Cavalcantia glomerata Asteraceae 

11.  Cuphea carajasensis Lythraceae 

12.  Cuphea carajasensis var alba Lythraceae 

13.  Daphnopsis filipedunculata   Thymelaeaceae 

14.  Eriocaulon carajense Eriocaulaceae 

15.  Erythroxylum ligustrinum var. carajasense Erythroxylaceae 

16.  Erythroxylum nelson-rosae Erythroxylaceae 

17.  Hypolytrum paraense Cyperaceae 

18.  Ipomoea cavalcantei Convolvulaceae 

19.  Ipomoea marabaensis    Convolvulaceae 

20.  Ipomoea_cf__hibrida_cavalcantei_x_marabaensis (sp. Nov.)* Convolvulaceae 

21.  Isoetes sp.  1 (sp. Nov.)* Isoetaceae 

22.  Isoetes sp. nov. 2 (sp. Nov.)* Isoetaceae 

23.  Jacaranda carajasensis Bignoniaceae 

24.  Lepidaploa paraenses Asteraceae 

25.  Marsdenia bergii  Apocynaceae 

26.  Melastomataceae Gênero Novo* Melastomataceae 
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27.  Mimosa skinneri var. carajarum  Fabaceae 

28.  Mitracarpus carajasensis Rubiaceae 

29.  Monogereion carajensis Asteraceae 

30.  Mouriri cearensis subsp carajasica  Melastomataceae 

31.  Parapiqueria cavalcantei  Asteraceae 

32.  Paspalum carajasense Poaceae 

33.  Peperomia  sp.2 (sp. Nov.)* Piperaceae 

34.  Perama carajensis Rubiaceae 

35.  Philodendron carajasense Araceae 

36.  Picramnia férrea Picramniaceae 

37.  Spermacoce semiamplexicaule Rubiaceae 

38.  Sporobolus multiramosus Poaceae 

39.  Utricularia  physoceras Lentibulariaceae 

40.  Xyris brachysepala Xyridaceae 

41.  Oryza_glumaepatula Poaceae 

42.  Pilocarpus microphyllus Rutaceae 

*Espécies não descritas até o momento 

Esforço amostral 

Os dados organizados vieram de diversas fontes (vide apêndice) dificultando a 

comparação do esforço amostral realizado entre as diferentes áreas. Acreditava-se que 

as áreas pleiteadas para o licenciamento ambiental foram mais estudadas do que aquelas 

que não foram contempladas no processo de licenciamento em função da ênfase por 

estudos específicos na área diretamente impactada exigidos pelos órgãos licenciadores. 

Para testar isso, utilizamos os corpos de canga como unidades amostrais e analisamos a 

influência do licenciamento sobre o número de alvos de conservação. Esperamos que os 

corpos que entraram em processo de licenciamento apresentassem mais atributos, por 

terem sido mais estudados. Também analisamos a influência do tamanho da área sobre o 

número de alvos de conservação para os corpos de canga, esperando que os corpos de 

maior área apresentassem mais atributos. 

Para testarmos se o licenciamento influenciou o número de atributos distintos 

nos corpos estudados, usamos uma análise de variância (ANOVA) e para testarmos a 

influência da área sobre a riqueza de atributos dos corpos de canga, usamos uma 

regressão linear. Ambas as análises estatísticas foram feitas no programa Systat 13.0.   
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Custo de conservação 

 

Para este trabalho utilizamos os dados sobre a tonelagem de minério presente no 

subsolo da savana metalófila como o custo da conservação. A massa de minério foi 

estimada a partir de um modelo construído com os resultados de amostras do subsolo 

obtidas pela sondagem na atividade de prospecção mineral (também conhecida como 

pesquisa mineral). O minério ocorre no subsolo e os alvos de conservação estão 

distribuídos na superfície, contudo no caso de Carajás, minas subterrâneas de minério de 

ferro são inviáveis, o que sugere a incompatibilidade entre a conservação dos atributos e 

a exploração do minério em uma mesma área específica (Fig. 12). 

 

Figura 12 Foto aérea do avanço da mineração sobre a savana no corpo N5 na Serra 
Norte, Floresta Nacional de Carajás por Frederico Martins 

 

A quantificação das jazidas de minério foi estimada a partir das informações 

obtidas com as atividades de sondagem para pesquisa mineral realizadas na Flona 
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Carajás, autorizadas pelo ICMBio e fornecidas pela mineradora VALE, tanto ao 

ICMBio quanto ao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM. 

 Obtivemos os dados de tonelagem de minério para a maioria dos corpos de 

canga, sendo que os dados referentes a S11A, S11B, TARZAN e BOCAINA não foram 

repassados pela mineradora para o ICMBio (Tab. 2).  

 

Tabela 2 Custo da conservação. Tonelagem de minério encontrada por corpo de canga da 
área de estudo. 

Corpo Massa aproximada 

 Toneladas 

 Valor aproximado  

Bilhões de dólares* 

S11D 5 bilhões $300 

N4 1.300 milhões $78 

S11C 1.300 milhões $78 

N1 850 milhões $51 

N5 800 milhões $48 

N8 360 milhões $22 

N3 160 milhões $10 

N2 80 milhões $5 

S11A** 0 $0.00 

Bocaina** 0 $0.00 

Tarzan** 0 $0.00 

S11B*** 850 mil $0,05 

* Valor da Tonelada de minério de ferro em 23/01/2015 = U$ 66,00 

** Não foram amostrados 

*** Pequena porção amostrada na sondagem de s11C 

Fonte: Vale 
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Planejamento para conservação 

 

Foi realizado um processo de conversão do sistema de referência cartográfica 

(SRC), de forma a adequar todos os dados espaciais com a Resolução Normativa 

01/2005 do IBGE, que define o Sistema Geodésico de Brasileiro (SGB) para o Sistema 

Cartográfico Nacional (SCN). Com esta resolução fica definido o novo sistema de 

referência geodésico: o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 

(SIRGAS), em sua realização do ano de 2000 (SIRGAS 2000). Utilizamos também o 

Sistema de Projeção Cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM), fuso 22. 

Trata-se de um sistema de coordenadas cartesiana bidimensional com unidades de área e 

distância em metros, sendo, portanto, útil para mensurações precisas. Assim, todos os 

dados reunidos foram convertidos ao DATUM SIRGAS2000 e projeção UTM fuso 22 

sul. 

A área de estudo foi subdivida em um grid com quadrículas de 500 x 500 

metros, constituindo-se assim 917 células de 25 hectares (Fig. 13).  

 

 
Figura 13 Representação da grade feita para a área de estudo. Quadrantes (células) de 25 
hectares sobrepostos aos corpos de canga. 
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A opção por células de 25 hectares está bem dimensionada para o conflito 

devido à exigência atual da legislação brasileira em relação a cavernas. Atualmente é 

exigido um raio mínimo de 250 metros em circunferência a partir dos limites da 

poligonal de cada cavidade que seja de máxima relevância. Portanto, o desafio de 

estabelecer espaços conservados em meio a mineração já está em curso e pode ser 

pensado também para este conflito específico. Note-se que um raio de 250 metros a 

partir dos limites das cavernas é próximo de 25 hectares. 

Os dados referentes aos alvos de conservação e o custo da conservação 

(quantidade de minério medido em massa) foram preparados na forma de camadas de 

informação geográficas (layers) ordenados no mesmo grid com células de 25 hectares 

(Fig. 14). 

 

Figura 14 Mapa com a distribuição dos alvos de conservação na área de estudo 
subdividida no grid estabelecido 

 

 Posteriormente tanto os dados foram convertidos para a forma de raster, sendo 

as células equivalentes às do grid estabelecido. Com isto, cada geoambiente, cada 

espécie de fauna e flora e cada caverna com indicativo de máxima relevância teve um 
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raster indicando a sua distribuição assim como o conjunto de lagos, o conjunto de 

cavernas de Carajás com um total de 109 diferentes rasters que representam os alvos de 

conservação. 

Os dados sobre a tonelagem de minério foram refinados para adequação ao grid, 

sendo que a estimativa da quantidade de minério (em volume) no subsolo (em 3d) foi 

projetada para a superfície (em 2d) atribuindo-se assim um valor referente a tonelagem 

de minério no subsolo por área de superfície, determinando assim o raster que 

representa o custo da conservação. (Fig. 15). 

 

Figura 15 Distribuição da massa de minério na área de estudo. Raster que representa o custo 
da conservação 

 

Todos os dados matriciais devem ter criteriosamente a mesma origem (mesma 

coordenada de origem do grid), o mesmo tamanho de célula e o mesmo número de 

linhas e colunas. 

Para relacionar os alvos com o custo da conservação em Carajás utilizamos o 

programa de computador, livre, Zonation, versão 4.0, disponível no site: 

(http://www.helsinki.fi/bioscience/consplan/software/Zonation/downloads.html) que 

roda um algoritmo de zoneamento analisando o conjunto de informações inseridas com 

http://www.helsinki.fi/bioscience/consplan/software/Zonation/downloads.html
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o objetivo de encontrar as melhores soluções para conservação (Moilanen, 2007). Trata-

se de um método de priorização espacial que pode, entre outras coisas, indicar áreas 

prioritárias para conservação. 

O funcionamento do Zonation pode ser organizado em três partes: a definição 

das unidades de planejamento, a determinação do valor para conservação dos alvos 

selecionados, quando se pode atribuir diferentes pesos a diferentes alvos de conservação 

e a função matemática para seleção das áreas prioritárias (Loyola et al., 2014). 

Definimos as células de 25 hectares como unidades de planejamento e não 

atribuímos diferentes pesos aos diferentes alvos de conservação, ou seja, nesta 

abordagem todos os 109 alvos de conservação possuem o mesmo valor. Esta opção se 

deu pelo recorte utilizado, uma vez que optamos por trabalhar apenas com atributos 

importantes para conservação e que consideramos dependentes do ecossistema de 

savana metalófila. Além disto, atribuir valores diferentes a alvos de conservação 

distintos demanda um esforço de consenso entre especialistas de cada atributo (no caso 

cavernas, fauna, flora, lagoas e geoambientes) sendo complexa a atribuição arbitrária de 

pesos diferentes sem o respaldo dos especialistas em cada área de conhecimento.  

 O Zonation simula a "remoção da paisagem" a partir da retirada de células da 

área de estudo buscando a melhor relação custo/benefício para a conservação 

(Lehtomaki & Moilanen, 2013), apresentando um ranking para remoção das células que 

considera a melhor solução para a conservação com o menor custo associado.  

O programa apresenta opções diferentes de funções matemáticas para a retirada 

de células da área de estudo. De acordo com a função escolhida, o algorítimo analisa 

matematicamente todas as células, determinando um valor para cada uma, de acordo os 

alvos de conservação que ali ocorrem, e com o custo do minério na mesma célula. 

Então, identifica e remove a célula de menor valor de conservação com o maior custo 

associado, repetindo a operação sucessivas vezes até que a última célula seja removida. 

(Moilanen et al., 2005). A ordem de remoção das células promove uma hierarquia 

inversa de priorização, sendo as células indicadas como as mais importantes para 

conservação e com o menor custo associado, removidas por último.  

Após rodar o algoritmo e propor um cenário com a hierarquia de priorização de 

áreas, o Zonation indica a proporção da perda das áreas de ocorrência de cada alvo de 
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conservação em relação à remoção das células do grid. Com isto é possível identificar 

os atributos mais sensíveis à remoção da paisagem no cenário proposto. 

 Para a escolha da função matemática fizemos simulações exploratórias a fim de 

avaliar o efeito das diferentes funções para seleção de células, gerando três cenários: 1; 

2 e 3, de acordo com as regras de remoção indicadas pelo programa, sempre 

confrontando os alvos de conservação elencados com o custo da conservação, estimado 

pelos valores da tonelagem de minério de ferro obtidos. 

Cenário 1: regra 1 do Zonation. CAZ, baseada no zoneamento por áreas centrais 

(core área) onde a importância maior é dada para a área de maior valor para cada alvo 

separadamente e as ocorrências de atributos não são aditivas. Esta regra objetiva a 

retenção de áreas de melhor qualidade de habitat na distribuição de todos os alvos de 

conservação, ainda que alguns ocorram em sítios com baixa riqueza de alvos (Moilanen 

et al, 2005; Moilanen et al., 2011). A remoção baseada nesta regra utiliza a lógica de 

diminuir a perda biológica, removendo as células que correspondem a distribuição dos 

alvos considerados “comuns” primeiro, considerando mais importante as células que 

protegem alvos considerados “raros”. (Alvares, 2011). 

Cenário 2: regra 2 do Zonation. ABF, Baseado na função de benefício aditivo 

(Additive benefit function), leva em consideração todas as espécies que ocorrem em uma 

determinada célula ao invés da única espécie de maior valor (Moilanen, 2007). Neste 

caso, o programa considera mais importante as células com maior riqueza de alvos de 

conservação (Alvares, 2011). Regiões com poucas espécies, ainda que sejam espécies 

raras, podem não ser classificadas como de alta prioridade de conservação de acordo 

com esta regra de remoção. Por outro lado, células com maior riqueza de atributos serão 

mais valorizadas.  

Cenário 3: regra 3 do Zonation. TBF, baseada na formulação de metas 

(Targeting formulation), em que o objetivo é a retenção de uma determinada proporção 

da distribuição de todos os alvos de conservação, sendo necessário atribuir uma meta de 

conservação para cada alvo. Neste cenário exploratório atribuímos a meta de 

conservação de 100% para cada alvo a fim de se avaliar um cenário conservador. 

A partir destes cenários exploratórios formulamos uma discussão sobre a 

viabilidade de se compatibilizar a mineração com a conservação da savana metalófila na 
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Floresta Nacional de Carajás. Como mostraremos nos resultados a análise da 

distribuição dos alvos de conservação mostrou que existem atributos de ocorrência 

única, ou seja, insubstituíveis sendo que nem todos os cenários garantiram a proteção 

dos mesmos. 

 Outra questão importante foi que no decorrer deste trabalho, parte da área de 

estudo já havia sido perdida, uma vez que algumas áreas de savana metalófila foram 

licenciadas para a mineração (porções dos corpos S11D, N4 e N5) (IBAMA, 2012; 

IBAMA, 2014).  

Então construímos o Cenário Final, estabelecendo em princípio alguma áreas 

destinadas para mineração (áreas licenciadas) e outras áreas priorizadas para 

conservação (com a ocorrência de alvos considerados insubstituíveis) utilizando uma 

“máscara de remoção” (função “removal mask”) combinada com a regra 2 (“additive 

benefit function”) e peso equivalente (um) para todos os alvos. Esta função permite que 

a remoção de células seja disciplinada através da atribuição de valores para as mesmas.  

Criamos um arquivo tipo raster com toda a área de estudo valorada da seguinte 

maneira: Células de áreas já licenciadas para a mineração, valor 1; células com alvos 

considerados insubstituíveis (de ocorrência única), valor 3. As demais células valor 2.  

Com esta função o programa aplica o algoritmo para a remoção das células de 

forma disciplinada, removendo primeiro as células de valor 1, posteriormente as de 

valor 2 e removendo por último as de valor 3, ao mesmo tempo que considera a regra de 

remoção utilizada (2). A opção pela regra 2 se deu para valorizarmos as áreas com mais 

atributos, uma vez que a singularidade dos mesmos já está contemplada tanto no recorte 

feito (atributos específicos do ecossistema de canga) quanto pela função removal mask, 

quando os atributos com ocorrência única (insubstituíveis) tiveram sua área de 

ocorrência priorizada pela máscara de remoção.  

O formato de entrada dos dados no programa está detalhado no apêndice 2.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conjunto de dados analisados neste trabalho representa o mapeamento de cerca de  

22.925 hectares, correspondente às áreas de savana metalófila da Flona Carajás e Serra 

da Bocaina. Foram 1857 registros de ocorrência de atributos agrupados em 109 alvos de 
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conservação, sendo 6 geoambientes, 53 cavernas com indicativo de máxima relevância, 

um alvo que representa todo o conjunto de cavernas de Carajás, um alvo que agrupa o 

conjunto de lagos de Carajás, 7 espécies de fauna e 41 espécies de flora.  

A lista dos alvos de conservação com as respectivas ocorrências por corpos de canga 

consta no apêndice 3. 

De acordo com a análise de variância (ANOVA) o licenciamento ambiental não 

influenciou significativamente o número de atributos dos corpos de canga (F= 

4,312, p=0,068). Os corpos com licenciamento (C) apresentaram maior riqueza de 

atributos quando comparados com os corpos sem licenciamento (S), mas a diferença 

não é significativa. (Fig. 16). 

 

Figura 16 Relação entre a quantidade de alvos de conservação e o licenciamento 
para os corpos de canga presentes na Floresta Nacional de Carajás. C (com 
licenciamento) representa os corpos que foram estudados em processo de 
licenciamento e S (sem licenciamento)  aqueles que não foram estudados com o 
objetivo de licenciamento ambiental. 

 

De acordo com a regressão linear, a área influenciou significativamente o 

número de alvos de conservação (r
2
=0,474; n=11; p=0,019), quando analisamos os 
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corpos localizados no interior da Flona Carajás. Com a inclusão da Serra da Bocaina 

(único corpo localizado fora da UC) esta influência passou a não ser significativa 

(r
2
=0,114; n= 12; p=0,284) (Fig. 17). 

  

 

 

Figura 17 Relação entre os alvos de conservação e a área para os corpos de canga 
presentes na área de estudo. 

  

Esta análise sugere que a Bocaina foi mal amostrada em relação aos outros corpos. 

Contudo, por não estar inserida em uma área protegida, esta serra é afetada por 

incêndios anuais, caça predatória e invasão de gramíneas exóticas, sendo estes os 

motivos mais prováveis da baixa riqueza de atributos, em relação a sua área, que á a 

maior entre todos os corpos estudados.  
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Os corpos sob a influência do processo de licenciamento ambiental apresentaram 

maior número de atributos (em valores absolutos) que os não licenciados, no entanto, 

quando comparados, não foi possível verificar uma diferença significativa entre eles 

(Fig. 14). Além disto, houve uma relação significativa entre o tamanho da área e a 

riqueza de atributos (Fig. 15). Estes dois resultados, somados ao fato de termos 

organizado um conjunto robusto de dados sugerem que as áreas estudadas no projeto 

foram suficientemente amostradas para o trabalho proposto. 

Os geoambientes foram mapeados em todos os corpos, não existindo lacuna para 

estes alvos. A distribuição proporcional dos geoambientes na área de estudo é 

apresentada a seguir (Fig. 18)  

 

  

Figura 18 Distribuição proporcional dos geoambientes por corpo de canga na Floresta Nacional de Carajás. 

 

 Os geoambientes campo rupestre, capão de mata, campo graminoso e campo 
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dos corpos (6 de 12). Os lagos perenes estão presentes em apenas quatro corpos sendo 

que mais de oitenta e cinco por cento da área deste alvo localizam-se no S11A e S11D. 

Em outra análise verificamos que oitenta e quatro por cento da área antropizada 

encontra-se na Bocaina, o que equivale a trinta e cinco por cento da área desta serra, 

fato esperado, pois trata-se do corpo de canga localizado fora da Flona Carajás. 

A distribuição dos demais alvos de conservação está representada nos gráficos 

abaixo (Figs. 19 e 20). 

 

 

Figura 19 Distribuição do conjunto de cavernas na área de estudo. 
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Figura 20 Distribuição das espécies de fauna e flora, das lagoas e das cavernas consideradas 
relevantes pela área de estudo. 

 

O gráfico da figura 20 mostra ausência de cavernas relevantes em S11A, S11B, 

S11C e TARZAN, o que decorre da falta de dados sobre as projeções horizontais das 

cavernas nos referidos corpos, sendo que usamos o critério da projeção horizontal maior 

que 100 metros para o indicativo de relevância. O corpo N5 destaca-se pelo alto número 

de cavernas relevantes, contudo apresenta baixo número de espécies de flora o que 

indica a necessidade de se ampliar os estudos de flora para este corpo. As lagoas estão 

ausentes nos corpos N2, Tarzan e Bocaina, sendo que nos dois últimos as lagoas 

sazonais não foram levantadas.  

Os alvos de conservação distribuem-se em toda a área de estudo, sendo que 

nenhum corpo de canga concentra mais de 50% ou menos de 20% da riqueza total de 

alvos de conservação, sendo que corpos que apresentaram a maior riqueza de atributos 

são S11D e N1. (Fig. 21). A distribuição dos alvos de conservação por corpo de canga 

está detalhada no apêndice três. 
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Figura 21 Distribuição proporcional do conjunto atributos considerados como alvos 
de conservação na área de estudo. 

 

Identificamos também, entre alvos de conservação analisados, alguns com 

distribuição bastante restrita. Dos 109 alvos de conservação, 59 foram registrados em 

apenas um corpo e com apenas um registro, o que significa que a ocorrência de mais de 

50% dos alvos corresponde a áreas insubstituíveis. Esta situação parece ocorrer na 

maioria dos corpos, sendo que 10 dos 12 corpos analisados possuem áreas 

insubstituíveis, ou seja, áreas que protegem alvos de conservação com registros únicos. 

A exceção foram os corpos S11A e S11B que apresentaram lacuna no levantamento de 

cavernas com indicativo de máxima relevância. 

Entre os alvos insubstituíveis, 53 são cavernas com indicativo de máxima 

relevância e seis são espécies endêmicas de flora com ocorrência exclusiva. No caso das 

espécies de flora, esta singularidade pode estar atribuída à falta de esforço de coleta, 

mas ressaltamos que devido ao conflito entre a mineração e a conservação em Carajás o 

esforço para levantamento florístico foi considerável, com diversos levantamentos, 

buscas sistematizadas por espécies aparentemente raras, inventários e estudos de 

impacto ambiental com metodologias distintas, mas envolvendo todos os corpos e todos 

os geoambientes. No caso do arroz selvagem (Oriza glumaepatula), por exemplo, foi 

empenhado um esforço específico para a espécie com busca ativa em todos os corpos de 
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canga da área de estudo, sendo que a espécie só ocorre em três corpos. Lopes (2008), 

estudando as lagoas de Carajás encontrou espécies de ocorrência rara, que aparecem em 

apenas um ambiente a cada ano atribuindo particularidade à cada lagoa.  Outro exemplo 

é a espécie de morcego N. macrourus que mesmo com esforço considerável só foi 

registrado em duas cavernas da Flona até o momento. Portanto, esta distribuição restrita 

encontrada para algumas espécies pode ser uma característica do ecossistema de savana 

metalófila. 

Para as cavernas, o aumento dos estudos pode elevar a média da projeção 

horizontal (PH) e cavernas com PH maior que 100 podem perder o indicativo de 

máxima relevância. Por outro lado, os dados biológicos das cavernas nem foram 

considerados, pois estes ainda se encontram em fase de preparação (descrição das 

espécies, organização dos dados, etc.), sendo que com o componente biológico o 

indicativo para cavernas de máxima relevância pode aumentar.  

As áreas de savana metalófila apresentam grandes quantidades de minério de 

ferro no subsolo que representam o alto potencial econômico da região, sendo que 

existem lacunas de conhecimento para o custo de conservação, para os corpos S11A, 

S11B, TARZAN e BOCAINA (ver tabela 2 na metodologia).  

No caso de Bocaina entendemos que o valor zero é adequado uma vez que esta 

área está sendo utilizada pela VALE para compensação de cavidades a partir da 

proteção de cavernas testemunho (ver o tópico cavernas na metodologia) (IBAMA, 

2012). Quanto a S11A, S11B e TARZAN, são corpos distantes dos locais de 

processamento do minério (usinas de beneficiamento) enquanto o planejamento de 

lavra, no atual modo de operar da mineração, prioriza áreas mais próximas para o 

sequenciamento da atividade. Sendo assim o custo muito baixo para áreas mais distantes 

dos processos de beneficiamento é aceitável nesta abordagem.  

 As lacunas de conhecimento identificadas apontam para a necessidade de novos 

estudos, mas não impedem a decisão sobre um cenário para conservação a ser tomada 

com os dados disponíveis. Existe um componente a ser considerado que é o avanço da 

mineração. A demanda por minerar áreas novas não ficará suspensa até que as lacunas 

sejam preenchidas para uma decisão mais segura. Durante o desenvolvimento deste 

projeto quatro corpos (N5, N4, S11D e N3) foram pleiteadas pela mineradora, sendo 

licenciadas partes dos três primeiros (IBAMA, 2012; IBAMA, 2013) e ficando o N3 em 
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análise, demonstrando que no caso de Carajás o tempo corre contra a conservação (o 

que não difere de outros “casos”). A pressão político econômica, portanto justifica a 

tomada de decisão com os dados disponíveis, visando a conservação de áreas relevantes 

por meio de instrumentos adequados.   

 

CENÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO 

 

A análise da distribuição dos alvos e do custo da conservação mostra que a 

mineração de qualquer corpo de canga na sua totalidade implicará em perda de atributos 

insubstituíveis para a conservação. 

 Sendo assim o algoritmo Zonation mostrou-se adequado para uma análise que 

identifique as áreas prioritárias para a conservação em toda a área de estudo, 

considerando as subunidades de 25ha, independente das unidades corpos minerais. Os 

Cenários 1 e 2 inviabilizaram a conservação enquanto o Cenário 3 inviabilizou a 

mineração. O Cenário Final apresentou uma possibilidade de compatibilização, como 

mostramos a seguir.  

 

Cenários 1 e 2  

 

O primeiro e segundo cenários (Figs. 22 e 23) foram baseados nas regras 1 e 2 

do programa, sendo os resultados muito semelhantes entre si.  
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Figura 22 Cenário 1: Em ordem crescente a relação custo/benefício do ponto de vista da 
conservação: preto (menos prioritário); azul escuro; azul claro; amarelo; rosa; vermelho 
escuro e vermelho claro (mais prioritário) (representação clássica do Zonation). 

 

Figura 23 Cenário 2: Em ordem crescente a relação custo/benefício do ponto de vista da 
conservação: preto (menos prioritário); azul escuro; azul claro; amarelo; rosa; vermelho 
escuro e vermelho claro (mais prioritário) (representação clássica do Zonation). 
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A porção do território que representa os 5% mais importantes para a conservação 

(em vermelho claro e escuro) está distribuída em 10 dos 12 corpos de canga nestes 

cenários, reforçando a necessidade de se conservar porções do território em todos eles. 

Ambos os cenários apresentam áreas contínuas com alto custo para conservação 

e outras áreas contínuas com prioridade para conservação, sugerindo um arranjo que 

possibilita, pelo menos por algum tempo, a coexistência da atividade de mineração com 

a conservação.  Nestes cenários, a porção que representa o maior custo, localiza-

se principalmente nas partes centrais dos corpos onde houve a maior valoração do 

minério, ocupando também a borda dos corpos onde não houve esta valoração. Por 

outro lado, as áreas mais importantes para conservação, localizam-se na borda dos 

corpos onde o minério foi mais valorado e nas porções centrais dos corpos, onde o custo 

foi zero. Notamos assim uma forte influência do custo nos cenários propostos, uma vez 

que os locais com maior tonelagem de minério foram indicados para a mineração. Uma 

alta influência do custo no cenário está em pleno acordo com a realidade do conflito 

considerando a demanda da sociedade atual pelo avanço da mineração. Contudo é 

importante avaliar a perda da biodiversidade nos cenários propostos. 

Em ambos os cenários a média dos alvos de conservação tem sua distribuição 

reduzida em 70% com a perda 30% do território, sendo que os alvos mais sensíveis 

entram em colapso com a perda de apenas 25% do território (Figs. 24 e 25).  
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Figura 24 Perda das ocorrências dos alvos de conservação em função da perda da paisagem 
no Cenário 1. A linha azul representa a curva média de perda de alvos e em vermelho a curva 
mínima de perda de alvos (representa a maior sensibilidade ao Cenário 1). 

 

 

 

Figura 25 Perda das ocorrências dos alvos de conservação em função da perda da paisagem 
no Cenário 2. A linha azul representa a curva média de perda de alvos e em vermelho a curva 
mínima de perda de alvos (representa a maior sensibilidade ao Cenário 2). 

 

 

A análise dos atributos mais sensíveis nestes cenários mostra que, de fato, alguns 

alvos insubstituíveis são perdidos com a remoção de uma fração pequena da paisagem. 

A figura 26 mostra a curva de perda da área de distribuição dos alvos em função perda 
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da paisagem para três cavernas já indicadas como sendo de máxima relevância e três 

espécies de flora endêmicas de Carajás. 

 

Figura 26 (Cenário 2) seis alvos de conservação entram em colapso com a perda de 30% da 
paisagem, linhas em vermelho representa as cavernas (N5 SUL 21, N4WS 67 e S11D 12) e 
linhas em verde espécies endêmicas de flora (Paspalum carajasense, Ipomoea cavalcantei e 
Parapiqueria cavalcantei). 

 

Para os cenários 1 e 2 os alvos mais sensíveis para a conservação foram as 

espécies endêmicas de flora com registro único e cavernas com indicativo de relevância 

máxima, também com registros únicos, fato que levou à proposta de criação da máscara 

de remoção para a proteção destes alvos (ver metodologia, Planejamento para 

conservação).  

 

Cenário 3  

 

Este cenário é mais conservador, pois mesmo considerando os custos, propõe a 

integridade de 100% da área de distribuição de todos os alvos de conservação. Neste 

caso, a manutenção de 30% do território já seria suficiente para proteger todos os alvos, 

sendo que a média dos alvos mantém-se totalmente íntegra com a perda de 80% do 

território. (Fig. 27) 



56 
 

 

 

 

Figura 27 Perda das ocorrências dos alvos em função da perda da paisagem no Cenário 3. A 
linha azul representa a curva média de perda de alvos e em vermelho a curva mínima 
representando os alvos mais sensíveis ao impacto. 

 

Apesar deste cenário ser muito adequado do ponto de vista da conservação, sua 

aplicação acarreta problemas para a mineração. As áreas priorizadas para conservação 

concentram-se nas porções centrais dos corpos de canga, enquanto as áreas de maior 

custo, mais apropriadas a mineração, ficam pulverizadas nas bordas dos corpos de canga 

(Fig. 28).  
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Figura 28 Cenário 3: Em ordem crescente em relação ao melhor custo benefício do ponto de 
vista da conservação: preto; azul escuto; azul claro; amarelo; rosa; vermelho escuro e 
vermelho claro (representação do classic Zonation). 

 

A adoção deste tipo de cenário obrigaria toda uma reformulação na forma como 

a mineração em áreas de canga tem sido efetuada. Coincidentemente, o projeto S11D, 

recentemente licenciado com base em estudos detalhados da ocorrência de 

características singulares, muitas delas incluídas neste estudo, ficou com restrições de 

avanço da lavra na área de recarga das grandes lagoas e exigência de garantia de 

conectividade entre as áreas de caverna, o que está em consonância, em parte, com a 

expectativa deste cenário.  Outra possibilidade seria um debate sobre minas subterrâneas 

ou ainda um processo de exploração lenta e otimizada do minério de ferro, para que este 

recurso natural não fosse exportado na forma de matéria prima bruta (com baixo valor 

agregado) e sim beneficiado até os produtos finais (aço, por exemplo, e até além). Nesta 

perspectiva, lavras de pequeno porte com processamento lento poderiam ser viáveis 

economicamente, sem requerer as extensas áreas demandadas hoje.   
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Contudo, a alteração do modo de operar da mineração, por mais importante que 

seja não está em pauta no momento e, sendo assim, a opção por este cenário implica, na 

prática, em assumir que não é possível compatibilizar a conservação e a mineração 

considerando a atual forma de exploração de minério de ferro. 

Finalmente, o Cenário 3 mostra a porção do território representativa dos 5% 

mais importantes para a conservação distribuída em todos os corpos de canga, em 

consonância com os Cenários 1 e 2. 

 

Cenário Final   

 

O Cenário Final apresenta áreas contínuas para a mineração e outras áreas 

contínuas para conservação além de garantir a priorização para conservação das áreas de 

ocorrência dos  alvos insubstituíveis na solução final. (Fig. 29). 
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Figura 29 Cenário Final: Em ordem crescente em relação ao melhor custo benefício do ponto de 

vista da conservação: preto; azul escuto; azul claro; amarelo; rosa; vermelho escuro e vermelho 

claro (representação do classic Zonation). 

 

A área correspondente aos 5% prioritários para conservação está distribuída em 

11 dos 12 corpos de canga. Este cenário é semelhante aos Cenários 1 e 2, sendo 

fortemente influenciado pelo custo da mineração, mas difere quanto a proteção dos 

alvos insubstituíveis, mesmo que priorizando a conservação de células localizados no 

centro de áreas consideradas com de  alto custo para a conservação, gerando assim o 

contraste observado na figura acima com os núcleos vermelhos (que representam os 5% 

extremamente prioritários) no meio da massa preta (onde estão as áreas de maior 

tonelagem de minério). 

Este cenário apresenta grande diferença entre a curva da média de perda da 

distribuição dos alvos em função da perda da paisagem com a curva mínima (que 

representa a maior sensibilidade em relação ao cenário). Enquanto a média dos alvos 

suporta a perda de mais de 80% do território, aqueles mais sensíveis ficam com a 

distribuição abaixo de 20% com a perda de 25% do território (Fig. 30). 
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Figura 30 Gráfico que mostra a perda da distribuição dos alvos em função da perda da 
paisagem no Cenário Final. Em azul a curva média e em vermelho a curva mínima 

 

A análise qualitativa da curva de perda de distribuição de cada alvo frente a 

remoção da paisagem mostra que neste cenário os atributos de ocorrência única estão 

protegidos. Os alvos mais sensíveis são o geoambiente campo rupestre, o conjunto de 

lagoas, quatro espécies de fauna e cinco de flora. (Fig. 31) 

 

 

Figura 31 Perda da distribuição de alvos em função da remoção da paisagem na Floresta Nacional de 
Carajás de acordo com o Cenário Final, campo rupestre em marrom, conjunto lagoas em azul, fauna (A. 
flavopicta, L. carajasensis, P. albus e S. scutata) em vermelho e flora em verde (B. paraenses, E. carajense, 
E. lingustrinum, I. cavalcantei e P. microphyllus) 
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Com exceção do campo rupestre, os demais alvos podem ter sua distribuição 

conhecida aumentada na área de estudo se houverem esforços de pesquisa neste sentido, 

o que pode deixar o cenário ainda mais adequado ao conflito em análise.  

Um alvo que deve ser visto com especial atenção é a espécie Ipomoea 

cavalcantei, a flor de Carajás (Fig. 32). Esta espécie é de visualização muito fácil (ou 

seja, é bem inventariada) apresentando uma distribuição muito restrita sendo endêmica 

dos corpos N1, N2, N3 e N4, localizados na Serra Norte, região mais impactada pela 

mineração. Sugerimos um estudo específico para esta espécie para conhecer sua 

biologia e ecologia de modo a avaliar o risco de extinção diante deste contexto de alta 

pressão sobre a espécie.    

 

 

Figura 32 Foto da flor de Carajás (Ipomoeae cavalcantei), endêmica da Floresta Nacional de 
Carajás por João Marcos Rosa. 
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Esta sugestão é válida também para as outras espécies de flora sensíveis ao 

cenário, que não tiverem a distribuição aumentada com esforços específicos nesse 

sentido. 

Em relação à fauna o anfíbio A. flavopicta é a espécie mais ameaçada, tendo a 

distribuição conhecida reduzida a menos de 20% com a perda de 30% do território no 

Cenário Final, sendo necessários estudos para conhecer melhor tanto a distribuição 

quanto a biologia da espécie na Flona Carajás. 

Ferramentas de planejamento sistemático para conservação são importantes para 

a implementação e avaliação das áreas protegidas. (Pinto et al, 2014). O algoritmo 

Zonation, tem sido utilizado para identificar áreas prioritárias para conservação, 

especialmente relacionadas distribuição de espécies ameaçadas em regiões de grande 

abrangência geográfica (Alvares, 2011; Loyola, et al, 2014). Não encontramos na 

literatura a utilização deste algoritmo em conflitos específicos entre a conservação e 

implantação de infra-estrutura para áreas pontuais bem delimitadas. No entanto, este 

procedimento, em que a remoção da paisagem é simulada, parece se ajustar muito bem 

ao conflito da conservação com a mineração, pois efetivamente, no caso das cangas de 

Carajás, o que não for explicitamente conservado será minerado, sendo que a alteração 

da paisagem na área minerada é de tal proporção que podemos considerar que a 

paisagem original é efetivamente removida onde se estabelece a mineração de minério 

de ferro.  

O conflito entre a mineração e a conservação é bastante evidente, sendo que não 

existe um cenário confortável para estes dois componentes, e o que nos cabe é uma 

negociação, que tenha embasamento técnico, mas também forte componente político. 

Sendo duas atividades antagônicas, a coexistência da mineração com a conservação da 

biodiversidade implica em perdas para ambos os lados, sendo necessário um 

zoneamento que contemple as duas demandas, consideradas importantes na atual 

sociedade.  

Em que pese a existência do conflito, existe a possibilidade de compatibilização 

desde que seja assumido o fato de que algumas áreas ricas em minério ficarão livres da 

mineração. Caso esta premissa não seja adotada e se insista no aproveitamento total do 

minério de ferro em Carajás, teremos um ecossistema extinto no interior de uma área 

protegida com a perda de espécies singulares e de cavidades de máxima relevância. 
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Além disto, para a conservação coexistir com a mineração é necessário que haja 

mudanças na forma de extração de minério de ferro, visando a minimização de seus 

efeitos em áreas adjacentes. Nos moldes atuais, a borda da mineração é muito 

pressionada. Carvalho em 2010 identificou uma riqueza de médios e grandes 

mamíferos, significativamente menor em áreas de savana metalófila próximas da mina 

quando comparadas com áreas distantes da mina.  

Sugerimos também um processo de mineração mais lento, visando diminuir o 

impacto causado, ganhando-se tempo para avançar nos processos de restauração 

ambiental e no melhor conhecimento da distribuição dos alvos de conservação e dos 

efeitos do impacto na borda da mineração. Esta mineração mais lenta pode ser apoiada 

por uma cadeia produtiva do minério de ferro mais densa, ou seja, que aproveite melhor 

este recurso para o seu beneficiamento em território nacional, fazendo a chamada 

“verticalização” do minério de ferro que atualmente é exportado na sua forma bruta, 

agregando assim baixo valor (Silva, 2013). Este aproveitamento maior da matéria prima 

pode ser mais sustentável em termos sócio econômicos, uma vez que a região tem 

problemas sociais graves, tais como a explosão demográfica, a falta de saneamento, 

falta de vagas na escola, saúde precária, entre outros. (Silva, 2013). Mesmo que ão 

possa ser considerada sustentável do ponto de vista ambiental, já que explora um 

recurso natural não renovável, a mineração mais lenta com maior valor agregado 

certamente dará mais tempo e mais recursos para a região se preparar para o 

crescimento demográfico. 

Estudos que aprofundem o entendimento sobre a distribuição dos alvos de 

conservação são indicados, em especial para aqueles que se mostram mais sensíveis nos 

Cenários 1, 2 e Final. Uma melhor avaliação do valor do minério no subsolo projetado 

na superfície pode ajudar, pois ainda existem corpos onde a tonelagem de minério não 

foi estimada sendo que verificamos uma forte influência do custo nos cenário 1, 2 e 

Final. Além disto, a tonelagem de minério é um componente importante, mas não único 

para avaliar o potencial econômico de uma jazida de minério. Questões como a presença 

de contaminantes que dificultam o beneficiamento, por exemplo, não foram 

considerados, pois não tivemos acesso a tais informações para todos os corpos.  

Contudo, sabemos que a necessidade de estudos para uma melhor decisão não 

irá paralisar a mineração.  
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A atividade minerária na Flona Carajás teve início na década de 80 com a 

produção de 14 milhões de toneladas ao ano e tem crescido vertiginosamente, 

alcançando patamares superiores a 100 milhões de toneladas/ano, com a perspectiva (já 

apresentada pela mineradora ao mercado) de se chegar a mais de 200 milhões de 

toneladas/ano em 2017.  

Um exemplo concreto desta dinâmica é que durante a realização deste projeto de 

mestrado profissional, três áreas foram licenciadas em três corpos diferentes, embora a 

proposição de uma área a ser conservada de modo definitivo sempre conste como 

condição para outros processos de licenciamento. A suposta falta de dados tem 

dificultado a definição de áreas de conservação, mas não tem impedido o avanço da 

mineração, o que é um paradoxo bastante preocupante. Ressaltamos que parte deste 

ecossistema já foi minerada, podendo ter ocorrido perdas para a biodiversidade que não 

conseguimos sequer interpretar. 

Portanto, assumimos que com os dados disponíveis aqui analisados temos 

condições de propor um zoneamento para a Flona Carajás que garanta a conservação da 

savana metalófila sem inviabilizar a atividade minerária, sendo que este zoneamento é 

dinâmico, podendo ser melhorado com o aumento do conhecimento. Holness e Biggs 

em 2011 propõe que ferramentas de planejamento sistemático para conservação (PSC) 

devem estar sempre associadas ao manejo adaptativo, ou seja, os resultados obtidos 

nesta abordagem não são estáticos, demandando aperfeiçoamento com a evolução do 

conhecimento sobre a área.  

 

PROPOSTA DE ZONEAMENTO 

 

Para o zoneamento da Flona Carajás utilizamos os corpos minerais como 

unidades de planejamento indicando três formas de uso relacionadas à mineração: a) 

corpos livres da mineração; b) corpos com mineração parcial e áreas conservadas 

conectadas; e c) corpos com mineração intensiva e núcleos de conservação. Entendemos 

que este cenário, apesar das limitações, pode permitir a compatibilização da 

conservação com a mineração a partir do seguinte conceito: a) garantia de que alguns 

corpos serão conservados integralmente sem a presença da atividade minerária nos 
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mesmos; b) destinação de outros corpos a serem minerados parcialmente com a 

existência de áreas contínuas para a mineração e áreas contínuas para a conservação; e 

c) destinação de alguns corpos a serem minerados de forma intensiva sendo 

salvaguardados núcleos protegidos no interior dos mesmos.  

Deste modo, o zoneamento proposto é o seguinte: 1) corpos completamente 

protegidos da mineração: S11A, S11B, TARZAN e BOCAINA 2) corpos com 

mineração parcial e núcleos protegidos conectados: N1, N3, N5, S11C e S11D; e 3) 

corpos com mineração intensiva e núcleos protegidos: N2, N4 e N8;.  (Fig. 33). 

 

 

Figura 33 Mapa com a proposta de zoneamento dos corpos de canga da Floresta Nacional de 
Carajás. 

 

A destinação de áreas totalmente protegidas é fundamental, pois desconhecemos 

o real efeito de borda desta atividade. Estudos realizados em Carajás na borda da mina 

de N4 sugerem alterações na comunidade de pequenos mamíferos (Ardente, 2012) e de 
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mamíferos médios e grandes (Carvalho, 2010) quando comparadas com áreas distantes 

das minas. 

O zoneamento proposto é baseado no cenário Final apresentado pelo algoritmo 

Zonation, sendo que os corpos de canga protegidos integralmente da mineração (em 

verde) são os que se destacaram com grande concentração de células importante para 

conservação e poucas células de alto custo. Nestes corpos toda a área fica preservada. 

Os corpos com mineração intensiva e núcleos de conservação (em preto) são aqueles 

com a maior parte da área considerada de maior custo, apresentando, contudo, áreas 

extremamente prioritárias. Nestes corpos todas as áreas correspondentes aos 10% mais 

prioritários para conservação ficariam protegidas da mineração. 

Os corpos de mineração parcial combinam a existência de áreas contínuas para a 

mineração e áreas contínuas para a conservação (em coral). São representados por áreas 

com alto custo e áreas importantes para conservação próximas entre si sugerindo a 

garantia de conectividade entre as mesmas. Neste caso as áreas extremamente 

prioritárias para conservação não ficam isoladas, garantindo-se a conectividade das 

mesmas com outras áreas importantes para conservação. São preservadas também áreas 

de melhor custo benefício, mesmo não sendo extremamente prioritárias. Nestes corpos 

as áreas indicadas a partir de 50% na hierarquia de priorização estão protegidas, 

garantindo-se a conectividade das mesmas.  

A seguir apresentamos a representação gráfica do zoneamento, indicando em 

vermelho e rosa as áreas a serem protegidas nos corpos de mineração intensiva (com 

fundo preto) e em azul, amarelo, rosa e vermelho, as áreas a serem protegidas e 

conectadas nos corpos de mineração parcial (em fundo coral). Destacamos também as 

células indicadas como prioridade no cenário Final (ranking maior que 50%) nas áreas 

livres de mineração (fundo verde). As células com ranking menor que 50% de 

prioridade não estão representadas (Fig. 34).  



67 
 

 
Figura 34: Proposta de Zoneamento para os corpos de canga da Floresta Nacional de Carajás com a indicação das áreas prioritárias 
para conservação de acordo com o Cenário Final (ranking > 50%). 
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6. CONCLUSÃO 

O algoritmo Zonation mostrou-se adequado para a busca de uma solução para o 

conflito em questão, pois consegue relacionar a mineração com os atributos a serem 

conservados na solução final, além de indicar os alvos mais sensíveis à perda da paisagem.  

Além disto, a simulação da remoção da paisagem para estabelecer a hierarquia de 

priorização combina com a efetiva remoção da paisagem promovida pela mineração. 

As áreas prioritárias para conservação estão indicadas e ranqueadas no Cenário Final e 

os alvos de conservação mais ameaçados são aqueles de ocorrência restrita localizados em 

áreas de maior tonelagem de minério, representados principalmente por cavernas 

relevantes, mas também por espécies endêmicas de fauna e flora. 

A necessidade de aprofundamento nos estudos, tanto sobre os alvos quanto sobre o 

custo da conservação fica óbvia nesta abordagem, mas também fica evidente a necessidade 

de proteção das singularidades deste ecossistema com a definição de áreas livres da 

mineração em caráter imediato. 

O sucesso do zoneamento proposto depende da proteção das espécies endêmicas de 

Carajás e das áreas onde se localizam as cavernas de máxima relevância. Para isto será 

necessário um esforço para garantir a integridade das áreas limítrofes com as minas e 

estruturas anexas, minimizando os efeitos do impacto na borda, sendo fundamental o 

monitoramento da biodiversidade em áreas adjacentes aos projetos de mineração. 

A inclusão da Serra da Bocaina nos cenários foi importante, pois aumentou a área de 

análise e demonstrou que este corpo apresenta áreas com bom ranking para conservação. 

Contudo a referida área encontra-se fora da UC e altamente antropizada o que pode 

comprometer a preservação dos atributos que ali se encontram. Neste caso, deve-se 

entender como uma responsabilidade dos agentes da mineração a garantia da conservação e 

a promoção da restauração da Serra da Bocaina para que ela possa ser efetiva no propósito 

de conservar a savana metalófila, cabendo ao poder púbico, a transformação da área em 

unidade de conservação protegida da mineração. 

Considerando que o plano de manejo da Floresta Nacional de Carajás encontra-se em 

fase de revisão, sugerimos que a nossa proposta de zoneamento seja considerada no escopo 

do plano de manejo da UC a fim de se estabelecer áreas de savana metalófila protegidas da 

mineração. 
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E seguimos adiante.... 

 

 Figura 35 Foto de um folheiro de jaborandi na savana metalófila da Floresta Nacional de 
Carajás por João Marcos Rosa. 
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APÊNDICE I – Detalhamento das fontes de dados utilizados para este projeto. 
 

Alvos de 

conservação 

Fonte de dados 

Geoambientes Estudos feitos pela VALE para o projeto Área mínima de canga, para subsidiar o licenciamento 

ambiental dos projetos de mineração S11D e GLOBAL e estudos para subsidiar as autorizações para 

prospecção mineral na UC. A abordagem para caracterizar o ecossistema de canga a partir dos 

geoambientes foi concebida pelo pesquisador Carlos Sheiffer da UFV, sendo desenvolvida pelo geógrafo 

Jackson Campos consultor e coordenador do projeto Área mínima de canga e dos estudos de impacto 

ambiental dos projetos S11D e GLOBAL, que publicou esta abordagem em coautoria como engenheiro 

agrônomo da VALE, Alexandre Castilho (Campos & Castilho, 2012). 

Cavernas Estudos feitos por diversas consultorias na Flona Carajás, a maioria delas coordenadas pelos 

pesquisadores/consultores Luiz Beethoven Pilo e Augusto Auler da Carste Consultoria, organizados no 

banco de dados da VALE, chamado “Espeleovale” que foram repassados ao ICMBio. Ressaltamos 

também a participação da casa da cultura de Marabá, de espeleólogos da VALE e do Centro 

Especializado em Pesquisas com Cavidades do ICMBio – CECAV para os dados sobre as cavernas 

apresentados. 

Lagoas Estudos feitos por pesquisadores da UFRJ, coordenados pelo professor Reinaldo Bozelli a partir de 

convênio estabelecido com a VALE. 

Fauna Dados organizados para a produção do livro “A Fauna da Floresta Nacional de Carajás” Estudos sobre 

vertebrados terrestres, publicado em 2012 a partir de uma parceira do ICMBio com a VALE e o 

envolvimento de diversos pesquisadores, entre eles: Selvino Neckel, Ulisses Galatti e Gleomar Maschio 

para herpetofauna, Valéria Tavares para os morcegos, Natalia Ardente, Fernanda Hatano e Donald 

Gettinger para os roedores e marsupiais, Helena Bergalo e Andrea Carvalho para os médios e grandes 

mamíferos, Alexandre Aleixo e Lincoln Carneiro para as aves e Samir Rolim na construção da tabela 

com a distribuição das ocorrências, todos com suas respectivas equipes.   

Flora Dados levantados por diversos pesquisadores vinculados aos projetos “Área mínima de Canga”, 

licenciamento ambiental dos projetos de mineração S11D e GLOBAL e para o projeto de extrativismo 

do jaborandi (Pilocarpus microphyllus) com o envolvimento de diferentes grupos de pesquisa. Os dados 

de flora deste estudo correspondem ao material tombado no Herbário do Departamento de Botânica da 

UFMG (Herbário BHCB, depositário da maior parte das coletas recentes em Carajás) com o apoio do 

professor Alexandre Salino e do biólogo autônomo Leonardo Vianna, consultor em diversos 

levantamentos de campo realizado na Flona Carajás. Além deste usamos dados levantados pelo analista 

ambiental Fabiano Gumier Costa que organizou as ocorrências de jaborandi na Flona Carajás. 

Potencial 

mineral 

Dados levantados pelo setor de pesquisa mineral da VALE a partir de sondagens nos corpos de canga 

autorizadas pelo ICMBio. A metodologia para planificar a informação sobre a massa de minério do 

subsolo, projetada na superfície foi desenvolvida pelo geólogo Luciano Assis da VALE com o objetivo 

de atendimento a condicionante do ICMBio. 

Preparação 

dos dados  

Os dados foram preparados com o auxílio dos programas ArcGiz e/ou Quantum Giz com apoio do 

Analista Ambiental Tiago Castro e Silva e do Geógrafo Felipe Sodré Barros 
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APÊNDICE II – Dados de entrada no Zonation. 

 

 Todos os cenários foram rodados a partir de arquivos editados no bloco de notas 

sendo: a) um arquivo em lotes do Windows (.bat) que executa a simulação acionando o 

programa Zonation 4.0; b) um arquivo SPP com 109 layers representando os atributos para 

conservação e c) um arquivo DAT com as regras estabelecidas para aplicação do 

programa.  

 No arquivo SPP usamos os valores 1 para o peso (coluna 1) de todos os atributos 

em todos os cenários o que significa que todos alvos têm peso equivalente. Usamos 1 para 

a “meta de conservação” (coluna 5) em todos os atributos do Cenário 3, o que significa que 

o programa deve considerar a conservação de 100% da distribuição de todos os atributos 

para esta regra de remoção. Os demais itens foram usados de acordo com o default do 

programa. No arquivo DAT usamos a regra de remoção 1 para o Cenário 1; 2 para os 

Cenários 2 e Final; e 3 para o Cenário 3. Usamos o fator de remoção 1 (remoção de uma 

célula por simulação); o layer referente a massa de minério como custo “cust file” para 

todos os cenários e a máscara de remoção (mask file) citada na metodologia no Cenário 

Final. Os demais itens seguiram o default do programa 
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APENDICE III – Distribuição dos alvos de conservação pela área de estudo 

 

 

 

 

Classe CLASSE DE ATRIBUTO ALVO S11A S11B S11C S11D TARZAN BOCAINA N1 N2 N3 N4 N5 N8 total

cav Cavernas relevantes N1 0024 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

cav N1 0037 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

cav N1 0056 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

cav N2 0026 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

cav N3 0003 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

cav N3 0020 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

cav N3 0023 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

cav N3 0024 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

cav N4WS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

cav N4WS 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

cav N4WS 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

cav N5E 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5S 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5S 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5S 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5S 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5S 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM1 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM1 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM1 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM1 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N5SM2 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

cav N8 0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

cav N8 0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

cav N8 0009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

cav N8 0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

cav N8 0017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

cav N8 0019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

cav N8 0023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

cav N8 0024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

cav S11D 0001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav S11D 0012 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav S11D 0013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav S11D 0033 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav S11D 0039 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav S11D 0054 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav S11D 0055 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav S11D 0064 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav S11D 0078 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

cav SB 0065 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

flora Flora Erythroxylum nelson rosae Plowman 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

flora Jacaranda carajasensis A HGentry 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

flora Parapiqueria cavalcantei R MKing HRob 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

flora Paspalum carajasense SDenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

flora Cuphea carajasensis (varalba) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

flora Isoetes sp nov 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

flora Daphnopsis filipedunculataNevling Barringer 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

flora Marsdenia bergii Morillo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

flora Hypolytrum paraenseM Alves W W Thomas 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3

flora Mouriri cearensis Huber subsp carajasica Morley 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

flora Ipomoea cfhibrida cavalcantei x marabaensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

flora Erythroxylum ligustrinum varcarajasense Plowman 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4

flora Oryza glumaepatula 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4

flora Eriocaulon carajense Moldenke 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 6

flora Lepidaploa paraensis H Hob H Hob 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6

flora Borreria heteranthera 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6

flora Isoetes sp nov 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 6

flora Philodendron carajasense 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6

flora Axonopus carajasensis M NBastos 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 7

flora Blechnum areolatum 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 7

flora Picramnia ferrea 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7

flora Ipomoea cavalcanteiDAustin 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 9

flora Monogereion carajensis R M King G M Barroso 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 9

flora Cavalcantia glomerata R M King H Rob 3 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 10

flora Perama carajensis J H Kirkbr 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 10

flora Mimosa skinneri var carajarum Barneby 3 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 10

flora Carajasia cangae 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11

flora Sporobolus multiramosus Boechat Longhi Wagner 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 3 12

flora Mitracarpus carajasensis 1 1 0 2 1 0 0 0 1 3 0 3 12

flora UtriculariaphysocerasP Taylor 0 1 0 2 2 1 2 1 0 1 0 3 13

flora Peperomia sp 2 (spNov ) 3 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 14

flora Cuphea carajasensisLourteig 3 2 1 3 2 3 1 0 0 1 0 0 16

flora Ipomoea marabaensisDAustin Secco 2 2 2 1 1 2 0 0 0 2 0 4 16

flora Borreria Carajasensis 5 3 0 5 0 0 1 0 1 1 0 0 16

flora Spermacoce semiamplexicauleE LCabralDelprete 1 0 0 1 0 1 5 0 4 1 0 5 18

flora Melastomataceae Genero Novo 2 0 2 4 2 2 2 1 1 0 0 2 18

flora Xyris brachysepala Kral 1 3 1 4 2 2 4 0 2 2 0 1 22

flora Borreria semiamplexicaule 3 1 0 3 0 1 7 1 4 3 0 5 28

flora Borreria elaiosulcata 5 4 4 7 1 2 3 2 1 0 0 2 31

flora Borreria paraensis 2 2 3 6 1 1 8 2 3 3 0 4 35

flora jabo canga 0 0 0 21 1 0 4 3 9 6 1 0 45

fauna Fauna Natalus espiritosantensis 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

fauna Liophis carajasensis 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6

fauna Synallaxis scutata 3 1 2 4 0 0 3 3 0 2 3 2 23

fauna Ameerega  flavopicta 0 1 0 0 0 0 4 5 1 12 3 0 26

fauna Procnias albus 0 0 3 2 0 0 0 2 0 1 1 0 9

fauna Pseupaludicola canga 1 5 3 3 1 10 6 2 1 12 2 1 47

fauna Zonotrchia capensis 14 9 10 16 5 20 7 4 1 5 4 2 97

geo Geoambientes Campo rupestre 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

geo Buritizal 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5

geo Campo brejoso 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8

geo Lagos Perenes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11

geo Campo graminoso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

geo Capão de mata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

lag Conjunto de lagoas Lagoas 3 2 2 9 0 0 5 0 1 4 1 1 28

cav Conjunto de cavernas Cavidades total 35 40 69 154 25 101 239 26 48 67 235 42 1081

Total Atributos total 108 94 119 293 57 170 333 62 96 146 276 103 1857


